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OBČINA BLOKE 

 
338. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Gospodarska cona Velike Bloke (OPPN 
GC Velike Bloke) 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS, št. 33/2007 in 108/09), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, 
št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 
65/07 ) je Občinski svet Občine Bloke na 10. redni seji, 
dne 28. 06. 2012, sprejel 
 

ODLOK  
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU GOSPODARSKA CONA VELIKE BLOKE 
(OPPN GC VELIKE BLOKE) 

 
1.1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt Gospodarska cona Velike Bloke (v nadaljevanju 
OPPN ali OPPN GC Velike Bloke), ki ga je izdelalo 
podjetje Struktura d.o.o. Odlok je pravna podlaga za izdajo 
dovoljenj za posege v prostor na območju urejanja. 
Izdelan je ob upoštevanju nadrejenih prostorskih aktov: 
Odloka o dolgoročnem planu Občine Cerknica za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 34/90), 
Odloka o družbenem planu Občine Cerknica za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 12/88), 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina 
(Uradni list RS, št. 56/96) ter Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje 
Občine Bloke za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 
96/03 in 95/09). 
 

2. člen 
(vsebina akta) 

OPPN GC Velike Bloke vsebuje: 
1. Besedilo 
1.1 Splošne določbe 

1.2 Opis prostorske ureditve 
1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor po 

gradbenih enotah (GE) 
1.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, 

pogoji priključevanja in grajeno javno dobro 
1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 
1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave 
1.7 Rešitve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

nesrečami in požarno varstvo 
1.8 Dopustna odstopanja in etapnost gradnje 
1.9 Drugi pogoji izvedbe projekta in posegov v 

prostor, parcelacija 
1.10 Prehodne in končne določbe 
2.0 Kartografski del- karte 
2.1. Prikaz stanja v prostorskih aktih  
2.1.1 Izsek iz Odloka o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Loška dolina za 
območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000 
(Uradni list RS, št. 96/03 in 95/09) M 1: 5000 

2.1.2 Geodetski načrt M 1:1000 
2.1.3 Situacija katastra z obstoječo parcelacijo na 

ortofoto M 1:1000 
2.2. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor  
2.2.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

M 1:12 000  
2.2.2 Prikaz predvidenih rušitev stavb in 

infrastrukture M 1:1000 
2.2.3 Urbanistično arhitektonska ter krajinska 

zasnova M 1:1000  
2.2.4 Zakoličbeni načrt M1:1000 
2.2.5 Zasnova ureditve omrežja gospodarske javne 

infrastrukture  
2.2.5.1. Zasnova ureditve omrežja GJI- prometne 

infrastr. in priklj. GE M 1:1000 
2.2.5.2 Zasnova ureditve omrežja GJI – energetske, 

komunalne in komunikacijske infrastrukture ter 
priključevanja objektov  M 1:1000 

2.2.6 Načrt členitve površin s prikazom površin 
grajenega javnega dobra M 1:1000  

2.2.7 Vplivno območje v času gradnje M 1:1000  
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2.2.8 Prikaz ukrepov za izvajanje dejavnosti varstva 
pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami 
ter zagotavljanje požarne varnosti M 1:1000 

 Ureditve pri izvajanju prostorskega načrta M 
1:1000 

2.3.1 Vplivno območje v času obratovanja  
M 1:1000  

3.0 Priloge 
3.1 Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta - 

prostorskih sestavin družbenega plana občine 
3.2 Prikaz stanja prostora 
3.3 Strokovne podlage 
3.4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
3.5 Obrazložitev in utemeljitev prostorske ureditve 
3.6 Povzetek za javnost 
 

3. člen 
(uporabljeni izrazi, pojmi in okrajšave) 

V tem aktu uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 2. 
členu Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju 
ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in 70/08 –ZVO-1B), v 2. členu 
Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1, Ur. l. 
RS št. 110/02, 74/04, 126/07 in 108/09), v 5. členu 
Prostorskega reda Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), v 2. 
točki Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, 
št. 76/04) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) ter 
Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Ur. l. RS, št. 99/07 – v 
nadaljevanju tudi Pravilnik OPPN). V aktu pa se 
uporabljajo tudi naslednje okrajšave oziroma naslednje 
razumevanje izrazov ter pojmov: 
EPO – ekološko pomembno območje 
EMS – elektromagnetno sevanje 
GC – gospodarska cona 
GE – gradbene enote 
GJI – gospodarska javna infrastruktura 
GJD – grajeno javno dobro 
MSC – stopnja lestvice protipotresne varnosti 

Marcalli-Cancan-Seiberg 
NEP – neto etažna površina 
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt 
PM – parkirno mesto 
PGD – projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja 
TP – transformatorska postaja 
TK – telekomunikacije, telekomunikacijska 

omrežja(e,i,o) 
 
1.2 Opis prostorske ureditve 
 

4. člen 
(lega, razmerja s sosednjimi poselitvenimi enotami, 

opis stanja) 
 Kompleks GC leži v neposredni bližini, severno od 
naselja Velike Bloke, ob cesti Velike Bloke –- Velike Lašče 
- Ljubljana. S treh strani je obkrožen s kmetijskimi 
zemljišči, na vzhodni strani meji na gozd. Zahodni in 
osrednji del območja sta geomorfološko razmeroma 
izravnana, vzhodni del območja se v nagibu vzpenja proti 
gozdu. V razmeroma majhnem medsebojnem odmiku sta 
v kulturni krajini vzpostavljeni dve povsem različni 
poselitveni enoti - po razvojnih značilnostih, namenu, 
stavbni strukturi in razmerju do krajine. To sta izvorna vas 
Velike Bloke s podeželskim značajem ter območje 
nekdanje vojašnice, ki je predmet reurbanizacije s tem 
OPPN.  
 Vas Velike Bloke sestavljajo pretežno kmečka 
gospodarstva in bivalne enote s centralnimi dejavnostmi 
za lokalne potrebe. Vas ima ohranjene izvorne principe 

notranje organizacije gradbenih enot, javnega prostora, 
prepoznavno mejo naselja, stavbna struktura pa ima 
značilnosti lokalnega stavbarstva na podeželju - vendar s 
pomembno stopnjo degradacije iz časa urbanizacijskih 
procesov v zadnjih desetletjih.  
 Območje nekdanje vojašnice je pretežno pozidano s 
stavbno strukturo s prevladujočim tipom skladiščno 
delavniških stavb srednjega merila, tipološko nekako iz 
obdobja 60- tih let prejšnjega stoletja. Obstoječe stavbe se 
med seboj razlikujejo glede materialov, starosti, 
konstrukcijskih in oblikovnih lastnosti. Pretežno so 
opuščene ter v slabem gradbeno tehničnem stanju. Do 
območja je urejen dostop z lokalne ceste v smeri proti 
Novi vasi. Do območja je v glavnem urejena komunalna 
oprema, znotraj območja pa jo je potrebno obnoviti 
oziroma nadomestiti in dograditi z manjkajočimi omrežji. 
 

5. člen 
(območje urejanja) 

 Območje urejanja je določeno v Odloku o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje 
Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2009 (Ur. 
l. RS, št. 95/09) z oznako 150-40a in zajema zemljišča s 
parcelnimi številkami: 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 
2010/5, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/9, 2010/10, 
2010/11, 2010/12, 2010/13, 2010/14, 2010/15, 2010/16, 
2010/17, 2010/18, 2010/19, 2010/20, 2010/21 in 2010/22, 
vse k.o. Velike Bloke. Območje urejanja obsega 104.220 
m2. 
 Z gradnjo GJI bodo zunaj območja urejanja tangirana 
zemljišča naslednjih parc. št.: 517, 516, 514, 513, 510, 
509, 508, 507, 500, 499/1, 499/2, 498, 497, 493, 492, 489, 
488, 487, 484, 483, 482, 479, 478, 477, 476, 475/1, 474, 
472, 471, 470, 466, 465, 462, 461/2, 458, 457, 454, *120, 
2000/2, 2000/3, 988/19 k.o. Velike Bloke. Zunaj območja 
urejanja se na gozdnih parcelah št. 2011, 723/3, 723/4 in 
723/19 k.o. Velike Bloke s posekom drevja vzpostavi nov 
gozdni rob z odmikom 20 m od načrtovanih objektov. 
 

6. člen 
(namen (pre)ureditve) 

Z OPPN se območje nekdanje vojašnice Velike Bloke 
preureja v gospodarsko cono. Temeljni cilj prostorske 
preureditve je zagotovitev novih površin za razvoj 
gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest v Občini 
Bloke. Preureditev se izvede z reurbanizacijo. 
Reurbanizacija se izvede s spremembo namembnosti 
stavb in zunanjih površin, z rekonstrukcijo in dozidavo 
oziroma odstranitvijo obstoječih ter gradnjo novih objektov 
- predvsem za namene proizvodnih, obrtnih, poslovnih in 
trgovskih dejavnosti. Skladno z namenom, načrtovanim 
obsegom in značajem predvidenih dejavnosti se realizira 
tudi ureditev (prenova, dograditev, izgradnja) prometne, 
komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture. 
 

7. člen 
(način reurbanizacije - z gospodarskega, socialnega, 
kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanističnega 

in arhitekturnega vidika) 
Reurbanizacija 
 Reurbanizacija vojaške kasarne v gospodarsko cono se 
zagotavlja s celostnim načrtovanjem prostorske ureditve 
za novo namembnost. Na območju GC je s tem aktom 
oblikovana nova urbanistično arhitekturna zasnova 
prostora in sicer na dveh ravneh - ureditev javnega 
prostora, ki je prostor praktično vse GJI, in opredelitev 
odnosa do obstoječe ter oblikovanje nove stavbne in 
prostorsko organizacijske strukture vsake posamezne 
gradbene enote - v zaključeno GC kot prostorsko celoto.  
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Koncept urbanističnega oblikovanja 
 Notranjost prostorske ureditve izhaja iz parcelacije ter 
funkcionalnosti in gradbeno tehničnih lastnosti obstoječih 
objektov, ki niso predvideni za rušenje. Območje ureditve 
je razdeljeno na 21 gradbenih enot (v nadaljevanju GE). 
 Pri oblikovnem vidiku prostorskega koncepta 
gospodarske cone, kjer je bila delitev na GE in javni 
prostor že vnaprej določena, sta bila pomembna predvsem 
dva aspekta - na eni strani oblikovanje harmoničnega 
notranjega, uličnega prostora v GC, predvsem pa, na drugi 
strani, oblikovanje gospodarske cone kot samostojnega 
elementa kulturne krajine v širšem prostoru - v njegovem 
ambientu kulturne krajine. V tem oziru je GC oblikovana 
kot homogena prostorska celota, z zmanjšanimi kubusi in 
z zasajeno visoko vegetacijo na zunanjih robovih. Pri tem 
je največji poudarek na oblikovanju roba proti Velikim 
Blokam. 
Urbanistično arhitekturna artikulacija programov v GE 
 Težišče preureditve je v prostorski opredelitvi, 
organizaciji programov posameznih investitorjev v GE, saj 
se s tem zagotavlja najvišjo možno stopnjo gospodarnosti 
ureditve v smislu ustreznosti rešitev glede na potrebe. Z 
urbanistično arhitekturno rešitvijo programov in namenov 
ter opredeljene stavbne strukture v vsaki posamezni GE je 
hkrati dosežena tudi njihova povezava v urbano celoto. 
Preureditve so ponekod predvidene ob odstranitvi 
obstoječe in gradnji nove gradbene strukture ali zgolj 
gradnje nove, ponekod pa le skozi spremembe 
namembnosti obstoječih stavb in prilagoditvijo zunanje 
ureditve. Vendar pa je tudi v teh primerih določen princip 
gradnje - umestitve nadomestne stavbe v prostor (karta 
2.2.3). Stavbna struktura je v tlorisu določena v 
maksimalni formi, modularno na 7 m - z gradbenimi 
linijami in odmiki od sosednjih GE oziroma javnega 
prostora. Stavbe se lahko zmanjšujejo le po modulih, pri 
čemer se lahko ta še zmanjša na 3,0 ali 4,0 m modul. Tudi 
višine so zastavljene modularno. Na ta način je 
zagotovljen, ob zadostni fleksibilnosti glede tehnologije 
procesov in gradnje, pomemben vidik oblikovne 
integriranosti. 
Javni prostor 
 Mreža javnega prostora je napeta na obstoječe javne 
ceste in poti iz zunanjosti v območje. Gre za primarni 
cestni križ in sekundarne notranje povezave, kar skupaj 
tvori minimalno mrežo, na katero se priključujejo vse GE. 
Središčni prostor ureditve GC je osrednje križišče. Od GE 
ima le št. 4, ki je v občinski lasti, javni značaj. Pogoj za 
aktiviranje nove namembnosti v območju urejanja je 
vzpostavitev ustrezne gospodarske javne infrastrukture in 
opredelitev javnega prostora. Z opredeljeno prenovo 
obstoječe in dograditvijo nove komunalne, prometne in 
energetske infrastrukture se hkrati, v primerjavi s 
funkcioniranjem prejšnje dejavnosti, zagotavlja tudi 
bistveno izboljšanje stanja okolja in energetsko 
učinkovitost. Z namenom racionalne in estetske ureditve 
so opredeljeni tudi vsi priključki GJI na GE po enotnem 
principu. Vse GE se priključujejo na opredeljene sisteme 
GJI na prostorsko opredeljenih lokacijah.  
Rušitve objektov, prenove in novogradnje objektov. 
 Rušitve obstoječih objektov in gradnja novih objektov se 
načrtujejo in izvedejo na GE št. 1, 3, 5, 10, 13, 17 in 20. 
Prenova objektov se načrtuje in izvede na GE št. 2, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16 in 19. Na vseh GE je dovoljeno graditi 
nove objekte. Objekti se lahko tudi porušijo in nadomestijo 
z novimi. 
 
1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor po 

gradbenih enotah (GE) 
 

8. člen 
(gradbena enota – GE) 

Gradbena enota je lastniško in funkcionalno zaključena 
enota na samostojni parceli. Gradbene enote so grafično 
določene v karti 2.2.3 Urbanistično arhitektonska ter 
krajinska zasnova. Merila in pogoji v zvezi z urejanjem 
gradbenih enot (GE) v nadaljevanju veljajo za vse GE v 
GC Velike Bloke. Splošna določila urejanja GE (t.č. 1.3.1) 
vsebujejo opredelitev dopustnih dejavnosti na GE, 
dopustne vrste gradenj in objektov na GE, dopustne 
pomožne in začasne objekte na GE, merila organizacije 
prostora GE, nadalje lega, velikost, urbanistično 
oblikovanje stavb na GE, arhitekturno oblikovanje stavb, 
zunanja ureditev GE, parkiranje na GE in priključevanje 
GE na GJI. Vsaka GE ima določena tudi posebna merila in 
pogoje (tč. 1.3.2). 
 
1.3.1 Splošna določila urejanja GE 
 

9. člen 
(dopustne dejavnosti na GE) 

Dopustne so le naslednje vrste dejavnosti:  
Prevladujoče dejavnosti 
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
01.19  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin  
01.6  Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava 

pridelkov,  
02.4  Storitve za gozdarstvo,  
C Predelovalne dejavnosti  
10  Proizvodnja živil,  
11  Proizvodnja pijač 
13  Proizvodnja tekstilij 
14  Proizvodnja oblačil 
15  Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 
16  Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov 

iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 
17  Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 
18  Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa 
20.11 Proizvodnja tehničnih plinov 
20.4  Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in 

polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev 
20.53 Proizvodnja eteričnih olj 
21  Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 
22  Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 
23  Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 
24.530  Litje lahkih kovin 
24.54  Litje drugih neželeznih kovin 
25  Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav 
26  Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 

izdelkov 
27  Proizvodnja električnih naprav 
28  Proizvodnja drugih strojev in naprav 
29  Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
30  Proizvodnja drugih vozil in plovil 
31  Proizvodnja pohištva 
32  Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 
33  Popravila in montaža strojev in naprav 
E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; 
saniranje okolja 
36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,  
37  Ravnanje z odplakami,  
38.11  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, 
38.21  Ravnanje z nenevarnimi odpadki,  
38.31  Demontaža odpadnih naprav,  
38.32  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in 

odpadkov,  
39  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
F gradbeništvo:  
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41  Gradnja stavb,  
42  Gradnja inženirskih objektov,  
43  Specializirana gradbena dela 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
45  Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih 

vozil 
46  Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 

motornimi vozili, 
47  Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
H Promet in skladiščenje 
49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost  
52  Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 
53  Poštna in kurirska dejavnost 
Ostale dopustne dejavnosti 
I Gostinstvo 
55  Gostinske nastanitvene dejavnosti 
56  Dejavnost strežbe jedi in pijač 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
58  Založništvo 
59  Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi 

zapisi 
60  Radijska in televizijska dejavnost 
61  Telekomunikacijske dejavnosti 
62  Računalniško programiranje, svetovanje in druge 

s tem povezane dejavnosti 
63  Druge informacijske dejavnosti 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
64 Dejavnosti finančnih storitev, razen 

zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih 
skladov 

65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in 
pokojninskih skladov, razen obvezne socialne 
varnosti 

66 Pomožne dejavnosti za finančne in 
zavarovalniške storitve 

L Poslovanje z nepremičninami 
68 Poslovanje z nepremičninami 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
69  Pravne in računovodske dejavnosti 
70  Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno 

svetovanje 
71  Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično 

preizkušanje in analiziranje 
72  Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost 
73  Oglaševanje in raziskovanje trga 
74  Druge strokovne in tehnične dejavnosti 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
77  Dajanje v najem in zakup 
78  Zaposlovalne dejavnosti 
79  Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 

potovanj in s potovanji povezane dejavnosti 
80  Varovanje in poizvedovalne dejavnosti 
81  Dejavnost oskrbe stavb in okolice 
82  Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene 

dejavnosti 
O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne 
socialne varnosti 
84  Dejavnost javne uprave in obrambe;dejavnost 

obvezne socialne varnosti 
P Izobraževanje 
85  Izobraževanje 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 
86.2  Zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 
86.9  Druge dejavnosti za zdravje 
88  Socialno varstvo brez nastanitve 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
90  Kulturne in razvedrilne dejavnosti 
91  Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge 

kulturne dejavnosti 
92  Prirejanje iger na srečo 

93  Športne in druge dejavnosti za prosti čas 
S Druge dejavnosti 
94  Dejavnost članskih organizacij 
95  Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo 
96  Druge storitvene dejavnosti 
Za energetsko samooskrbo območja in prodajo 
eventualnih viškov energije pridobljene iz obnovljivih virov 
energije v javno omrežje so dovoljene še naslednje vrste 
dejavnosti (po navedenih šifrah dejavnosti): 
D oskrba z električno energijo, plinom in paro 
35.119  Druga proizvodnja električne energije 
35.12  Prenos električne energije 
35.13  Distribucija električne energije 
35.140 Trgovanje z električno energijo 
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
 

10. člen 
(dopustne vrste gradenj na GE) 

Dovoljene so: 
- gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kot 

jih določa Uredba o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08), 

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (le 
določenih v nadaljevanju tega akta),  

- gradnja gospodarske javne infrastrukture, 
grajenega javnega dobra,  

- ureditve zunanjih površin, 
- odstranitve objektov, 
- sprememba rabe objektov v skladu s tem 

Odlokom, 
- rekonstrukcija objektov, 
- dozidave, nadzidave objektov,  
- vzdrževalna dela.  

 
11. člen 

(dopustne vrste objektov na GE) 
 Dovoljena je le gradnja naslednjih vrst stavb in 
gradbenih inženirskih objektov kot jih določa Uredba o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 
določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03): 
stavbe 
121  Gostinske stavbe, 
122  Upravne in pisarniške stavbe, 
123  Trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti, 
124  Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 

elektronskih komunikacij, 
125  Industrijske stavbe in skladišča, 
126  Stavbe splošnega družbenega pomena, 
127  Druge nestanovanjske stavbe (razen stavb za 

opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe). 
gradbeni inženirski objekti 
2112  Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste, 
222 Distribucijski cevovodi, distribucijski 

elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja, 

241  Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za 
prosti čas.  

 Na javnih površinah v območju urejanja je dovoljena 
gradnja gradbenih inženirskih objektov:  
2112  Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste, 
222 Distribucijski cevovodi, distribucijski 

elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja, 
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12. člen 
(dopustni pomožni in začasni objekti, ki so nezahtevni 

ali enostavni objekti) 
Na tipski GE je dovoljena izgradnja naslednjih enostavnih 
in nezahtevnih pomožnih infrastrukturnih objektov, kot jih 
določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. 
RS, št. 37/08): 
pomožni objekti, ki so nezahtevni objekti 

- ograje nižje od 2,2 m, 
- bazne postaje namenjene javnim 

telekomunikacijskih storitvam, v skladu s pogoji iz 
Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, 

- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, 
- spominska obeležja razen spominskih plošč, ki 

so sestavni del fasade in so manjši od 1 m2, 
- objekt za oglaševanje (reklamni stolp ali 

prostostoječi pano) s površino za namestitev 
oglasnih sporočil do 20,0 m2 in višino najvišje 
točke do 7,0 m - merjeno od najnižje točke tal, 
razen panojev, ki so del fasade stavbe; 

pomožni začasni objekti, ki so nezahtevni objekti 
- kiosk oziroma tipski zabojnik do površine 20,0 

m2, 
pomožni objekti, ki so enostavni objekti: 

- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja, 
- vrtino ali vodnjak za potrebe raziskav,  
- zbiralnik za kapnico, 
- vodovodni priključek na javno omrežje, 
- kanalizacijski priključek na javno omrežje, 
- telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih 

uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski 
pas okoli oddajne točke, 

- tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za 
utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna 
površina do 30,0 m2, 

- zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), če je 
njegova površina do 100 m2, 

pomožni začasni objekti, ki so enostavni objekti: 
- odprti sezonski gostinski vrt, 
- pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v 

montažnem šotoru, če je njegova tlorisna 
površina do 500 m2, višina najvišje točke 6,0 m - 
merjeno od najnižje točke objekta, tlorisna 
površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen 
certifikat v skladu z Uredbo o vrstah objektov 
glede na zahtevnost. 

 
13. člen 

(merila organizacije GE) 
 Merila organizacije gradbenih enot določajo merila 
oblikovanja stavb, oblikovanje zunanjih ureditev 
(notranjega dvorišča s parkiriščem ter ostale - pretežno 
zelene površine) in priključevanje na gospodarsko javno 
infrastrukturo. Lega in maksimalna velikost stavb, 
oblikovanje notranjega dvorišča in lokacije priključevanja 
na GJI ter eventuelna faznost gradnje stavb so določeni v 
karti 2.2.3 Urbanistično arhitektonska ter krajinska 
zasnova. Funkcionalni ali gradbeni elementi ureditve ali 
stavbe posamezne GE ne smejo segati izven 
funkcionalnega prostora GE. 
 Primarni del GE je pas prostora GE, ki meji na 
najpomembnejši javni prostor. Obsega najmanj pas med 
javnim prostorom in gradbeno linijo na GE. V tem prostoru 
ni dovoljeno postavljati stavb. Sekundarni del GE je 
preostali del prostora GE – notranjosti GE oziroma ob meji 
območja urejanja GC. 
 GE ni dovoljeno deliti. Lahko pa se med seboj 
združujejo in povezujejo v smislu organizacije notranjih 
dvorišč in zagotavljanja racionalizacije izrabe prostora, 
internega prometa ter priključevanja na GJI in GJD. 

 Kota notranjega dvorišča je izhodiščna kota za 
določanje vseh višin na GE. Določena je s koto 
priključnega mesta GE na javni prostor - cesto. Toleranca 
višinske kote je določena s 5% padcem od te kote do 
fasade z glavnim vhodom v stavbo. 
 Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukciji obstoječih 
stavb pri katerih se načrtuje oziroma zamenjuje sistem 
oskrbe z energijo in ki presegajo 1000 m2 uporabne 
tlorisne površine, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti 
alternativnih sistemov z oskrbo z energijo. Študija je tudi 
obvezna sestavina PGD za tak objekt. Kot alternativni 
sistemi se štejejo decentralizirani sistemi na podlagi 
obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali 
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo, toplotne 
črpalke. 
 

14. člen 
(lega, velikost, urbanistično oblikovanje stavb na GE) 

 Organizacijo stavb na gradbeni enoti določajo gradbene 
linije in razmiki med stavbami ter odmiki od meja GE. 
Gradbena linija je na karti 2.2.3 v grafičnem delu akta 
opredeljena regulacijska črta, na katero se pri 
novogradnjah in nadomestnih gradnjah s celotno dolžino 
ali najmanj zunanjim vogalom umeščajo glavne fasade 
vseh stavb GE, ki mejijo na javni prostor.  
 Stavbe se na GE lahko gradijo le, v kolikor so na GE na 
karti 2.2.3. tudi grafično določene. Tudi stavbe, predvidene 
za odstranitev so označene na isti karti. Odstranijo se 
lahko vse stavbe, v vseh primerih. V primerih stavb, ki se 
ohranjajo, je njihova nadomestna gradnja dovoljena le 
znotraj predvidenih gabaritov za nadomestne gradnje. 
Tudi višina stavb je določena na isti grafiki. 
 V primeru opredeljene faznosti gradnje stavb na GE jih 
je potrebno spoštovati v opredeljenem zaporedju. V 
primerih, ko pride do nujne potrebe po gradnji manjše 
stavbe od predvidene, se stavba lahko zmanjšuje: 

- na straneh, kjer nima opredeljenih gradbenih linij 
(gradbene linije ostajajo obvezne), 

- na straneh, ki niso obrnjene na najpomembnejši 
javni prostor, na katerega GE meji, 

- tlorisno se lahko zmanjšuje le v osnovnem rastru 
po 3,0 m; pri tem naj geometrija in smer 
premaknjene fasade ostaneta isti kot pri prvotni 
fasadi, 

- višinsko se lahko zmanjša le na enega od tipičnih 
rastrov - na višino 4 m, na 7 m ali na 10 m. 

 Kota pritličja stavb, natančneje delov pritličij glavnih 
vstopov ljudi (glavni vhodi v poslovni del stavbe, javni 
vhodi), naj bo na koti notranjih dvorišč + 0,5 m. V 
tehnološkem delu naj bodo prilagojeni tehnološkim 
procesom. 
 Višina stavb se meri od opredeljene višinske kote 
dvorišča GE do linije najvišjega dela fasade. 
V stavbah je dovoljena izgradnja medetaže na delu ali na 
celotni površini objekta, kot ureditev pomožnih prostorov 
kot so pisarne, skladišča, garderobe …ipd. 
 

15. člen 
(arhitekturno oblikovanje stavb) 

Oblikovanje fasad, označevanje stavb in blagovnih znamk 
 Fasadne ploskve so lahko le enovite fasadne površine 
brez morfološko poudarjenih fasadnih odprtin. Edini 
sprejemljivi arhitekturni elementi, ki izstopajo iz fasadnih 
ploskev, so lahko nadstreški - vendar le takšni, ki so 
obešeni na fasade in brez podpor v tla. Oznake blagovnih 
znamk, vhodi, uvozi ipd naj bodo izključno na fasadah. 
Glavna fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru se 
za namen vizualnih komunikacij lahko poviša glede na 
predpisano najvišjo višino stavbe in sicer za 3,0 m (+ 0,1 
m). V primerih, da je odmik od parcelne meje manjši kot 4 
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m se fasada proti tej meji oblikuje kot slepa fasada – ravna 
fasadna ploskev brez odprtin in izpustov, tehnično 
izvedena kot protipožarna stena.  
 Finalne ploskve obstoječih stavb, ki se prenovijo naj 
bodo klasične, z mineralnim finalnim slojem in opleskane. 
Barvni sistem vseh fasad naj bo zgrajen na pastelnih ali 
svetlih tonih. 
Oblikovanje streh 
 Strehe stavb so lahko le enostavnih, pravilnih 
geometrijskih oblik (z ravnimi robovi oziroma ploskvami). 
Vsi elementi strehe posamezne stavbe so lahko le enega, 
izbranega tipa strehe (npr. enokapnica ali dvokapnica ali 
streha žagaste oblike…)- izjema je le ravna streha ali 
enokapna streha, ki se lahko implementirajo povsod. 
Stavbe imajo lahko strešne površine v naklonu med 20 in 
30 stopinj ali pa so oblikovane kot ravna streha. Strešne 
površine posamezne stavbe ima lahko le en izbran naklon, 
ravna streha pa lahko nastopa povsod. 
 Streha posamezne stavbe naj ima na posamezni etaži 
višinsko enoten horizontalni venec, na v tem aktu določeni 
višinski koti + 0,3 m. Za vencem naj bodo načeloma, pri 
vedutah iz javnega prostora oblikovno integrirani, sistem 
odvodnjavanja in drugi elementi strehe. Strešni venec naj 
bo minimalen tehnični detajl, brez arhitekturnega 
nagovora. Izven fasadne ravnine lahko izjemoma sega 
največ 0,1 m oziroma je oblikovan nadstrešek v minimalni 
širini 2,5 m   
 Streha obstoječe stavbe ima lahko tudi izvorni- obstoječ 
naklon in opečno rdečo kritino.. Barve kritine so lahko, 
poleg sistemov zbiralnikov sončne energije, le svetlo sive 
ali pastelnih barv. Izjemoma so obstoječe stavbe, ki se 
prenavljajo- te imajo lahko strehe tudi opečno rdeče barve.  
Zbiralniki sončne energije 
 Zbiralniki sončne energije so praviloma integrirani v 
strešno površino, njihov spodnji rob ne sme biti višji od 
kote strešnega venca.  
 Zbiralniki na fasadnih površinah ne smejo biti nanje 
nameščeni, lahko pa so vanje integrirani. Isto načelo velja 
za implementacijo zbiralnikov na poševno streho 
obstoječih streh pri objektih, ki se le prenavljajo. Na druge 
načine zbiralnikov na GE ni dovoljeno umestiti. 
 

16. člen 
(oblikovanje zunanjih ureditev GE) 

 Oblikovanje zunanjih ureditev GE so tlorisno določene 
na karti 2.2.3. V njem so opredeljena notranje dvorišče s 
parkirnimi mesti, ki jih mora GE zagotavljati glede na svoj 
program, zunanje manipulativne površine, zelenice in 
prostor priključevanja GE na GJI. Slednji ter vse povozne 
površine naj bodo utrjene kot nepropustne. 
 Prostor kasneje predvidene faze gradnje stavb je 
potrebno urediti kot urejene zunanje površine. 
 Prostor med glavno fasado in javnim prostorom, kjer je 
predvideno priključevanje GE na GJI in hkrati prostor 
zbirališča odpadkov naj bo urejen v nivoju javnega 
prostora + 0,5 m, na katerega meji. 
Zelene površine, visoka vegetacija 
 Zelene površine, predvidene na karti 2.2.3, se uredijo 
kot zelene zatravljene površine - zelenice. V te površine se 
jaški infrastrukturnih vodov praviloma ne umeščajo. Stiki 
med tlakovanimi površinami ter netlakovanimi ter med 
voznimi površinami in površinami pešca naj bodo ločeni z 
robniki. Ta naj ne bo višji od 0,25 m. 
 Visoka vegetacija, ki je prikazana na karti 2.2.3., je 
obvezna že v prvi fazi gradnje. Pri tem se, kjer je le 
mogoče, ohrani obstoječo. Nabor visokorasle vegetacije 
naj bo avtohtonih vrst. Na GE št. 19 se v severnem delu 
uredi večja zelena površina, ki se zasadi z visokoraslim 
drevjem.  
Premoščanje višinskih razlik 

 Višinske razlike na terenu GE ali med GE naj se 
premoščajo z zatravljenimi ter armiranimi brežinami z 
naklonom do 60 stopinj. Brežina je lahko košena ali pa 
porasla z avtohtonim grmičevjem. Škarpe se lahko gradijo 
le izjemoma. Če so nujne, naj se izvedejo v 
armiranobetonski izvedbi, z naravno teksturo in barvo 
betona ter zasadi plezalko. 
 Zunanje ureditve GE, ki imajo tudi javne vsebine (lokali 
ipd.), morajo biti v prostoru med parkiriščem in javnim 
vhodom izvedene brez višinskih ovir.  
Ograje na GE 
Ograja okoli kompleksa naj bo enotnega tipa in barve. 
Znotraj območja GC ograje niso zaželene. Sicer so lahko 
le žične ali iz pocinkane kovine, visoke do 2,2 m. Na 
straneh slepih fasad ter v primarnem delu GE (med javnim 
prostorom in fasado) niso dopustne- razen v gradbenih 
linijah med stavbami samimi.  
Zbiranje odpadkov na GE  
 Za zbiranje komunalnih odpadkov se na vsaki GE uredi 
zbirno oziroma prevzemno mesto za odpadke z 
nameščenimi posodami – zabojniki. Lokacije zbirnega 
mesta so označene na karti 2.2.3. Površina takšnega 
mesta naj meri vsaj 1,5 m2 za eno posodo, število posod 
pa se določi v okviru projektne dokumentacije za gradnjo 
na posamezno GE. Na enem zbirnem mestu se lahko 
namesti več posod, ki lahko stojijo v dveh ali več nizih, 
razdalja med nizi pa mora biti najmanj 1,2 m. Zbirno mesto 
mora biti dostopno za komunalno vozilo s potjo minimalne 
širine 3,5 m.  
 V odvisnosti od narave dejavnosti se na posamezni GE 
predvidi tudi ločeno zbiranje odpadkov. Odpadke, ki so 
namenjeni za predelavo, je potrebno zbirati in skladiščiti 
ločeno od drugih odpadkov. Na GE se lahko uredi tudi 
samostojna zbiralnica ločenih frakcij odpadkov (ekološki 
otok) do tlorisne površine 100 m2. 
 Pri načrtovanju gradenj na GE je potrebno upoštevati 
vsaj naslednje predpise s področja ravnanja z odpadki: 

- Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 
pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (ur.l. RS ŠT. 21/01), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08), 

- Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 
azbest (Ur.l. RS, št. 60/06), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest 
(Ur.l. RS, št. 34/08), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08), 
- Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

(Ur.l. RS, št. 32/06), 
- Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih 

odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/08), 
 

17. člen 
(zagotavljanje parkirnih površin) 

 V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število 
parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in obseg 
dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število parkirnih mest se 
določi na podlagi veljavnih standardov, ki veljajo na tem 
področju. Vsaka GE mora imeti najmanj 2 PM. Pri tem pa 
število parkirnih mest (PM) ne sme biti manjše od (za 
navedene dejavnosti): 
- 121 Gostinske stavbe (gostilne, restavracije in 

točilnice) 1 PM/6 sedežev in 1 
 PM/1 m točilnega 
 pulta  

- 121 Gostinske stavbe (hoteli, prenočišča, penzioni  
 1 PM/3 sobe 
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- 122 Upravne in pisarniške stavbe         
 1 PM/30 m2) 

- 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
(do 500 m2) 1PM/50 m2 

- 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
(nad 500 m2) 1PM/35 m2 

- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij  1PM/50 m2 

- 125 Industrijske stavbe in skladišča (brez skladišč in 
do 250 m2) 1 PM/50 m2 

- 125 Industrijske stavbe in skladišča (brez skladišč in 
nad 250 m2 ) 1 PM/80 m2 

- 125 Industrijske stavbe in skladišča (rezervoarji, silosi, 
skladišča) 1 PM/150 m2 

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena     
 1 PM/50 m2 

- 127 Druge nestanovanjske stavbe         
 1 PM/80 m2 

 O vsaki spremembi svoje dejavnosti po vrsti oziroma 
obsegu, ki bi vplivala na povečan obseg in režim 
parkiranja, je investitor dolžan zagotoviti dodatne parkirne 
površine. Parkirne površine za zaposlene, dostavo in 
službena vozila so praviloma ločena od parkirnih površin 
za kupce, stranke in druge obiskovalce. Parkirne površine 
lahko investitorji zagotavljajo tudi izven svoje GE z 
najemom ali z dogovorom o uporabi ali s sofinanciranjem 
izgradnje na drugih GE.  

 Na njih je treba zagotoviti 5 % PM za potrebe 
funkcionalno oviranih oseb. V primeru, da za javno rabo 
zadostuje manj kot 20 PM, je treba funkcionalno oviranim 
osebam zagotoviti najmanj eno PM. 
 

18. člen 
(priključevanje GE na GJI) 

 Vsi uporabniki v območju cone se morajo priključiti na 
omrežja, objekte in naprave zgrajene gospodarske javne 
infrastrukture. Tako mora biti vsaka GE priključena na 
javno cestno omrežje na lokaciji, prikazani na karti 2.2.5.1. 
 Vsaka GE mora biti samostojno priključena na javno 
infrastrukturno omrežje javni vodovod, javno kanalizacijo 
ter sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Pri 
načrtovanju priključkov in priključevanju GE je potrebno 
upoštevati veljavne splošne in tehnične predpise s 
področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda in ravnanja z odpadki v 
Občini Bloke, ki so navedeni v 16. členu tega Odloka. 
 
1.3.2 Posebna merila in pogoji GE 
 

19. člen 
Posebna merila, ki so navedena za vsako posamezno GE 
v nadaljevanju, so splošnim merilom (tč. 1.3.2) pravno 
nadrejena. 
 

     

oznaka 
GE, 
površine 

oznaka stavbe, 
faza 

maksimalna tlorisna 
dimenzija stavb, površina 

največja 
višina- 
strešni 
venec druge posebne določbe 

  

GE 1-st.1a 20x47 m = 940 m2 7 m 
GE 1-st.1b 20x50 m = 1000 m2 7 m 

GE 1 
 
0,77 (ha) GE 1-st.1c 20x50 m = 1000 m2 7 m  

GE 2-st.2a 10,8x30,5 m = 329,4 m2 6 m GE 2 
 
0.25 (ha) 

GE 2-st.2b,  
II faza 20x28 m = 560 m2 8 m  
GE 3-st.3a 
I. faza 14x22 m = 308 m2 7 m 
GE 3-st.3b 
II.faza 14x22 m = 308 m2 7 m 

GE 3 
 
0,27 (ha) 

GE 3-st.3c 
III. faza 14x22 m = 308 m2 7 m  

GE 4  
 
0,18 ha 

 GE se ureja kot grajeno javno dobro na 
katerem se nahaja vodni vir za napajanje 
vaškega vodnjaka v naselju Velike Bloke. 
Lastnik zemljišča Občina Bloke na podlagi 21. 
člena ZGO (Ur.l. RS, št. 110/02, 97/03, 41/04 
ZVO-1, 47/04, 102/04-UPB1, 14/05, 92/05 
ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 
Odl. US, 126/07, 57/09, 62/10, 20/10 Odl. US) 
območje GE4 z ugotovitveno odločbo opredeli 
status grajenega javnega dobra ter  uredi 
zemljiško vknjižbo javnega dobra, vključno s 
prepovedjo odtujitve parcele oz. njenih delov. 

GE 5-st.5a 15x25 m = 375 m2 7 m GE 5  
 
0,24 ha 

GE 5-st.5b 
15x35 m = 525 m2 7 m  

GE 6-st.6a, 
 I faza 14x17 m = 238 m2 7 m 
GE 6-st.6b, 
II faza 14x14 m = 196 m2 7 m 

GE 6 
 
0,22 (ha) 

GE 6-st.6c, 
III. faza 14x14 m = 196 m2 7 m 

Investitor ima pred izdajo prvega gradbenega 
dovoljenja možnost, da se odloči ali bo 
uporabljal merila in pogoje (po grafiki in 
posebnih merilih), ki so predpisani za GE 6 ali 
za GE 7 

GE 7 
 

GE 7-st.7a,  
I. faza 14x17 m = 238 m2 7 m 
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GE 7-st.7b, 
II. faza 14x14 m = 196 m2 7 m 
GE 7-st.7c, 
III. faza 14x14 m = 196 m2 7 m 
GE 7-st.7d, 
IV. faza 7x17  m = 119 m2 7 m 
GE 7-st.7e, 
 V. faza 7x14 m  = 98 m2 7 m 

0,22 (ha) 

GE 7-st.7f, 
VI. faza 7x14 m  = 98 m2 7 m 

Investitor ima pred izdajo prvega gradbenega 
dovoljenja možnost, da se odloči ali bo 
uporabljal merila in pogoje (po grafiki in 
posebnih merilih), ki so predpisani za GE 7 ali 
za GE 6 
 

GE 8-st.8a 9x24,5 m = 220,5 m2 7 m 
GE 8-st.8b, 
II.faza 14x17 m = 238 m2 7 m 
GE 8-st.8c, III. 
faza 7x17  m = 119 m2 7 m 
GE 8-st.8d, 
 IV. faza 14x28 m = 392 m2 7 m 

GE 8 
 
0,31 (ha) 

GE 8-st.8e, 
V. faza 7x28 m = 196 m2 7 m  

 GE 9 
 
0,25 (ha) 

GE 9-st.9 

25x28 m  = 700 m2 6 m  
GE 10-st.10a 17x43 m = 731 m2 9 m  
    

GE 10a 
 
0,55 (ha)     
GE 10bc 
 
0,55 (ha) 
 
 

GE 10-st.10b, 
I. faza 
GE 10-st.10c, 
II.faza 
 

14x43 m = 602 m2 
 
21x43 m = 903 m2 
 
 

7 m 
 
7 m 
 
  

GE 11 
 
0,19 (ha) 

GE 11-st.11 

17,50x44,5 m = 778,75 m2 9 m  
GE 12-st.12a 
I. faza 21x24 m = 504 m2 7 m 

 GE 12 
 
0,21 (ha) GE 12-st.12b 

II. faza 14x24 m = 336 m2 7 m  
GE 13-st.13a 17,7x77 m = 1363 m2 7 m 
GE 13-st.13b, 
II. faza 49,3x64,8 m = 3194.6 m2 12 m 

GE 13 
 
1,01 (ha) 

GE 13-st.13c, 
III. faza 14,1x49,3 m  = 695,1 m2 12 m  
GE 14-st.14a 13,5x51,3 m  = 692,5 m2 5 m 
GE 14-st.14b 13,5x51,4 m = 693,9 m2 5 m 

GE 14 
 
0,41 ha GE 14-st.14c 4,3x43,5 m = 187 m2 5 m  
GE 15 
 
0,15 (ha) 

GE 15-st.15 

13,5x51,4 m = 693,9 m2 5 m  
GE 16 
 
0,15 (ha) 

GE 16-st.16 

13,5x51,4 m = 693,9 m2 5 m  
GE 17-st.17a 10x20 m = 200 m2 7 m 
GE 17-st.17b 30x64 m = 1920 m2 10 m 

GE 17 
 
0,67 (ha) GE 17-st.17c 25x64 m = 1600 m2 10 m  

GE 18-st.18a 21x28 m = 588 m2 7 m 
GE 18-st.18b 12,5x24 m = 300 m2 10 m 

Ge 18 
 
1,03 (ha) 

GE 18-st.18c 

12,5x24 m = 300 m2 10 m 

Za potrebe dejavnosti sušilnice lesa je 
dopustna minimalna komunalna opremljenost 
GE:  
-urejen dostop z javne ceste, priključek na 
električno omrežje in 
odvodnjavanje meteorne vode preko lovilcev 
olj. 
Na GE se v vmesnem obdobju uredi odjemno 
mesto za komunalne odpadke in  zagotavlja 
reden odvoz.        
V primeru spremembe proizvodnega 
programa oziroma dejavnosti pa veljajo 
splošni pogoji in merila komunalnega 
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opremljanja v GC.     

GE 19-st.19a 23x66,8 m = 1536,4 m2 5 m 
GE 19-st.19b, 
II. faza 21x24 m = 504 m2 7 m 
GE 19-st.19c, 
III. faza 27x61,9 m = 1671,3 m2 10 m 

GE 19 
 
1,24 (ha) 

GE 19-st.19d, 
IV. faza 26x27 m = 702 m2 10 m  
GE 20-st.20a, 
I.faza 14x33 m = 462 m2 7 m 
GE 20-st.20a, 
II.faza 7x26 m = 182 m2 7 m 
GE 20-st.20b, 
I. faza 14x33 m = 462 m2 7 m 
GE 20-st.20b, 
II. faza 7x26 m = 182 m2 7 m 
GE 20-st.20c,  
I. faza 14x33 m = 462 m2 7 m 

GE 20 
 
0,52 (ha9 

GE 20-st.20c,  
II. faza 

7x26 m = 182 m2 7 m 

Na GE je z odločbo ZVKDS, OE Ljubljana, št. 
526/2010-MP, z dne 25.08.2011, določeno 
arheološko najdišče (na parcelah št. 2010/21-
del, vse k.o. Velike Bloke, dokler se ne 
opravijo predhodne raziskave arheoloških 
ostalin. Na arheološkem najdišču določenem z 
navedeno odločbo so prepovedana vsa 
nadaljnja gradbena dela, dokler se ne opravijo 
predhodne arheološke raziskave. Raziskave 
se  izvedejo v skladu s točkami od 3. do 6. 
navedene odločbe ter v skladu z določili od 3. 
do 5. točke dopolnjene odločbe o arheološkem 
najdišču , št. 526/2010-MP, z dne 03.11.11  

GE 21-st.21a, 
I. faza 21x21 m = 441 m2 7 m 
GE 21-st.21b, 
II. faza 21x21 m = 441 m2 7 m 

GE 21 
 
0,50 (ha) 

GE 21-st.21c, 
III. faza 

21x21 m = 441 m2 7 m 

Na GE je z odločbo ZVKDS, OE Ljubljana, št. 
526/2010-MP, z dne 25.08.2011, določeno 
arheološko najdišče (na parcelnah št. 
2010/21-del, vse k.o. Velike Bloke, dokler see 
ne opravijo predhodne raziskave arheoloških 
ostalin. Na arheološkem najdišču določenem z 
navedeno odločbo so prepovedana vsa 
nadaljnja gradbena dela, dokler se ne opravijo 
predhodne arheološke raziskave. Raziskave 
se  izvedejo v skladu s točkami od 3. do 6. 
navedene odločbe ter v skladu z določili od 3. 
do 5. točke dopolnjene odločbe o arheološkem 
najdišču , št. 526/2010-MP, z dne 03.11.11 

     
 
1.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture (GJI), 

pogoji priključevanja in grajeno javno dobro 
 

20. člen 
(skupni pogoji za potek in gradnjo GJI) 

 Pri načrtovanju gradenj in posegov v prostor je treba 
upoštevati: 

- predpise in tehnične standarde za posamezno 
vrsto GJI, še posebej glede posegov v varovalne 
pasove posamezne vrste GJI, medsebojnih 
odmikov in zaščite križanj, 

- obstoječe in predvidene objekte, omrežja in 
naprave GJI, 

- smernicami, pogoji in soglasji upravljavcev 
oziroma pristojnih služb za izdajo tovrstnih listin. 

 Gradnja linijskih vodov, objektov in naprav javne 
komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture je 
opredeljena v skupnih koridorjih. Gradi se lahko izključno v 
javnem prostoru GC. Izjeme so lahko le: 

- posamezni točkovni objekti in naprave, ki jih v 
javni prostor ni mogoče umestiti,  

- svetila javne razsvetljave po projektni 
dokumentaciji za javno razsvetljavo, 

- najkrajše možne razdalje vodov do opredeljenih 
priključnih/odjemnih mest GJI znotraj GE. 

 
21. člen 

(zasnova gospodarske javne infrastrukture) 
1.4.1.1 Prometno omrežje in prometne površine 
Priključitev cest in poti v javno prometno omrežje 
GC se s priključkom na severni strani na občinsko cesto 
št. 229040 priključuje na državno cesto R3-748 Nova vas–
Lužarji-Velike Lašče. V nadaljevanju je v Novi vasi odprta 
povezava na državno cesto R1-212 Unec-Cerknica-Bloška 

Polica-Sodražica-Žlebič. Uporaba lokalne ceste skozi 
Velike Bloke za tovorni promet za potrebe cone ni 
dopustna. Obstoječa priključna cesta iz južne smeri skozi 
Velike Bloke se preuredi v dostopno cesto namenjeno 
pešcem, kolesarjem ter kontroliranemu dostopu osebnih in 
intervencijskih vozil. Prometni režim na tej cesti določi 
občina v skladu s cestnimi predpisi. Ob severovzhodnem 
robu cone zunaj območja ureditve se uredi pot in gozdna 
vlaka v pasu širine 16 – 18 m vzdolž ograje  za dostop do 
gozdov in spravilo lesa. Dostopna pot se naveže na javne 
prometne površine v coni.  
Interno cestno omrežje 
Notranja cestna mreža omogoča dostop do vsake GE. 
Enotni profil notranjih cest je 2 x 3,25 m. Ob njej se uredi 
površinska mulda za odtok meteorne vode z možnostjo 
ponikanja in površinske odvodnje. Pri projektiranju 
cestnega omrežja se upošteva določila Odloka o občinskih 
cestah (Ur.l. RS, št. 50/00 in 109/09) in Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bloke (Ur.l. 
RS, št. 92/09 in 109/09). Projektna dokumentacija PGD 
cestnega omrežja določa izhodiščne kote GE. 
Mirujoči promet 
Javnih parkirnih površin ni. Vse svoje potrebe pokrivajo 
posamezne GE. 
Javne površine pešca  
Določene so ob glavnih notranjih prometnih smereh. 
Zagotovljene so z razširitvijo prečnih profilov cest z 
dodatnim 1,5 m širokim enostranskim pločnikom (glej 
prečni profil v obrazložitvi akta). 
 
1.4.1.2 Komunalna omrežja 
Vodovod 
Oskrba z vodo za sanitarne in požarne potrebe se 
zagotavlja iz obstoječega javnega vodovoda Bloke - s 
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priključnim mestom na cev premera 80 mm na parc. št. 
2000/1, k.o. Velike Bloke na meji ureditvenega območja. 
Razvod v območju urejanja naj zagotavlja vodooskrbo 
vseh GE. Pri projektiranju vodovodnega omrežja je 
potrebno upoštevati določila Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v občini Bloke (Ur.l. RS, št. 76/2000 in 24/09) in Pravilnika 
o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov (Ur.l. RS, 
št. 91/2000). 
Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih 
vod 
 Odpadne komunalne vode se odvaja preko ločenega 
sistema kanalizacije do priključnega mesta za območje 
urejanja na že zgrajeno kanalizacijo - s priključkom na cev 
premera 250 mm. Fekalna kanalizacija je v funkciji in je 
priključena na obstoječo čistilno napravo v Velikih Blokah. 
Ta naj odpadne komunalne vode odvaja v čiščenje v novo 
načrtovano občinsko čistilno napravo. Ločen sistem 
kanalizacije znotraj območja cone se zgradi na novo. Pri 
projektiranju je potrebno med drugim upoštevati tudi 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 
45/07, 79/09).  
 V meteorno kanalizacijo, ki se znotraj območja cone 
zgradi na novo, se odvajajo vse padavinske vode s 
prometnih površin, objektov in drugih tlakovanih površin v 
območju urejanja. Odvajanje voda s prometnih, 
deponijskih in drugih utrjenih površin je dopustno le preko 
standardnih lovilcev olj. Z ločenim sistemom meteorne 
kanalizacije se zbrano padavinsko vodo odvede v 
obstoječo meteorno kanalizacijo na JZ območju urejanja in 
se odvaja v vodonosnik v Bloščico. 
 Odvajanje padavinskih voda z večjih utrjenih površin in 
streh objektov se izvede tako, da bo v čim večji meri 
zmanjšan hipni dotok v meteorno kanalizacijo. Zato naj bo 
na vsaki posamezni GE pred iztokom v kanalizacijo 
izvedeno zadrževanje. Pri projektiranju kanalizacijskega 
omrežja in priključkov za objekte se upoštevajo določila 
Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih 
voda na območju Občine Bloke (Ur.l. RS, št. 16/08) in 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05). 
 Odvajanje meteorne vode z GE  po izgradnji meteorne 
kanalizacije, s ponikanjem ni dopustno. Dopustna je le 
uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali za 
tehnološke potrebe. 
Ravnanje z odpadki 
 Območje se vključi v javni sistem ravnanja s 
komunalnimi odpadki, ki ga na podlagi koncesijske 
pogodbe upravlja Komunala Cerknica. Za celotno GC je 
na javnem prostoru ob glavnem prometnem vozlišču 
predviden ekološki otok - javno zbirno mesto za ločeno 
zbiranje odpadkov. Organizira se tako, da je  z javne ceste 
možno praznjenje zbirnih posod  za odpadke. Praznjenje 
ekološkega otoka se izvaja izven obratovalnega časa 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti v coni. Za zbiranje in 
prevzem komunalnih odpadkov naj ima vsaka preostala 
posamezna GE na določenem mestu svoje zbirno-
prevzemno mesto. Zaradi nevarnosti konfliktov z velikimi 
zvermi je potrebno sproti odstranjevati komunalne 
od.padke Zbirna mesta komunalnih odpadkov naj bodo 
umaknjena v notranji del cone in velikim zverem 
nedostopna. Po potrebi glede na dejavnost mora biti na 
istem mestu zagotovljeno tudi ločeno zbiranje specifičnih 
drugih odpadkov GE. 
 V primeru, da pri izvajanju dejavnosti nastajajo posebni 
odpadki se zanje na GE, kjer ti odpadki nastajajo, predvidi 
posebno zbirno mesto. Ravnanje z njimi je lahko 
poverjeno le za to pooblaščeni organizaciji. . Za gradbene 
odpadke nastale pri gradnji in kot posledica rušenja 
objektov, je investitor skladno s predpisi dolžan zagotoviti 

oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu javne 
službe ravnanja s tovrstnimi odpadki.  
 Pri projektiranju površin grajenega javnega dobra in 
gradenj na GE je potrebno upoštevati določila Odloka o 
ravnanju z odpadki v Občini Bloke (Ur. l. RS, št. 35/07 in 
96/07) ter program ravnanja z odpadki v Občini Bloke. 
 
1.4.1.3 Elektroenergetsko omrežje 
 Območje se iz elektroenergetskega omrežja napaja 
preko obstoječega 20kV daljnovoda, na katerega je 
izveden priklop pri TP Velike Bloke TO na parceli št.*120, 
k.o. Velike Bloke. Oskrba z električno energijo za potrebe 
GC se do izrabe zmogljivosti lahko zagotavlja iz obstoječe 
TP. Za nove potrebe se obstoječa TP lahko dogradi z 
novimi zmogljivostmi. Priklop novega odjema na obstoječo 
TP ne bo mogoč do  pravne ureditve vprašanja prenos 
opreme in zemljišča v osnovna sredstva Elektro Ljubljana.  
 V območju urejanja znotraj cone se na javnem prostoru 
zgradi nova TP. Za potrebe TP se zagotavlja ustrezen 
dostop in prostor za njeno vzdrževanje. Od obstoječe do 
nove TP se položi 20 kV kabel v elektrokabelsko 
kanalizacijo. V primeru, da zaradi neurejenega lastništva 
priklop 20 kV KB iz obstoječe TP ne bo možen, je dopusta 
alternativna rešitev priklopa na stojno mesto 20 kV DV na 
parc. 449/1 k.o. Velike Bloke, na katerega se spoji 20 kV 
KB za cono. V primerih posebnih potreb posamezne GE, 
ko bi le te presegale pripadajoči med investitorji 
dogovorjeni proporcionalni delež moči za posamezno GE, 
pa se TP zgradi na GE.  
 TP se zgradi v kabelski betonski izvedbi, z notranjim 
posluževanjem, z ustreznimi stikalnimi bloki glede na vrsto 
odjema in v velikosti glede na inštalirano moč v skladu z 
dejanskimi potrebami porabnikov. Vzankanje TP se izvede 
v predvidene 20 kV kablovode. Zaradi obremenjenosti 
srednjenapetostnega distribucijskega omrežja bo 
priključitev predvidenih objektov na slednje mogoča do 
zapolnitve razpoložljivih prenosnih zmogljivosti SN 
elektroenergetskega omrežja (1 MVA prostih prenosnih 
zmogljivosti na dan izdaje smernic), oziroma po izgradnji 
ustreznih ojačitev na SN nivoju, predvidenih na širšem 
vplivnem območju. 
 Od TP do odjemnih mest se zgradijo nizkonapetostni 
razvodi – načelno le po primarnih trasah infrastrukturnih 
vodov (karta 2.2.5.2) v javnem svetu. Vsa odjemna mesta 
za vse GE naj bodo enotno organizirana, locirana in 
oblikovana. Načeloma naj bodo na fasadah stavb ob 
javnih površinah, na mestih, določenih za priključevanje 
GE na GJI (karta 2.2.5.2). Vse navedene enotne elemente 
priključnih mest v območju GC določi projektna 
dokumentacija (PGD) elektroinstalacijskega omrežja za 
območje GC. Kablovodi pod voznimi površinami morajo 
biti zaščiteni z obbetoniranimi PVC cevmi fi 160 mm. 
 Upravljavcu javnega omrežja Elektro Ljubljana d.d. je na 
podlagi tega akta in ustreznih služnostnih pogodb 
omogočen vpis služnostne pravice za gradnjo in 
vzdrževanje električnega distribucijskega omrežja. Slednje 
se s tem aktom tudi določi kot javno infrastrukturo. 
 
1.4.1.4 Ogrevanje in učinkovita raba energije 
 Na območju urejanja GC naj bo ogrevanje na biomaso 
in sončno energijo ter s podpornimi sistemi (toplotne 
črpalke ipd.). Posamezna GE lahko prostore ogreva tudi 
na električno energijo, vendar le začasno do trajne rešitve 
ogrevanja in le prostore v skupni kvadraturi do 50 m2. 
Posamezna kotlovnica za ogrevanje na biomaso - toplotna 
postaja je lahko namenjena posamezni GE, skupini GE, za 
celotno GC, lahko pa ima tudi distribucijo toplote navzven.  
 Neodvisno od drugih virov energije se lahko proizvaja 
toplotna in električna energija z izrabo sončne energije. 
Pogoji instalacij fotonapetostnih celic na GE oziroma na 
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stavbah so opredeljeni v merilih in pogojih urejanja GE, 
pogoji proizvodnje in uporabe tovrstne električne energije 
pa se urejajo s distributerjem le te. 
 
1.4.1.5 Javna razsvetljava 
Z javno razsvetljavo se opremijo vse javne površine v GC - 
ceste, pločniki in prostor GE 4. S projektno dokumentacijo 
javne razsvetljave (PGD) se med drugim določijo: pozicije 
svetil v enotnem konceptu - v območjih GE, na robu z 
javnim prostorom, krmilni sistem, priključno merilna mesta 
in krmilne omarice v sklopu TP, nadalje se določijo enotna 
svetila in režim obratovanja, ki ga v projektnih pogojih 
določi občina. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
(Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).  
 
1.4.1.6 Komunikacijsko omrežje 
Območje se priključuje na obstoječe krajevno TK omrežje. 
Ob tem naj se zgradi optično telekomunikacijsko omrežje s 
priključitvijo na načrtovano optično omrežje Telekoma 
Slovenije. Za potrebe klasične telefonije in elektronskih 
komunikacij se v skupnem koridorju vodov javne 
infrastrukture zgradi 1x2 kabelska kanalizacija s cevmi iz 
PVC premera 125 mm. Horizontalni razmik TK kabelske 
kanalizacije in drugih kanalizacij naj bo vsaj 0,3 m. Nad 
kabelsko kanalizacijo ne smejo biti položeni drugi 
komunalni vodi. Pod povoznimi površinami je potrebno 
PEHD cevi zaščititi z nosilno betonsko konstrukcijo. 
Priklop na javno omrežje se izvede na parc. št. 2000/1, 
k.o. Velike Bloke na priključnem mestu na meji z GC. 
 
1.4.1.7 Javni prostor/ javne površine in urbana oprema 

GC 
 Javne površine v območju urejanja so prometne 
površine notranje mreže dostopnih cest in pločnikov. Javni 
prostor se v soglasju z lastnikom predmetne GE s 
projektno dokumentacijo PGD lahko razširi tudi na prostor 
GE - za potrebe postavitve npr. klopi, stebra javne 
razsvetljave ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji 
namenjen vsem. 
 Vse vrste, oblikovne in tehnične lastnosti urbane 
opreme kot so klopi, svetila, koši za odpadke, ograje, 
pokrovi jaškov, hidranti, …ipd., se za celotno območje GC 
načrtujejo s projektom javnih površin gospodarske javne 
infrastrukture v poenotenem tipu izdelkov s sodobnim 
industrijskim oblikovanjem. Med urbano opremo GC se 
štejejo vsi zgoraj navedeni elementi, ki so locirani v ali nad 
površino javnega prostora in so v javni rabi oziroma za 
javno rabo - torej tudi tisti, ki so sicer lahko locirani na 
prostoru GE (npr. svetila, klopi ipd.) 
 Območje urejanja GC se proti odprtemu prostoru na 
robni liniji GE ogradi z enotno ograjo. 
 

22. člen 
(dostopnost do storitev GJI) 

Upravljavci omrežij, objektov in naprav gospodarske javne 
infrastrukture so vsem uporabnikom dolžni zagotavljati 
storitve gospodarske javne službe pod enakimi pogoji. 
 
1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 
 

23. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 

 V območju urejanja je evidentirana enota kulturne 
dediščine, ki pa še ni vpisana v Register kulturne 
dediščine.  
 Na območju GC je bila izvedena predhodna arheološka 
raziskava in izdelano poročilo pregleda (Poročilo o 
arheološkem terenskem pregledu na območju OPPN 

gospodarske cone Velike Bloke, Matevž Lavrinc s.p., 
poročilo št. 25, Laško, avgust 2011). Med arheološkim 
pregledom parcele 2010/22 k.o. Velike Bloke pa je bilo 
odkritih 33 kosov prazgodovinske lončenine, 3 kosi taline 
in 2 kosa srednjeveške lončenine. Na podlagi najdb je 
utemeljeno sklepanje o človeški aktivnosti v 
prazgodovinskem obdobju na omenjenem prostoru. 
Potrebno je izvesti arheološka izkopavanja in arheološke 
raziskave ob gradnji na parc. št. 2010/21-del in 2010/22, 
vse k.o. Velike Bloke. 
 Na podlagi ugotovitev arheološkega poročila je Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana izdal 
odločbo (526/2010-MP, dne 25.8.2011, dopolnjeno 03. 11. 
2011) o določitvi arheološkega najdišča na zemljiščih s 
parcelnimi številkami 2010/21-del in 2010/22, vse k.o. 
Velike Bloke, dokler se ne opravijo predhodne raziskave 
arheoloških ostalin. Do takrat so prepovedana vsa 
nadaljnja gradbena dela. Predhodne arheološke raziskave 
obsegajo tako predhodne terenske preglede kot tudi 
nadzorovano odstranitev dediščine oz. arheološka 
izkopavanja s poizkopavalno obdelavo najdišča.  
 
1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave 
 

24. člen 
(varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave) 
 Pri načrtovanju in izvajanju gradenj ter obratovanju 
objektov se zagotavlja varovanje okolja pred 
onesnaževanjem. Pri načrtovanju dejavnosti na GE je 
potrebno upoštevati Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 
32/23, 41/04, 20/06, 39/06 in 70/08) ter druge 
podzakonske predpise s področja ravnanja z odpadki. V 
skladu s predpisi se zagotavlja varstvo voda, varstvo tal, 
varstvo zraka, varstvo pred hrupom, varstvo pred 
elektroenergetskim sevanjem in varstvo pred svetlobnim 
onesnaževanjem.  
 Prostor GC se nahaja v območju varovanja ekološko 
pomembnega območja (EPO, koda 8000) življenjski 
prostor velikih zveri. Zaradi nevarnosti konfliktov z velikimi 
zvermi (predvsem z rjavim medvedom) je potrebno sproti 
odstranjevati komunalne odpadke. Celotno območje GC 
urejanja ima predvideno žično oziroma kovinsko ograjo in 
bo v nočnem času fizično zaprto ter dodatno varovano z 
varnostno službo. Na ta način bodo vsa zbirna mesta 
komunalnih odpadkov zverem nedostopna. 
 Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni 
tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na divje zveri 
ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja gradbenih 
posegov, opravljanja sezonskih dejavnosti ter drugih 
ravnanj se naj kar najbolje prilagodi njihovim življenjskim 
ciklom, in sicer tako, da ne ali v čim manjši meri sovpadajo 
z obdobji, ko potrebujejo mir.  
 

25. člen 
(varstvo voda, tal, zraka; pred hrupom, EM sevanjem, 

pred svetlobnim onesnaževanjem) 
Varstvo voda 
 Vsakršno neposredno odvajanje neprečiščenih 
odpadnih voda z območja urejanja OPPN ni dopustno. 
Varstvo voda pred onesnaženjem se izvaja: 

- z odvajanjem vseh odpadnih voda na čistilno 
napravo in čiščenje v njej, 

- vse padavinske vode s prometnih in drugih 
utrjenih površin se zbira in spelje le preko 
standardnih lovilcev olj (SIST EN 858-2), 

- vse tehnološke in ostale odpadne vode je 
potrebno pred izpustom v kanalizacijski sistem in 
odvodom na čistilno napravo predhodno očistiti. 
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 Pri gradnji objektov ni dovoljena uporaba gradbenih 
materialov, iz katerih se lahko izločajo snovi, ki lahko 
povzročijo onesnaževanje voda. Med gradnjo objektov je 
potrebno zagotoviti varstvene ukrepe in preprečiti izlitje, 
odtekanje ali izpiranje goriv, olj, maziv in drugih nevarnih 
snovi v podtalnico. Na vodnem zajetju na lokaciji GE 4 se 
izvede sanacija. Zajetje je namenjeno oskrbi vode za 
javno rabo in se vzdržuje.  
 Za vsak poseg v vodni režim podtalnice ali površinske 
vode je potrebno na podlagi 150. člena Zakona o vodah 
(Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02, 57/08) pridobiti vodno 
soglasje.  
Varstvo tal 
 Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je treba 
zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in erozijskimi 
vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem 
gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter 
skladiščenjem gradbenih materialov s škodljivimi snovmi 
pred in med gradnjo preprečiti morebitno onesnaženje tal. 
Pri izvajanju dejavnosti v GC je potrebno s skrbnim 
ravnanjem v skladu s predpisi in nadzorovanjem rabe 
nevarnih snovi zagotoviti varnost tal pred onesnaženjem in 
erozijskimi vplivi.  
 V dokumentaciji za posamezen poseg se natančno 
opredeli način ravnanja in uporabe rodovitnega dela prsti. 
Plodno zemljo je potrebno deponirati ločeno od ostalega 
izkopa. Po izvršenih delih naj se humus uporabi za 
ureditev zelenih površin (zelenice ipd.). Pri gradnjah naj se 
odvoz viška humusa iz kopov gradbenih jam, izvrši na 
lokacije, kjer se v občini izvajajo agromelioracijski ukrepi.  
Varstvo zraka 
 Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati 
predpise s področja varstva zraka ter energetski standardi 
v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo 
rabo energije in onesnaženost zraka. Zaradi varstva zraka 
se pri poslovnih, industrijskih in drugih objektih za njihovo 
ogrevanje načrtujejo ogrevalni sistemi z učinkovito rabo 
energije (uporaba obnovljivih virov energije ali 
soproizvodnja toplote in električne energije). Naprave in 
objekti pri obratovanju in uporabi v tehnoloških procesih ne 
smejo povzročati preseganja predpisanih vrednosti 
onesnaževanja zraka.  
 Na GE, kjer so načrtovane naprave iz katerih je z 
obratovanjem predviden izpust s prekomernimi vplivi na 
zrak, je potrebno v tehnološkem procesu zagotoviti 
najboljše tehnološko napredne in sodobne rešitve 
zmanjšanja izpustov in čiščenja zraka.  
 Na GE, kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti 
zraka zaradi delovanja naprave ali objekta, mora lastnik 
oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve 
onesnaženosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti 
ustrezno zaščito oziroma sanacijo. 
 Objekti in proizvodni procesi naj z uporabo obnovljivih 
virov energije (biomasa, termalna energija, solarni 
energetski sistemi, zemeljski plin) pri ogrevanju in elektriki 
namesto uporabe fosilnih goriv zagotavljajo učinkovito 
energetsko izrabo in s tem varstvo zraka.  
 Med gradnjo mora izvajalec gradbenih del zagotoviti 
ukrepe s katerimi bo preprečeno prekomerno prašenje z 
gradbišča in pri transportu gradbenega materiala 
(prekrivanje materiala, transport, vgrajevanje v 
nevetrovnem vremenu, brezhibno delovanje gradbene 
mehanizacije ….ipd). 
Varstvo narave 
 Območje se ne nahaja na območju Nature 2000, 
Zavarovanem območju in območju Naravnih vrednot. 
Umeščeno je na ekološko pomembnem območju za 
katerega velja, da so posegi in dejavnosti možni, vendar 
se jih načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja 
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 

rastlinskih in živalskih vrst, njihova kakovost ter 
povezanost habitatov populacij.  
 Ker je območje v večji meri že pozidano, je ocenjeno, da 
znotraj obravnavanega območja ni oblikovanih habitatov 
velikih zveri in zato ni potrebno izvajati ukrepov ohranitve 
njihovih habitatov, ukrepov ohranitve ter vračanja naravne 
razširjenosti njihovih habitatov in ukrepov ohranitve 
specifičnih struktur njihovih habitatov ter naravnih struktur. 
Prav tako je zaradi v večji meri že pozidanega območja 
vpliv na rastlinstvo, habitatne tipe, naravne vrednote, 
živalstvo, ekološko pomembno območje in Naturo 2000 
ocenjen kot nebistven.  
Varstvo pred hrupom 
 Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo 
biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za 
posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s 
predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V 
območju GC so predvidene proizvodne, poslovne, 
trgovske in storitvene dejavnosti, kjer je dovoljena raven 
hrupa za IV. območje varstva pred hrupom - raven hrupa 
ne sme preseči mejnih vrednosti: podnevi 75 dBA in 
ponoči 65 dBA. Gradnja objektov lahko poteka v času med 
06.00 in 22.00 uro. Izvajanje gradbenih del in dostava na 
gradbišča ob nedeljah in praznikih ni dovoljena. 
Nedopustna je gradnja objektov v nočnem času (čas 
aktivnosti velikih zveri). 
 V fazi gradnje je potrebno uporabiti brezhibno gradbeno 
mehanizacijo, delovne naprave in transportna sredstva, ki 
so redno vzdrževana. V primeru, da ukrepi za zmanjšanje 
hrupa niso zadostni, naj se na najbolj izpostavljenih mestih 
v bližini stanovanjskih objektov postavi začasne 
protihrupne ograje ali pridobi dovoljenje za začasno 
čezmerno obremenjevanje okolja. Protihrupne ograje 
morajo zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in 
izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve 
protihrupnih ograj naj določi strokovnjak na osnovi 
izmerjenih prekoračitev hrupa po pričetku izvajanja del. 
 Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno 
zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in 
zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in 
obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi 
zmanjševanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi 
preprečevanja širjenja hrupa v okolju. Izvedba morebitnih 
potrebnih protihrupnih zaščitnih ukrepov vključuje 
postavitev protihrupnih sten oz. barier, izgradnjo nasipov, 
vzpostavitev vegetacije in zelenih površin, itd. 
 Pri urejanju gospodarske cone morajo investitorji na GE 
poskrbeti, da v okoliških stanovanjskih naseljih in 
zavarovanih območjih stopnja hrupa ni presežena. Na 
obrobju GC oziroma vsaj na južnem robnem delu, ki je 
najbližji naselju Velike Bloke, naj se umešča najmanj 
hrupne dejavnosti. Proti odprtemu prostoru se izvede 
načrtovana robna zasaditev visokoraslega avtohtonega 
drevja in grmovnic. 
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem 
 Gradnja novega ali rekonstrukcija obstoječega objekta 
ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja (to so 
visokonapetostni transformator, razdelilna 
transformatorska postaja, nad/podzemni vodi za prenos 
električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično 
komunikacijo, radarski ali televizijski oddajnik, radar ali 
druga naprava ali objekt, katerega obratovanje 
obremenjuje okolje), ne sme povzročati večjih obremenitev 
z elektromagnetnim sevanjem kot jih določa Uredba o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur. l. RS, št. 70/96). Za gradnjo takih objektov je 
potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti 
soglasje pristojne službe. Na območju GC in v vplivnem 
pasu ob njem obstoječih oziroma načrtovanih tovrstnih 
vodov in naprav ni. 
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 Pri vseh rekonstrukcijah, nadzidavah in dozidavah 
obstoječih objektov, namenjenih za delo ter za postavitev 
pomožnih objektov, ki posegajo na območje 
elektroenergetskih koridorjev obstoječih oziroma 
predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne 
vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa 
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (UL RS št. 70/96, 41/04 –ZVO-1.  
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 
 Osvetljevanje površin in objektov v območju urejanja naj 
se načrtuje z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07 in 
62/10). Ceste in druge javne površine naj se osvetljuje z 
okolju prijaznimi svetilkami z uporabo energetsko varčne 
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri 
gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno 
načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega 
delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih. 
 Nepokrite površine znotraj OPPN se lahko osvetljuje le z 
okolju prijaznimi svetilkami - zasenčena svetila z ravnim 
zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo 
UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Reklamna in 
okrasna osvetlitev ni dovoljena. Zaradi svetlobnega 
onesnaževanja se ponoči nepokritih površin gospodarske 
cone ne osvetljuje- tako v času gradnje kot v času 
obratovanja. Način osvetljevanja naj bo skladen z Uredbo 
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur.l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10): uporabljajo se naj 
svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 
je enak 0% in hkrati ne povzročajo preseganja mejnih 
vrednosti - povprečna električna moč svetilk razsvetljave 
objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, ne sme 
presegati mejnih vrednosti 0,090 W/m˛ za proizvodnji 
objekt in 0,075 W/m˛ za poslovno stavbo (oboje med 
izvajanjem/obratovanjem ter 30 minut pred začetkom ter 
po koncu obratovalnega časa). Izven delovnega časa velja 
0,015 W/m˛ tako za proizvodnji objekt kot tudi poslovno 
stavbo. Za razsvetljavo proizvodnega objekta se lahko 
uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč 
ne presega 300 W, za poslovne stavbe 180 W. 
 Z razsvetljavo cest in drugih javnih površin ne smejo biti 
presežene ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih 
površin v občini iz 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja (44,5 kWh na prebivalca). 
 

26. člen 
(varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov) 

 Humusna plast, ki se ne bo uporabila za ureditev 
zelenih površin v območju urejanja, se lahko uporabi le za 
izboljšanje kmetijskih zemljišč v okviru agromelioracijskih 
ukrepov v občini Bloke.  
 Do pravnomočnosti odločb za gradnjo se z gozdom, ki 
leži znotraj ureditvenega območja GC ali drugih 
namenskih rab, gospodari v skladu z 
gozdnogospodarskimi načrti (21. člen Zakona o gozdovih, 
Ur.l. RS, št. 30/93 in 110/07). 
 Zaradi varstva okoliških gozdov se od načrtovanih 
objektov na GE 17 in GE 9 gozdni rob vzpostavi v 
oddaljenosti cca 20,0 m. V skladu z 18. členom Zakona o 
gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 in 110/07) se preko 
načrtovanega cestnega omrežja v območju GC zagotavlja 
možnost spravila in odvoza lesa iz območja gozdov, ki 
gravitirajo proti GC (parc. št. 2011, 710/1, 723/19). Zato se 
na meji načrtovanih javnih cest z navedenimi parcelami v 
ograjo vgradi ustrezna vrata in določi režim odpiranja.    
 Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena 
minimalna škoda na okoliškem gozdnem rastju in na tleh. 
Pri gradnji objektov se krčitev gozda in posek drevja lahko 
izvede šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja s strani 

pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, v 
skladu z Zakonom o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30793 in 
110/07). 
 Na izkrčenem delu gozda se med ograjo cone in novim 
gozdnim robom v širini 16 - 18 m zgradi gozdna vlaka z 
dostopno potjo. Ta se priključi na javne ceste znotraj 
gospodarske cone.  Poseg krčitve gozda se izvede v 
sklopu komunalnega opremljanja cone in pred izgradnjo 
objektov na GE 17 in GE 9. Za krčitev gozda je potrebno 
pridobiti ustrezno odločbo pristojne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije na podlagi Zakona o gozdovih.  
 
1.7 Rešitve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

nesrečami in varstvo pred požarom 
 

27. člen 
(varstvo pred naravnimi nesrečami) 

 Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati predpise 
glede protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih 
strokovnih standardov za varno gradnjo, ki zagotavljajo 
potresno varnost do VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici. 
Območje leži na potresno srednje nevarnem območju 
(stopnja 0,175 G na karti potresne ogroženosti).  
 Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje in prikaza 
stanja prostora v Občini Bloke območje GC ne leži na 
območju ogroženosti pred poplavami, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti. Za preprečevanje poplavne 
ogroženosti ob povečanih količinah meteorne vode na 
posamezni GE, kjer se pri pripravi projekta za gradnjo 
izkaže, da je to potrebno, se pred izpustom vode v 
meteorno kanalizacijo ali površinske odvodnike predvidi 
ureditev zadrževalnikov vode. Ti morajo biti zgrajeni 
vodotesno in dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas 
omogočal učinkovito sedimentiranje trdih delcev in 
onemogočal poplavljanje javnih površine ter sosednjih GE. 
 Za vse objekte na posameznih GE se v primeru 
naravnih in drugih nesreč iz območja morebitne nevarnosti 
zagotavlja varen umik ljudi in sredstev preko evakuacijskih 
poti. Zaklonišče osnovne zaščite se na območju GC zgradi 
le v primeru in le v stavbi, kjer je v vojnem času 
predvideno opravljanje dejavnosti posebnega pomena za 
obrambo in zaščito. V primeru, da se na območju GE za 
izvajanje dejavnosti v območju GC načrtuje gradnja 
objekta zaradi katerega so po Uredbi o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč (Ur.l. RS, št. 57/96) potrebni 
zaklonišče, zaklonilniki ali drugi objekti za zaščito pred 
posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi 
nevarnostmi na območju urejanja, se ti uredijo v skladu s 
Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in 
zaklonilnike in drugimi predpisi s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

28. člen 
(varstvo pred požarom) 

 Sosednje poselitveno območje, naselje Velike Bloke, 
zaradi morebitnega požara v območju GC ni ogroženo, saj 
je od nje in od gozda oddaljeno več kot 200 m. Za 
zagotovitev varnosti pred širjenjem požara v okolje je na 
vzhodni strani cone potrebno zagotavljati odmik objektov 
od gozdnega roba v oddaljenosti najmanj 20,0 m. 
 Pri načrtovanju gradenj objektov je potrebno upoštevati 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS. št. 31/04, 
10/05, 83/05 IN 14/07). Tako je med drugim pri notranjih 
ureditvah na posamezni GE potrebno zagotavljati pogoje 
za varen umik ljudi, živali in premoženja. Varnost stavb 
pred požarom se zagotavlja predvsem z ustreznimi odmiki 
med njimi ali s požarno ločitvijo (požarno steno) ter z 
ureditvijo dostopov in dovozov ter delovnih površin za 
intervencijska vozila. Hidrantno omrežje je predvideno na 
izbranih lokacijah priključnih mest GE na GJI, neposredno 
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ob javnem prostoru - tako so s predpisanimi vrednostmi 
pritiska in količine vode doseženi vsi deli vseh GE. 
Možnost dostopa intervencijskih vozil v predpisani dovolj 
kratki oddaljenosti je potrebno zagotoviti za vse dele vseh 
GE. 
 Sicer se, ob upoštevanju možnosti uporabe hidrantnega 
omrežja za gašenje, odmikov stavb in dostopa 
intervencijskih vozil, ustrezna požarna varnost zagotavlja 
za vsako GE posebej v skladu s projektno dokumentacijo 
PGD, ki upošteva vrsto, obseg dejavnosti, velikost stavbe 
in druge pomembne dejavnike. Za stavbe, za katere bo ob 
upoštevanju Priloge 1 iz pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, 
št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/2006) pri pripravi 
projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije 
požarne varnosti je potrebno pred vložitvijo vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k 
projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje. 
 

29. člen 
(rešitve za obrambo) 

Na območju GC ni načrtovanih objektov v katerih bi se v 
primeru vojne opravljala dejavnost posebnega pomena za 
obrambo in zaščito.  
 
1.8 Dopustna odstopanja in etapnost gradnje 
 

30. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 

 Odstopanja od določil tega akta so možna v obsegu in 
pod pogoji kot so določeni pri merilih in pogojih za 
posamezno GE ali druge elemente, za katere so v odloku 
navedene izjeme. Dodatna odstopanja so možna tudi v 
primerih, ko bi bila z doslednim upoštevanjem ogrožena 
požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. 
V takih primerih oceno o izpolnitvi pogojev za konkretno 
odstopanje poda odgovorni vodja projekta v vodilni mapi 
gradbeno tehnične dokumentacije. Upošteva se lahko le, 
če je vsebinsko tehtna. Dopustna so še naslednja 
odstopanja: 
(1) – Pri stavbah lahko izhodiščna kota pritličja odstopa za 
± 30 cm, prav toliko pa tudi kota venca ± 30 cm glede na v 
odloku določeno višino stavbe. 
(2) Možen razvoj tlorisnega gabarita je na notranjo stran 
parcele, pod pogoji, navedeni v merilih urbanističnega 
oblikovanja stavb. 
(3) Sprememba zasnove posamezne GJI, priključna mesta 
na GJI in dostopi do stavb - vendar le, če je sprememba 
na ravni sistema ureditve na celotnem območju urejanja 
GC in je hkrati smotrno zaradi novih tehnoloških pogojev. 
Hkrati mora biti usklajena s koncepti posameznih sestavin 
OPPN (enoten koncept priključkov, gradbenih linij…) in 
rešitvami vse ostale GJI. Sprememba mora biti v gradbeno 
tehnični dokumentaciji usklajena z vsemi ostalimi sistemi 
GJI in koncepti posameznih sestavin OPPN ter posebej 
utemeljena v vodilni mapi.  
(4) V javnem prostorju je po predhodnem soglasju občine 
možna umestitev dodatnih podzemnih ureditev omrežij, 
objektov in naprav GJI.  
(5) Postavitev sončnih kolektorjev za pridobivanje 
električne energije na strehah obstoječih objektov s 
pripadajočimi napravami in vodi za vključitev proizvedene 
energije v omrežje ter rekonstrukcija streh obstoječih 
objektov je dopustna pred izvedbo komunalnega 
opremljanja cone z GJI načrtovano v 21. členu tega 
odloka. Pred ali sočasno s postavitvijo sončnih kolektorjev 
mora biti zagotovljena njihova priključitev na električno 
omrežje. 
 V aktu uporabljen izraz »praviloma«, pomeni, da je treba 
upoštevati določila Odloka. V primeru, da to zaradi 

utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je potrebno 
odstop od določil tega Odloka v okviru dovoljenih 
odstopanj razložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev 
upravnega dovoljenja za poseg v prostor. 
 

31. člen 
(etapnost gradnje) 

 Etapnost gradnje na ravni GC ni predvidena. 
Predvidena pa je faznost gradnje stavb na posameznih 
GE. Pri tem je potrebno spoštovati opredeljeno zaporedje 
faz, posamezne faze pa je možno združiti. 
 Po sprejemu tega akta je potrebno najprej zagotoviti 
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. Pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za ureditev na posamezni GE 
mora biti zgrajena in dana v uporabo vsa gospodarska 
javna infrastruktura, ki je po tem aktu predvidena, da se 
nanjo predmetna GE priključi. Izjema je le GE št. 18, na 
kateri se za dejavnost sušenja lesa za obratovanje lahko 
zagotovi le minimalna komunalna oprema, kot jo določajo 
druge posebne določbe v 19. členu tega odloka. 
Načrtovana prostorska ureditev se realizira predvidoma do 
leta 2020. 
 
1.9 Drugi pogoji izvedbe projekta in posegov v 

prostor, parcelacija 
 

32. člen 
(način zagotavljanja virov financiranja in drugih 

ukrepov) 
Vire financiranja za realizacijo ureditve na posamezni GE 
zagotavlja njen lastnik - investitor. Vir za gradnjo 
komunalne opreme območja je komunalni prispevek 
investitorjev. Komunalni prispevek lahko investitorji 
poravnajo občini na osnovi odmere ali v skladu s pogodbo 
o opremljanju s katero se zavežejo za izgradnjo celote ali 
dela komunalne opreme. 
 

33. člen 
Določitev nosilcev izvedbe OPPN 

Nosilci izvedbe ureditve OPPN so investitorji. V vlogi 
investitorja na posamezni GE nastopa vsakokratni lastnik 
zemljišč ali imetnik pravice graditi na njem. 
 

34. člen 
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

 Investitorji in izvajalci morajo med gradnjo sproti, v 
najkrajšem možnem času odpravljati vse morebitne 
škodljive posledice, nastale zaradi gradnje, vsekakor še 
pred začetkom njegove uporabe preurejene ureditve. 
 V času gradnje ne sme biti motena raba sosednjih 
zemljišč in objektov, oviran promet ali povzročena škoda 
na objektih in zemljiščih zaradi odvoza in dovoza 
materiala, onesnaženja zemljin, vode, zaradi posledic 
neprimernega odvodnjavanja padavinskih in podtalnih 
voda. Območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča 
zunaj vplivnega območja v času gradnje. 
 Gradnja stavb in drugih objektov na GE je dopustna le 
ob sočasni gradnji funkcionalne celote predvidene GJI, ki 
je potrebna za priključitev objekta. Gradnja na 
neopremljenem zemljišču ni dopustna. 
 Gradnja objektov je dovoljena le v času med 06.00 in 
22.00 uro. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo 
vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na 
divje zveri ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja 
posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se naj 
kar najbolje prilagodi njihovim življenjskim ciklom, in sicer 
tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v 
čim manjši meri sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir 
oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času 
razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja 
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negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter 
prezimovanja (npr. spomladi se medvedi parijo, volkulje 
kotijo, risi se zgodaj spomladi parijo in konec pomladi 
kotijo; pozimi medvedi večinoma mirujejo, medvedke 
kotijo, volkovi se parijo; volkovi in risi so aktivni ponoči, 
medvedi le v primeru večje poseljenosti območja;...). 
 Material iz zemeljskih izkopov se bo v manjši meri in 
deloma uporabil znotraj območja OPPN. Morebitni 
nepredvideni viški materiala iz izkopov se bodo vgrajevali 
na mestih določenih za zasipavanje ali odlagali na 
deponijah zemljin iz izkopov določenih s prostorskim 
planom občine na način, da bodo predani pooblaščenemu 
izvajalcu. Gradbene odpadke po izvedenih rušitvah je 
potrebno predati izvajalcu pooblaščenemu za ravnanje z 
gradbenimi in drugimi inertnimi odpadki. 
 

35. člen 
(monitoring) 

Vplivi prostorskih ureditev in izvajanje dejavnosti GC 
Velike Bloke v okolju se spremljajo na vplivnih območjih, 
določenih s tem aktom, in na podlagi predpisov s področja 
varovanj.  
Zrak 
 Monitoring je potrebno izvajati na nepremičnih virih 
emisij v zrak (kurišča oz. male kurilne naprave). V času 
obratovanja se izvaja v skladu s Pravilnikom o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 
17/03). Ta pravilnik predpisuje, da se prve meritve izvajajo 
z večjimi posameznimi meritvami v času, ko je vir 
onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega 
obremenjevanja okolja. Za vir onesnaževanja, ki obratuje 
neenakomerno in brez ponovljivega časovnega vzorca 
obratovalnih razmer, se prve meritve izvedejo z najmanj 
šestimi posameznimi meritvami.  
 Za vir onesnaževanja, ki obratuje enakomerno in ima 
stalen ali prekinjajoč ponovljiv časovni vzorec obratovalnih 
razmer, se prve meritve izvedejo z najmanj tremi 
posameznimi meritvami v času značilnega obratovanja 
vira onesnaževanja in dodatno z eno posamezno meritvijo 
v času obnove zalog ali vstopnih surovin, priprave na 
zagon, čiščenja naprav ali drugačnega obratovalnega 
stanja, ki ni tipično za enakomerno obratovanje vira.  
 Merilno mesto pri malih kurilnih napravah je v skladu z 
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav (Ur.l. RS, št. 34/07) praviloma nameščeno na 
veznem elementu med malo kurilno napravo in 
odvodnikom dimnih plinov. Če ima mala kurilna naprava 
čistilno napravo za čiščenje odpadnih plinov, se mora 
vgraditi merilno mesto tudi za čistilno napravo, kjer se meri 
koncentracije tistih snovi, za katerih zmanjševanje je 
čistilna naprava namenjena. 
 Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. 
RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03) mora zavezanec 
zagotavljati emisijski monitoring kot:  

- trajne meritve emisije v primerih, določenih s 
predpisom o emisiji snovi v zrak ali za 
posamezno vrsto virov onesnaževanja s 
posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak,  

- občasne meritve emisije vseh tistih snovi, za 
katere niso določene trajne meritve, vendar je za 
njih s posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak 
za posamezni vir onesnaževanja določena mejna 
vrednost,  

- občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso 
snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar je 
količina teh snovi v odpadnih plinih vira 

onesnaževanja večja od mejne količine, določene 
v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja,  

- občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso 
snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar so 
te snovi za posamezni vir onesnaževanja 
določene v Prilogi 4 tega pravilnika. 

 Občasnih meritev snovi ni treba izvajati za metan, 
ogljikov dioksid, delno fluorirane ogljikovodike, didušikov 
oksid, amonijak, nemetanske hlapne organske spojine, 
popolnoma fluorirane ogljikovodike in žveplove 
heksafluoride, če je za posamezni vir onesnaževanja 
možno izračunati letno količino emisije v zrak na podlagi 
podatkov o nastajanju teh snovi zaradi njegovega 
obratovanja.  
 Občasne meritve se izvajajo enkrat letno z razmiki, ki ne 
smejo biti krajši od šestih mesecev. 
Tla 
Monitoring med gradnjo naj obsega spremljanje 
nepredvidenih dogodkov na gradbišču v gradbenem 
dnevniku (razlitja snovi, okvare strojev) in poročilo o 
ukrepih, nadzor nad uporabo goriv in olj v delovnih strojih 
in drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev) ter 
vodenje evidence odpadne embalaže hidroizolacijskih 
snovi. 
Vode 
 Monitoring med gradnjo obsega: 

- spremljanje nepredvidenih dogodkov na 
gradbišču v gradbenem dnevniku (razlitja snovi, 
okvare strojev) in poročilo o ukrepih, 

- nadzor nad uporabo goriv in olj v delovnih strojih 
in drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev), 

- vodenje evidence odpadne embalaže 
hidroizolacijskih snovi. 

 V času obratovanja je potreben reden mesečni pregled 
vseh lovilcev olj ter po potrebi njihovo čiščenje (Pravilnik o 
ravnanju z odpadnimi olji, Ur. l. RS, št. 85/98, 50/01). 
Monitoring se izvaja v skladu z Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05). Le ta predpisuje prve 
meritve, ki se izvedejo po prvem izpustu ali po večji 
spremembi v odvajanju ter vse nadaljnje meritve, ki so 
potrebne. Meritev ni potrebno izvesti pri objektih, kjer 
nastajajo le sanitarne odpadne vode. V primeru, da bodo 
nastajale tehnološke vode, je skladno s Pravilnikom o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod 
ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96, 
29/00, 106/01) za letno količino tehnoloških odpadnih vod, 
ki je manjša od 4.000 m3 na leto, določena ena meritev 
letno s časom vzorčenja reprezentativnega vzorca 6 ur. 
Neposreden monitoring talne vode ni potreben, saj na 
območju ni evidentiranih vodovarstvenih območij. Ureditev 
območja ne predvideva ponikanja odpadne vode oziroma 
nekontroliranega odtoka padavinske in komunalne 
odpadne vode. Odtok oz. ponikanje meteorne vode bo 
opremljen z lovilci olj. 
Hrup 
Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 45/02, 50/05, 49/06) se 
izvedejo prve meritve hrupa v okolju. 
EMS 
Pri novem ali rekonstruiranem objektu oziroma napravi, ki 
je vir sevanja, je potrebno zagotoviti prve meritve tistih 
veličin elektromagnetnega polja kot posledice obremenitve 
območja zaradi sevanja iz vira, za katere so določene 
mejne vrednosti. 
Odpadki 
 Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem letu nastane 
najmanj 5 kg nevarnih ali 10 t odpadkov v preteklem 
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koledarskem letu, mora Ministrstvu za okolje najkasneje 
do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o 
proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo 
koledarsko leto (Uredba o ravnanju z odpadki, Ur. l. RS, 
št. 34/08). 
 Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem 
letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj 
več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora 
zagotoviti izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, s 
katerim se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja 
odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki (Uredba o 
ravnanju z odpadki; Ur. l. RS, št. 34/08). 
 Ob vsaki predaji odpadkov (razen komunalnih) 
pooblaščeni organizaciji naj se skladno z Uredbo o 
ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) pridobi evidenčni 
list, ki se ga arhivira vsaj za dobo petih (5) let. 
Svetlobno onesnaženje 
Monitoring se izvaja skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 
109/07 in 62/10 ) Izvedbo obratovalnega monitoringa 
zagotavlja upravljavec razsvetljave v obsegu in na način, 
kot je to v navedeni uredbi podrobneje določeno. 
Narava 
Stanje se naj spremlja med gradnjo in občasno tudi v času 
obratovanja dejavnosti, ki so načrtovane z OPPN. Reden 
nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov naj 
izvaja pristojni inšpektor oziroma naravovarstveni 
nadzornik. 
 

36. člen 
(parcelacija) 

Parcelacija se z OPPN ne spreminja. Zemljiške parcele 
posameznih lastnikov so opredeljene v gradbene enote 
(GE), preostali prostor pa v javni prostor. 
 

37. člen 
(pridobitev projektnih rešitev z javnim arhitekturnim 

natečajem) 
OPPN določa urbanistične elemente ureditve do ravni 
izhodišč za oblikovanje rešitev v vodilni mapi PGD. 
Stavbna struktura v območju pa ima oziroma bo imela 
proizvodno skladiščni značaj, značaj delavnic in relativno 
majhnih enot dopolnilnih storitev. Na podlagi tega ni 
pričakovati sociološko prostorsko pomembne ureditve- 
njen pomen bo omejen na proizvodno servisni smisel. 
Zato pridobivanje projektnih rešitev z javnim arhitekturnimi 
natečaji ni potrebno. 
 
1.10 Prehodne in končne določbe 
 

38. člen 
(začasna namembnost zemljišč in začasne ureditve) 

Do pričetka gradnje na podlagi OPPN - stavb, objektov in 
naprav se zemljišča, obstoječe stavbe, objekti in naprave 
lahko uporabljajo za namene kot pred uveljavitvijo tega 
akta- vendar le pod pogojem, da to ne ovira izvedbe 
ureditve OPPN in ureditev ter rabe na sosednjih in drugih 
zemljišč. Na GE, na katerih eventuelno ne pride do 
vzporedne gradnje, mora lastnik zagotavljati urejeno 
stanje objektov in površin tako, da ti ne ogrožajo varnosti 
ljudi, objektov in materialnih sredstev ter dajejo videz 
urejenosti območja. 
 

39. člen 
(dopustni posegi na objektih pred realizacijo ureditve 

OPPN) 
Dopustna so le redna vzdrževalna dela ter vzdrževalna 
dela v javno korist na objektih, prometnih in drugih 
površinah ter infrastrukturi zaradi varnosti in nemotenega 

izvajanja dejavnosti. Investicijska vzdrževalna dela morajo 
upoštevati ureditve v OPPN. 
 

40. člen 
(komunalno opremljanje območja) 

 Komunalno opremljanje območja izvajajo investitorji po 
pogodbi, ki jo sklenejo z Občino Bloke na podlagi 78. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 
33/07 in 108/09) in v skladu s programom opremljanja 
oziroma s podlagami za odmero komunalnega prispevka 
po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za Občino Bloke (Ur. l. RS. št. 
120/07). Odlok je tudi podlaga za odmero komunalnega 
prispevka. Zgrajeno komunalno infrastrukturo bo v takem 
primeru investitor predal v last občini, ta pa jo poveri v 
upravljanje pristojnemu upravljavcu.  
 Vse ureditve, ki so potrebne v sklopu komunalnega 
opremljanja znotraj območja urejanja in zunaj njega za 
potrebe gospodarske cone i so dolžni financirati investitorji 
za posamezno GE v skladu s pogodbo iz prvega odstavka 
tega člena.  
 

41. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev za območje 

urejanja po prenehanju veljavnosti podrobnega 
načrta) 

OPPN se lahko razveljavi po tem, ko je v celoti zgrajena in 
predana/prevzeta v upravljanje predvidena komunalna 
infrastruktura ter oprema in ko je realiziranih vsaj 90 % 
vseh načrtovanih prostorskih ureditev GE. Za izvedeno 
stanje na posamezni GE se šteje, ko je pridobljeno 
uporabno dovoljenje vsaj za prvo predvideno fazo gradnje, 
vključno z urejeno zunanjo ureditvijo na celotni površini 
GE. Ob razveljavitvi OPPN po izgradnji se v OPN 
opredelijo prostorsko izvedbeni pogoji, s katerimi se 
zagotavlja nemoteno obratovanje območja in celovitost 
prostorske ureditve. 
 

42. člen 
(obveznosti spremljanja in poročanja o stanju okolja) 

Lastniki zemljišč oziroma prostorskih ureditev na 
posamezni GE so dolžni zagotoviti izvajanje monitoringa 
navedenega v določilih tega člena in v Okoljskem poročilu. 
Rezultate monitoringa so dolžni posredovati občini za 
pripravo poročila ministrstvu pristojnemu za okolje in sicer 
v roku največ štirih let in pol po sprejemu OPPN. 
 

43. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 

Nadzor nad izvajanjem predmetnega odloka opravljajo 
inšpekcijski organi Republike Slovenije in pooblaščene 
organizacije ter v okviru svoje pristojnosti medobčinski 
inšpektorat. 
 

44. člen 
(hramba in vpogled v OPPN) 

OPPN s prilogami in spisom postopka hrani in je stalno na 
vpogled na Občini Bloke. Akt je na vpogled tudi na Upravni 
enoti Cerknica. 
 

45. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3505-0001/2012  
Nova vas, dne 28. 06. 2012 
 
 Občina Bloke 
 Župan Jože Doles l.r. 
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339. Zaključni račun proračuna občine Bloke za 

leto 2011 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11 – 
ZDIU12) in Statuta Občine Bloke je občinski svet na 10. 
redni seji, 28. 6. 2012, sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2011 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za 
leto 2011, realiziran v naslednjih zneskih: 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ( v EUR)  
Skupina/Podskupina kontov  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.275.348 
TEKOCI PRIHODKI (70+71) 1.505.982 
 70 DAVCNI PRIHODKI 1.379.915 
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.227.467 
  703 Davki na premoženje 97.356 
  704 Domači davki na blago in storitve 55.093 
 71 NEDAVCNI PRIHODKI 126.067 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 27.875 
  711 Takse in pristojbine 177 
  712 Globe in druge denarne kazni 10.192 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 56.820 
  714 Drugi nedavčni prihodki 31.003 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 769.366 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 296.320 
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU 473.047 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.124.312 
 40 TEKOCI ODHODKI 411.210 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 130.742 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.291 
  402 Izdatki za blago in storitve 254.595 
  403 Plačila domačih obresti 32 
 41 TEKOCI TRANSFERI 717.095 
  410 Subvencije 56.353 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 335.879 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 51.470 
  413 Drugi tekoči domači transferi 273.393 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 934.177 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 934.177 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 61.830 
  431 Invest. transf pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor. 59.725 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.105 
    
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 151.036 
    
B .RAČUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov  
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV 642 
(750+751+752)  
 75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 642 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 642 
V. DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 
(440+441+442)  
 44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  - 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPTIALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

642 

    
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 
 50 ZADOLŽEVANJE  
  500 Domače zadolževanje - 
VIII. ODPLACILA DOLGA (550) 661 
 55 ODPLACILA DOLGA 661 
  550 Odplačila domačega dolga 661 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU 151.017 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
    
X. NETO ZADOLŽEVANJE -661 
(VII.-VIII.)  
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XI. NETO FINANCIRANJE -151.036 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)  
    
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 596.475 
(31.12.2010)  
    
XIII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH 31.12.2011 747.492 
(IX.+XII.)  
  

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2011 
sestavljata 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 Bloke za leto 2011. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2011 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 450-0001/2012 
Nova vas, 28. 6. 2012  
 
 Občina Bloke 
 Župan Jože Doles 
 

 
 

 
340. Odlok o rebalansu proračuna občine Bloke za 

leto 2012 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB in dopolnitve), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 711/11-UPB) in  Statuta 
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/2010) je 
občinski svet Občine Bloke na svoji 10. redni seji, 28. 6. 
2012, sprejel 
 

ODLOK  
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA 

LETO 2012 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2012 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA  
 

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

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina /Podskupina kontov/ V €

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.392.580

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.581.213

70 DAVČNI PRIHODKI 1.424.253

700 davek na dohodek in dobiček 1.287.828

703 davki na premoženje 88.975

704 domači davki na blago in storitve  47.450

706 drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 156.960

710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29.150

711 takse in pristojbine 150

712 globe in druge denarne kazni 15.400 

713 prihodki od prodaja blaga in storitev 100.000

714 drugi nedavčni prihodki 12.260

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.800

720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.800
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73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 760.567

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 248.767

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 511.800

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.898.178

40 TEKOČI ODHODKI 634.616

400 plače in drugi izdatki zaposlenim 127.060

401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.550

402 izdatki za blago in storitve 477.761

403 plačila domačih obresti 45

409  rezerve 10.200

41 TEKOČI TRANSFERI 619.330

410 subvencije 60.000

411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 354.774

412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 56.940

413 drugi domači tekoči transferi 147.616

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.557.500

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.557.500

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 86.732

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 63.953

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 22.779

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ ( I.-II.) -505.598 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 60

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 prejeta vračila danih posojil   0 

751 prodaja kapitalskih deležev 0

752 kupnine iz naslova privatizacije 60

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

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 dana posojila 0

441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  
     KAPITALSKIH DELEŽEV( IV.-V.) 60

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0
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500 domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 648

55  ODPLAČILA DOLGA  648

550 odplačila domačega dolga 648

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) -505.538

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.) -648

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 505.598

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.2011 747.492

 9009 splošni sklad za drugo 747.492

  
 Negativno stanje sredstev na računih leta 2012 bo 
pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 
2011. 
 Posebni del  proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje  
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov.  Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na  podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
Namenski prihodki  proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem  stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, 
tudi naslednji  prihodki: 

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

 prihodki od turistične takse; 
 prihodki iz naslova okoljska dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov; 

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

 prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih 
cest; 

 prejemki iz državnega proračuna in drugih virov 
za določene namene;; 

 prispevki občanov za izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

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

 
4. člen 

 Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča župan 
 Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in 
njegovi realizaciji. 
 Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne 
rezervacije. 

 Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo 
porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % 
prihodkov zadnjega sprejetega proračuna. 
 

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

6. člen 
 Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ji je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.  
 Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle  v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 
 Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz 
skladov EU.  
 

7. člen 
 Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi 
občinski svet. 
 Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna. 
 Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
 Proračunski skladi je: 

1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. 
 Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0,2 
% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega 
leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno 
doseženih sredstev  proračunske rezerve doseže 1,5 % 
vseh proračunskih sredstev. 
 Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s 
pisnimi poročili obvesti občinski svet. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA  IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE 

 
9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €. 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 

OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

10. člen 
 Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2012 
zadolži v skladu z ZJF. 
 Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 
2012 ne sme preseči z zakonom določenega zneska. 
 

11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
ustanoviteljica občina se lahko v letu 2012 zadolžijo samo 
s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja. 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
V obdobje začasnega financiranja občine Bloke v letu 
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka:410-0002/2012  
Nova vas, 28. 6. 2012 
 
 Občina Bloke 
 Župan  Jože Doles 
 

 
 

OBČINA CIRKULANE 
 
341. Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju 

normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – 
Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov 
ter sistemizacije delovnih mest 

 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 
100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF) in na 
podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin 1/07, 5/08) je občinski svet občine 
Cirkulane dne 5.7.2012 na 13. redni seji sprejel naslednji: 
 

SKLEP  
O ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV TER ZVIŠANJU 

NORMATIVA OTROK V ZAVODU OŠ CIRKULANE – 
ZAVRČ, OE VRTEC CIRKULANE IN CENE 

PROGRAMOV TER SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 
 

1. člen 
Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo mesečno  

- za program od 1-2 leta:  423,00 EUR 
- za program od 2-4 leta:  346,45 EUR 

- za program od 3-4 leta:  346,45 EUR 
- za program od 4-6 leta:  279,46 EUR. 

 
2. člen 

Občinski svet občine Cirkulane podaja soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest. 
 

3. člen 
Občinski svet občine Cirkulane podaje soglasje o številu in 
vrsti oddelkov: 

1. Oddelek prvega starostnega obdobja – homogen 
oddelek 1-2 let 12 otrok +2 otroka – povečanje; 

2. Kombiniran oddelek 2-4 let 17 otrok +1 otrok - 
povečanje; 

3. Oddelek drugega starostnega obdobja – 
homogen oddelek 3-4 let 17 otrok +1 otrok – 
povečanje; 

4. Oddelek drugega starostnega obdobja – 
homogeni oddelek 4-6 let 22 otrok +2 otroka – 
povečanje; 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št.: 007- 30 /2012 
Datum: 5.7.2012  
 
 Občina Cirkulane 
 Župan Janez Jurgec 
 

 
 
342. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa 

varnosti občine Cirkulane v letu 2011   
 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08 ) in tretjega 
odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni 
list RS, št. 139/06  ZORed) je Občinski svet občine 
Cirkulane na 13. redni seji dne 5.7.2012 sprejel naslednji 
 

SKLEP  
O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA 

VARNOSTI  OBČINE CIRKULANE V LETU 2011 
 

1. 
Občinski svet Občine Cirkulane ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Cirkulane za leto 2011. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št.: 007- 31 /2012 
Datum: 5.7.2012  
 
 Občina Cirkulane 
 Župan Janez Jurgec 
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OBČINA DUPLEK 
 
343. Zaključni račun proračuna občine Duplek za 

leto 2011 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno 
besedilo) in 16. člena Statuta Občine Duplek (MUV št. 
17/2007, uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10) je 
občinski svet Občine Duplek na 14. redni seji , dne 
27.06.2012 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DUPLEK 
ZA LETO 2011 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Duplek za 
leto 2011. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2011 
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 Duplek za leto 2011. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 
Proračun občine Duplek za leto 2011 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih: 
 

 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.235.530
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.632.641
70 DAVČNI PRIHODKI 4.149.569
 700 Davki na dohodek in dobiček 3.746.786
 703 Davki na premoženje 230.684
 704 Domači davki na blago in storitve 172.099
71 NEDAVČNI PRIHODKI 483.072
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 146.390
 711 Takse in pristojbine 3.479
 712 Denarne kazni 4.502
 714 Drugi nedavčni prihodki 328.701
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
73 DONACIJE 2.500
 730 Prejete donacije iz domačih virov 2.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI 600.389
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 600.389
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.908.933
40 TEKOČI ODHODKI 1.579.377
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 419.292
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.635
 402 Izdatki za blago in storitve 947.046
 403 Plačila domačih obresti 67.871
 409 Rezerve 78.533
41 TEKOČI TRANSFERI 1.940.731
 410 Subvencije 39.295
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 601.991
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 148.232
 413 Drugi tekoči domači transferi 1.151.213
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.323.048
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.323.048
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.777
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 65.777
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 326.597
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
 75 Prejeta vračila danih posojil 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0
 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 216.980
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -216.980
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 109.617
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 37.483
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2011 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št.:0323-17-2012 
Sp. Duplek, 27.06.2012 
 
 Občina Duplek 
 Župan Mitja Horvat, l.r 
 

 
 

 
344. Sklep o cenah za pokopališko dejavnost v 

Občini Duplek za leto 2012 
 
Na podlagi 14. člena Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008), je Občinski 
svet  Občine Duplek na svoji 14. redni seji dne 27. 6. 2012 
sprejel  
 

SKLEP O CENAH ZA POKOPALIŠKO DEJAVNOST V 
OBČINI DUPLEK ZA LETO 2012 

 
1. člen 

Občinski svet občine Duplek daje soglasje k ceniku 
pokopaliških storitev v Občini Duplek za leto 2012. 
 

2. člen 
Cene koncesioniranih storitev v okviru pokopališke 
dejavnosti: 

KLASIČEN POGREB VKLJUČNO Z ZASUTJEM IN PRVO UREDITVIJO 
GROBA: 

CENA BREZ 
DDV 

CENA Z 
DDV 

- izkop in zasutje jame + zaščita sosednjih grobov   

- pogrebno moštvo / 6 oseb /   

- priprava vozičkov + mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže/ delno /   

- organizacija pogreba   

- ozvočenje pogreba   

- prva ureditev groba (odvoz vencev, odvečne zemlje, oblikovanje gomile)   

SKUPAJ: 333,92 362,30 

ŽARNI POGREB VKLJUČNO S PRVO UREDITVIJO GROBA:   

- odpiranje in zapiranje žarne niše + delo po pogrebu   

- pogrebno moštvo / 4 osebe /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže /delno/   

- organizacija pogreba   

- ozvočenje pogreba   

- prva ureditev groba ( odvoz vencev )   

SKUPAJ: 218,00 236,53 

ANONIMNI POGREB:   

- odpiranje in zapiranje žarne niše   

- pogrebno moštvo /  3osebe /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže / delno /   

- organizacija pogreba   

- prva ureditev groba (odvoz vencev )   

SKUPAJ: 158,20 171,65 

   

POGREB V GROBNICO:   

- odpiranje in zapiranje grobnice   

- pogrebno moštvo / 6 oseb /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže / delno /   

- organizacija pogreba   
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- prva ureditev grobnice (odvoz vencev )   

- ozvočenje   

SKUPAJ: 291,56 316,34 

DOPLAČILO ZA  POGREB Z MAŠO:   

Klasičen pogreb: 30,00 32,55 

Žarni pogreb: 20,00 21,70 

   

DOPLAČILO ZA POGREB V NEDELJO ALI PRAZNIK: + 50 %  

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 014-9/2012-4 
Dne: 27. 6. 2012 
 
 Občina Duplek 
 Župan Mitja Horvat 
 

 
 
345. Sklep 

 
Na podlagi 17. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 
37/11 in 10/12) je Občinski svet  Občine Duplek na svoji 
14. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejel  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet občine Duplek sprejme Lokalni energetski 
koncept občine Duplek, ki ga je junija 2011 pripravil 
Adesco d.o.o, Velenje.  
 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 0323-16/2012 
Datum: 27. junij 2012 
 
 Občina Duplek 
 Župan Mitja Horvat 
 

 
 
346. Sklep  

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski 
uradni vestnik št. 17/07 in Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 15/10), je Občinski svet Občine Duplek na 14. redni seji 
dne 27.6.2012 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet občine Duplek sprejme revidirano Letno 
poročilo Mariborskega vodovoda za leto 2011. 
 
2. Ob  izdelavi  bilance  za  leto  2011  je  Mariborski  
vodovod  izdelal  rezultat  poslovne  uspešnosti za občino  
Duplek. Iz rezultata  izhaja: 
 
1. prihodki (voda, vzdrževalnina) 209.708 
2. stroški (s stroki vzdrž.) 295.575 
3. popravek vrednosti 3.211 
4. obratovalna izguba - 89.078 
5. fakturirana najemnina 61.334 

 
6. dobiček/izguba iz poslovanja - 150.412 
7. prihodki od subvencij k najemnini 61.334 
8. prihodki od subvencij k obrat. Izgubi 89.078 
9. Skupni dobiček/izguba - 
 
3. Občina je izkazala v letu 2011 -  89.078 EUR 
obratovalne izgube in zaračunala 61.334 EUR najemnine 
za infrastrukturo. Tako je bila skupaj ugotovljena 
obratovalna izguba Mariborskega vodovoda za občino 
Duplek in potrebni prihodki za subvencioniranje 
najemnine, v skupni višini 150.412 EUR. Ugotovljena 
obratovalna izguba v višini 89.078 EUR se pokrije iz 
občinskega proračuna kot potreben  prihodek od subvencij 
za obratovalno izgubo. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 014-10/2012  
Datum: 27.6.2012  
 
 Občina Duplek 
 Župan Mitja Horvat, l.r. 
 

 
 
347. Sklep  

 
»Na podlagi 16. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik št. 17/07), je Občinski svet 
Občine Duplek na svoji 14. redni seji, dne 27.6.2012 
sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet občine Duplek sprejme poslovni načrt 
izvajanja dejavnosti obvezne občinske javne službe 
oskrbe s pitno vodo za leto 2012. 
 
2. Občinski svet občine Duplek soglaša s ceno vode 
(enotna tarifa) – vodarina za normalno rabo vode v višini 
0,7561 EUR/m3 . 
 
3. Občinski svet Občine Duplek sprejme izračunane 
mesečne tarife omrežnine, kot so navedeni v zadnjem 
stolpcu spodnje tabele: 

DIMENZIJA 
ŠTEVCA 

Omrežnina na 
vodomer (EUR/mesec)

DN 13 2,16
DN 20 3,61
DN 25 5,40
DN 40 14,42
DN 50 21,62
DN 80 72,06
DN 100 108,10
DN 150 216,19
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 Zgoraj navedena omrežnina se subvencionira v višini 40 
%, vendar le uporabnikom v gospodinjstvih. 
 Sklep o ceni vodarine in omrežnine začne veljati z dnem 
prenehanja Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih 
storitev (Ur.l. RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012). 
 
4. Z dnem uvedbe novih cen se preneha zaračunavati 
občinska taksa – Priključna zmogljivost. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 014-11/2012 
Datum: 27.6.2012  
 
 Občina Duplek 
 Župan Mitja Horvat, l.r. 
 

 
 

OBČINA KIDRIČEVO 
 
348. Odlok o ustanovitvi  javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa 
Kidriča Kidričevo  

 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 
št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98odl US, 36/00 in 
127/06)  in 40.,  41. in 140. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36,08, 58/09, 64/09, 65/09 
in 20/11) ter 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list 
RS, št. 10/04,  58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 
20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 14. redni 
seji dne 24. 5. 2012 sprejel 
 

ODLOK  
O USTANOVITVI  JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

 
I. UVODNA DOLOČBA   
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Kidričevo, s sedežem v 
Kidričevem, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo (v 
nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok ter osnovnega šolstva 
javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Borisa 
Kidriča Kidričevo  (v nadaljevanju: zavod), v sestavo 
katerega sodijo: 

- matična osnovna šola: Osnovna šola Borisa 
Kidriča Kidričevo 

- Podružnična osnovna šola Lovrenc na Dravskem 
polju 

- Enota Vrtca Kidričevo 
 
II. STATUSNE DOLOČBE 
 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda 
 

2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Borisa 
 Kidriča Kidričevo 
Sedež zavoda: Kidričevo, Kajuhova ul. 10 
Skrajšano ime zavoda:  OŠ Kidričevo 
V sestavo OŠ Kidričevo sodi še: 
Podružnična osnovna šola Lovrenc na Dravskem polju 8/a 
Enota vrtca Kidričevo, Kidričevo, Kajuhova ul. 10/a 
 

3. člen 
 Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču 
na Ptuju na registrskem vložku št. 100-435-00. 
 Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in 
izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. 
 

4. člen 
 
2. Pečat zavoda 
 
 Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 
mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na 
zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola Borisa Kidriča 
Kidričevo, Kajuhova ul. 10.  
 Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike 
premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega 
odstavka tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež 
zavoda. 
 Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v 
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in 
dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, 
učencem, občanom in uporabnikom. 
 Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod 
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske 
dokumentacije. 
 

5. člen 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, 
določi ravnatelj s pravilnikom. 
 
3. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih 

potreb - šolski okoliš 
 

6. člen 
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-
izobraževalnih potreb za šolski okoliš, ki obsega kraje v 
Občini Kidričevo, in sicer; 

- Apače, Kidričevo, Kungoto pri Ptuju, Njiverce, 
Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, Strnišče in 
Župečjo vas, 

- na območju krajev Župečja vas in Pleterje od 6. 
do 9. razreda je skupni šolski okoliš z Osnovno 
šolo Cirkovce, 

- na območju kraja Apače od 1. do 5. razreda je 
skupni šolski okoliš s Podružnično osnovno šolo 
Lovrenc na Dravskem polju.  

 
III. DEJAVNOST  ZAVODA 
 

7. člen 
 Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na 
področju: 

- P 85,100 Predšolska vzgoja, 
- P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.  

 Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega 
izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka so: 

- R 91.011 Dejavnost knjižnice, 
- I 56,290  Druga oskrba z jedmi, 
- L 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo 

 ali po pogodbi, 
- G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in 

 tržnicah z drugim blagom, 
- P 85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

 usposabljanje na področju športa in 
 rekreacije,  

- P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
 usposabljanje na področju kulture in 
 umetnosti, 

- R 90.010  Umetniško uprizarjanje, 
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- R 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za 
 prosti čas.  

 
8. člen 

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 
sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 
 

9. člen 
 Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja 
vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do  9. razreda 
obvezne osnovne šole.  
 V Podružnični OŠ Lovrenc na Dravskem polju se izvaja 
vzgojno-izobraževalna dejavnost od 1. do 5. razreda 
obvezne osnovne šole.  
 V Enoti vrtca Kidričevo pri OŠ Kidričevo se izvaja 
dejavnost predšolske vzgoje otrok od 11. meseca starosti 
do vstopa v osnovno šolo.  
 Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi,  ki štejejo 
kot javne listine.  
 Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler 
ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne 
izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in 
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.  
 Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih 
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in 
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim 
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. 
 

10. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni 
register. 
 
IV. ORGANI  ZAVODA 
 

11. člen 
Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 
- ravnatelj, 
- pomočnik ravnatelja za osnovno šolo, 
- pomočnik ravnatelja za vrtec, 
- strokovni organi in 
- svet staršev. 

 
1. Svet zavoda 
 

12. člen 
 Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in 
predstavniki staršev. 
 Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

- 3 predstavniki ustanovitelja,  
- 5 predstavnikov delavcev zavoda in 
- 3 predstavniki staršev. 

 Predstavnike delavcev se voli na naslednji način: 
- 4 predstavniki delavcev izmed strokovnih 

delavcev, 
- 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in 

tehničnih delavcev. 
 Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci 
zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na 
način, ki ga določata zakon in ta odlok. 
 Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se 
zagotovi zastopanost strokovnih delavcev matične šole in 
podružnične šole, strokovnih delavcev enote vrtca ter 
upravno-administrativnih oziroma tehničnih delavcev, in 
sicer tako, da se dva predstavnika izvolita izmed 

strokovnih delavcev matične šole, en predstavnik izmed 
strokovnih delavcev podružnične šole, en predstavnik 
izmed strokovnih delavcev enote vrtca in en predstavnik 
izmed upravno-administrativnih oziroma tehničnih služb.  
 Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed 
občanov posameznih naselij šolskega okoliša.  
 Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s 
tajnim ali z javnim glasovanjem. Pred postopkom 
kandidiranja svet staršev sprejme sklep, kako bodo 
glasovali. Pravico predlagati kandidate v svet zavoda 
imajo izključno člani sveta staršev. Predstavniki staršev 
izvolijo v svet zavoda enega predstavnika izmed staršev 
enote vrtca, enega predstavnika  izmed staršev, katerih 
otrok obiskuje matično šolo, in enega predstavnika izmed 
staršev, katerih otrok obiskuje podružnično šolo.  
 Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev 
udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki 
dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. 
 Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika.  
 Svet zavoda odloča z večino glasov članov sveta 
zavoda.  
 Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok oz. varovancev v zavodu. V 
primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta 
zavoda, ni več vpisan v vrtec oziroma preneha s šolanjem 
v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami 
nadomestnega člana sveta zavoda.  
 Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana 
sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat 
zaporedoma.  
 Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.  
 

13. člen 
Svet zavoda: 

- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program  dela in razvoja zavoda, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi,  
- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,  
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 

programov, 
- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni 

problematiki, 
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 

izobraževalnim delom v šoli,  
- obravnava zadeve, ki mu jih naloži učiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat   
zaposlenih, svet staršev,  

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v šoli, 

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,  
- sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega 

načrta in letno poročilo,  
- predlaga ustanovitelju  spremembo ali razširitev 

dejavnosti, 
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge 

in mnenja o posameznih vprašanjih, 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda, 
- sprejema program razreševanja presežnih 

delavcev, 
- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju 

v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih 
administrativnih in računovodskih nalog in 
opravljanje drugih skupnih del, 

- v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju 
kreditov, 

- imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in 
skupnostih, 
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- opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi 
akti zavoda določene naloge. 

 
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda 
 

14. člen 
 Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 
dni pred potekom mandata svetu zavoda. 
 S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan 
volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih 
enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti 
v zavodu. 
 S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oz. njegov 
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev 
v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. 
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. 
 

15. člen 
 Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda 
imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno 
pravico. 
 Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo 
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov. 
 Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda 
morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za 
predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po 
enotah zavoda: matična šola, podružnična šola, enota  
vrtca, upravno-administrativne oziroma tehnične službe.  
 Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski 
člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in 
posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti voljeni v 
svet zavoda.  
 

16. člen 
 Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak 
delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu priimkov, če imata dva 
kandidata isti priimek, se upošteva abecedni red imena, z 
navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov 
matične šole, koliko kandidatov izmed kandidatov 
podružnične šole,  koliko kandidatov izmed kandidatov 
enote vrtca ter izmed kandidatov upravnih, 
administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se 
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, 
za katere se želi glasovati.  
 Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več 
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot 
polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.  
 

17. člen 
 Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število 
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.   
 O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v 
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja. 

Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda 
 

18. člen 
 Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za 
odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi 
podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. 
 Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za 
odpoklic.  
 Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 
 Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če 
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. 
 Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu 
zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in 
zakona o sodelovanja delavcev  pri upravljanju. 
 
2. Ravnatelj 
 

19. člen 
 Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je 
ravnatelj.  
 Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda.  
 Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa 
zakon.  
 

20. člen 
 Zavod ima pomočnika ravnatelja. 
 Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.  
 Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.  
 Za enoto vrtca se za pedagoško in organizacijsko 
vodenje oddelkov vrtca imenuje pomočnik ravnatelja.  
 
3. Strokovni organi 
 

21. člen 
 Strokovni organi v zavodu so: 

- vzgojiteljski zbor, 
- učiteljski zbor, 
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik, 
- strokovni aktivi. 

 Pristojnosti vzgojiteljskega zbora, učiteljskega zbora, 
oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih 
aktivov so določene z zakonom. 
 
4. Svet staršev 
 

22. člen 
 Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno 
podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.  
 Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja 
eno leto z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic 
staršev opravi ravnatelj. 
 Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah, 
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- sodeluje pri nastajanju predloga programa 
razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem 
načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje 
za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi s predšolsko 
vzgojo in  vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet zavoda, 
- lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, 

zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,  
- samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko 

ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za 
posamezna področja vzgojno-izobraževalnega 
dela in projekte,  

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

 
V. SVETOVALNA SLUŽBA 
 

23. člen 
 Zavod v skladu z normativi in standardi organizira 
svetovalno službo, ki svetuje otrokom, učencem in 
staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji  in vodstvom šole 
pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda 
ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega dela ter poklicno svetuje.  
 Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna 
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje. 
 
VI. KNJIŽNICA 
 

24. člen 
 Zavod ima knjižnico.  
 Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno 
obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja 
informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v zavodu.  
 Zavod ustanovi učbeniški sklad, katerega upravljanje 
določi minister.  
 
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA 

DELO ZAVODA 
 

25. člen 
 Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo 
zavoda. 
 Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, 
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.  
 Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s 
stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.  
 Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanovitelju. 
 

26. člen 
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z 
zakonom s posebnim sklepom določi, za katere dejavnosti 
se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu 
določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.  
 

27. člen 
 Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev učencev, 
sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, 
prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.  
 Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.  

28. člen 
 Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z 
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se 
uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače. 
 Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, 
kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje 
dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj in država.  
 

29. člen 
 Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva 
sredstva tudi z dotacijami, s sponzorstvom, prispevki 
staršev in z drugimi viri, določenimi z zakonom.  
 Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se 
financirajo dejavnosti posameznega  oddelka, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne 
opreme, za zviševanje standarda pouka  in podobno.  
 Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.  
 Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
 Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike 
zavoda predlaga učiteljski zbor, imenuje pa jih svet 
zavoda.  
 Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme 
pravila. 
 
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

30. člen 
 Zavod je pravna oseba s pravicami, z obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih 
določa zakon in ta odlok. 
 Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 
v pravnem prometu.  
 Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s 
katerim razpolaga.  
 

31. člen 
 Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.  
 Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez 
omejitev.  
 Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje 
pooblasti ravnatelj.  
 Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec ima v času 
nadomeščanja pooblastila ravnatelja.  
 Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda 
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.  
 

32. člen 
 Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so 
pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in 
poslov, ki jih opravljajo.  
 V odnosu z Upravo Republike Slovenije za javna plačila 
in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in 
podpisniki, ki jih določi ravnatelj z deponiranimi podpisi pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila.  
 
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA 

OBVEZNOSTI ZAVODA 
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33. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidene za 
opravljanje dejavnosti zavoda.  
 
X. NADZOR 
 

34. člen 
 Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko 
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.  
 Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
družbenega nadzora, določene z zakonom. 
 

35. člen 
 Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 
sodišče Republike Slovenije.  
 Gospodarjenje  z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzoruje ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je 
ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.  
 

36. člen 
Ustanoviteljica ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad  
 
namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za 
opravljanje dejavnosti.  
 
XI. POSEBNE DOLOČBE 
 

37. člen 
 Dejavnost predšolske vzgoje, vzgojno-izobraževalno in 
drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, 
pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, 
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo 
pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno 
delovanje zavoda.  
 Strokovni delavci izvajajo dejavnost predšolske vzgoje 
in vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno 
veljavnimi predpisi tako, da zagotavljajo objektivnost, 
kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.  
 Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti 
ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi 
predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. 
 

38. člen 
 Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri 
opravljanju predšolske vzgoje in vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti ter so določeni za poslovno tajnost.  
 Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.  
 O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
le-ta za to pooblasti.  
 
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA  
 

39. člen 
 Zavod lahko ima pravila zavoda, ki jih z dvotretjinsko 
večino članov sprejme svet zavoda.  
 Druge splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj v 
skladu z veljavnimi predpisi.  
 
XIII. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI MED 

USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

40. člen 
 Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in 
obveznosti: 

- ugotavlja skladnost programov vzgoje in dela s 
plani in programi ustanovitelja,  

- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost 
porabe sredstev,  

- odloča o statusnih spremembah zavoda,  
- daje soglasje k spremembam in razširitvi 

dejavnosti,  
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

z drugimi predpisi.  
 Zavod je dolžan ustanovitelju: 

- predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,  
- poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in 

razvoja zavoda,  
- letni načrt investicijskega vzdrževanja, 
- po potrebi posredovati druge podatke, potrebne 

za spremljanje in financiranje dejavnosti ter 
podatke v statistične namene.  

 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

41. člen 
Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v 
sodni register najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega 
odloka.  
 

42. člen 
 Zavod s 1. 8. 2012 prevzame vse delavce, ki so bili na 
dan 30. 7. 2012 zaposleni v enoti Vrtca Kidričevo. Ti 
delavci imajo s prevzemom pravice in obveznosti, kot so 
jih imeli v JVVZ Vrtec Kidričevo.  
 Dosedanji ravnateljici Vrtca Kidričevo se ponudi delovno 
mesto, ki ustreza njeni strokovni izobrazbi v javnem 
zavodu. 
 

43. člen 
 Svet zavoda mora uskladiti sestavo sveta v skladu s tem 
odlokom najkasneje do 30. 11. 2012.  
 Članom sveta zavoda, ki bodo izvoljeni v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člana, poteče mandat s 
potekom mandata sveta zavoda.  
 

44. člen 
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju 
se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po 
postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom. 
 

45. člen 
 Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: 
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Kidričevo (Uradni list RS, št. 32/97, 39/97 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št 17/08 in 25/09), 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Kidričevo (Uradni list RS, št. 3/98 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 17/08 in 25/09).  
 

46. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Štev. 007-7/2011  
Dne: 31. 05. 2012    
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
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349. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Cirkovce 

 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 
št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 odl US, 36/00 in 
127/06) in 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36,08, 58/09, 64/09, 65/09 
in 20/11) ter 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list 
RS št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 14. 
redni seji dne 24. 5. 2012  sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI  JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
CIRKOVCE 

 
I. UVODNA DOLOČBA   
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Kidričevo s sedežem v Kidričevem, 
Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo (v nadaljevanju: 
ustanoviteljice) ustanavlja na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok ter osnovnega šolstva javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Cirkovce (v 
nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodita: 

- matična osnovna šola: Osnovna šola Cirkovce 
- Enota Vrtca Cirkovce 

 
II. STATUSNE DOLOČBE 
 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda 
 

2. člen 
Zavod posluje pod imenom:  Osnovna šola Cirkovce  
Sedež zavoda:  Cirkovce 47 
Skrajšano ime zavoda:  OŠ Cirkovce 
V sestavo OŠ Cirkovce sodi še: 
Enota Vrtca Cirkovce Cirkovce 48 
 

3. člen 
 Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču 
na Ptuju, na registrskem vložku št. 100-645-00. 
 Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in 
izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. 
 

4. člen 
 
2. Pečat zavoda 
 
 Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 
mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na 
zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola Cirkovce, 
Cirkovce 47.  
 Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike 
premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega 
odstavka tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež 
zavoda. 
 Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v 
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in 
dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, 
učencem, občanom in uporabnikom. 
 Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod 
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske 
dokumentacije. 
 

5. člen 

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, 
določi ravnatelj s pravilnikom. 
 
3. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih 

potreb - šolski okoliš 
 

6. člen 
 Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-
izobraževalnih potreb za šolski okoliš, ki obsega kraje v 
Občini Kidričevo, in sicer: 
 Mihovce, Dragonjo vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, 
Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole, Stražgonjco, Sp. Gaj 
pri Pragerskem in Starošince. 
 Na območju krajev Župečja vas in Pleterje od 6. do 9. 
razreda je skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Kidričevo. 
 
III. DEJAVNOST  ZAVODA 
 

7. člen 
 Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na 
področju: 

- P 85.100  Predšolska vzgoja, 
- P 85.200  Osnovnošolsko izobraževanje.  

 
 Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega 
izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, so: 

- R 91.011  Dejavnost knjižnice, 
- I 56,290  Druga oskrba z jedmi, 
- L 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo 

 ali po pogodbi, 
- G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in 

 tržnicah z drugim blagom, 
- P 85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

 usposabljanje na področju športa in 
 rekreacije,  

- P 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
 usposabljanje na področju kulture in 
 umetnosti, 

- R 90.010  Umetniško uprizarjanje, 
- R 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za 

 prosti čas.  
 

8. člen 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 
sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 
 

9. člen 
 Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja 
vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda 
obvezne osnovne šole.  
 V enoti vrtca pri OŠ Cirkovce se izvaja dejavnost 
predšolske vzgoje otrok od 11. meseca starosti do vstopa 
v osnovno šolo.  
 Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo 
kot javne listine.  
 Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler 
ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne 
izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in 
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.  
 Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih 
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in 
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim 
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. 
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10. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni 
register. 
 
IV. ORGANI  ZAVODA 
 

11. člen 
Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 
- ravnatelj, 
- pomočnik ravnatelja za vrtec, 
- strokovni organi in 
- svet staršev. 

 
1. Svet zavoda 
 

12. člen 
 Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in 
predstavniki staršev. 
 Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

- 3 predstavniki ustanovitelja,  
- 5 predstavnikov delavcev zavoda in 
- 3 predstavniki staršev. 

 Predstavnike delavcev se voli na naslednji način: 
- 4 predstavniki delavcev izmed strokovnih 

delavcev, 
- 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in 

tehničnih delavcev. 
 Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci 
zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na 
način, ki ga določa zakon in ta odlok. 
 Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se 
zagotovi zastopanost strokovnih delavcev šole, strokovnih 
delavcev enote vrtca ter upravno-administrativnih oziroma 
tehničnih delavcev, in sicer tako, da se trije predstavniki 
izvolijo izmed strokovnih delavcev šole, en predstavnik 
izmed strokovnih delavcev enote vrtca in en predstavnik 
izmed upravno-administrativnih oziroma tehničnih služb.  
 Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed 
občanov posameznih naselij šolskega okoliša.  
 Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s 
tajnim ali z javnim glasovanjem. Pred postopkom 
kandidiranja svet staršev sprejme sklep, kako bodo 
glasovali. Pravico predlagati kandidate v svet zavoda 
imajo izključno člani sveta staršev. Predstavniki staršev 
izvolijo v svet zavoda enega predstavnika izmed staršev 
enote vrtca, dva predstavnika pa izmed staršev, katerih 
otrok obiskuje šolo.  
 Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev 
udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki 
dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. 
 Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika.  
 Svet zavoda odloča z večino glasov članov sveta 
zavoda.  
 Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok oz. varovancev v zavodu. V 
primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta 
zavoda, ni več vpisan v vrtec oziroma preneha s šolanjem 
v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami 
nadomestnega člana sveta zavoda.  
 Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana 
sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat 
zaporedoma.  
 Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.  
 

13. člen 
Svet zavoda: 

- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program  dela in razvoja zavoda, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi,  
- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,  
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 

programov, 
- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni 

problematiki, 
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 

izobraževalnim delom v šoli,  
- obravnava zadeve, ki mu jih naložijo učiteljski 

zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat   
zaposlenih, svet staršev,  

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v šoli, 

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,  
- sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega 

načrta in letno poročilo,  
- predlaga ustanovitelju  spremembo ali razširitev 

dejavnosti, 
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge 

in mnenja o posameznih vprašanjih, 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda, 
- sprejema program razreševanja presežnih 

delavcev, 
- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju 

v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih 
administrativnih in računovodskih nalog in 
opravljanje drugih skupnih del, 

- v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju 
kreditov, 

- imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in 
skupnostih, 

- opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi 
akti zavoda določene naloge. 

 
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda 
 

14. člen 
 Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 
dni pred potekom mandata svetu zavoda. 
 S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan 
volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih 
enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti 
v zavodu. 
 S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oz. njegov 
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev 
v svetu  in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno 
komisijo se imenuje za dobo 4 let. 
 

15. člen 
 Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda, 
imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno 
pravico. 
 Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo 
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s 
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov. 
 Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda 
morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za 
predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po 
enotah zavoda: šola, enota  vrtca, upravno-administrativne 
oziroma tehnične službe.  
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 Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski 
člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in 
posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti voljeni v 
svet zavoda.  
 

16. člen 
 Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
 Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak 
delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko 
kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, koliko 
kandidatov izmed kandidatov enote vrtca ter izmed 
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih 
delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke 
pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.  
 Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več 
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 
 Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot 
polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.  
 

17. člen 
 Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število 
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.   
 O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v 
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja. 
 
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda 
 

18. člen 
 Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za 
odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi 
podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. 
 Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za 
odpoklic.  
 Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 
 Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če 
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. 
 Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu 
zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in 
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 
 
2. Ravnatelj 
 

19. člen 
 Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je 
ravnatelj.  
 Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda.  
 Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa 
zakon.  
 

20. člen 
 Zavod ima pomočnika ravnatelja. 
 Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.  

 Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.  
 Za enoto vrtca se za pedagoško in organizacijsko 
vodenje oddelkov vrtca imenuje pomočnik ravnatelja.  
 
3. Strokovni organi 
 

21. člen 
 Strokovni organi v zavodu so: 

- vzgojiteljski zbor, 
- učiteljski zbor, 
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik, 
- strokovni aktivi. 

 Pristojnosti vzgojiteljskega zbora, učiteljskega zbora, 
oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih 
aktivov so določene z zakonom. 
 
4. Svet staršev 
 

22. člen 
 Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno 
podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.  
 Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja 
eno leto, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic 
staršev opravi ravnatelj. 
 Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa 

razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem 
načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje 
za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
varstvenim in  vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet zavoda, 
- lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, 

zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,  
- samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko 

ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za 
posamezna področja vzgojno-izobraževalnega 
dela in projekte,  

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

 
V. SVETOVALNA SLUŽBA 
 

23. člen 
 Zavod organizira v skladu z normativi in standardi 
svetovalno službo, ki svetuje otrokom,  učencem in 
staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji  in vodstvom šole 
pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda 
ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega dela ter poklicno svetuje.  
 Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna 
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje. 
 
VI. KNJIŽNICA 
 

24. člen 
 Zavod ima knjižnico.  
 Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno 
obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja 
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informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v zavodu.  
 Zavod ustanovi učbeniški sklad, katerega upravljanje 
določi minister.  
 
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA 

DELO ZAVODA 
 

25. člen 
 Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo 
zavoda. 
 Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, 
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.  
 Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s 
stvarnimi ali z drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.  
 Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanovitelju. 
 

26. člen 
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z 
zakonom s posebnim sklepom določi, za katere dejavnosti 
se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu 
določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.  

 
27. člen 

 Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev učencev, 
sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, 
prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.  
 Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.  
 

28. člen 
 Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z 
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se 
uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače. 
 Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, 
kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje 
dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj in država.  
 

29. člen 
 Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva 
sredstva tudi z dotacijami, s sponzorstvom, prispevki 
staršev in z drugimi viri, določenimi z zakonom.  
 Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se 
financirajo dejavnosti posameznega  oddelka, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne 
opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.  
 Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.  
 Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda 
predlaga učiteljski zbor, imenuje pa jih svet zavoda.  
 Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme 
pravila. 
 
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

30. člen 
 Zavod je pravna oseba s pravicami, z obveznostmi in  
 

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih 
določata zakon in ta odlok. 
 Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 
v pravnem prometu.  
 Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s 
katerim razpolaga.  
 

31. člen 
 Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.  
 Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez 
omejitev.  
 Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje 
pooblasti ravnatelj.  
 Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec ima v času 
nadomeščanja pooblastila ravnatelja.  
 Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda 
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.  
 

32. člen 
 Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so 
pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in 
poslov, ki jih opravljajo.  
 V odnosu z Upravo Republike Slovenije za javna plačila 
in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in 
podpisniki, ki jih določi ravnatelj z deponiranimi podpisi pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila.  
 
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA 

OBVEZNOSTI ZAVODA 
 

33. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena za 
opravljanje dejavnosti zavoda.  
 
X. NADZOR 
 

34. člen 
 Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko 
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.  
 Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
družbenega nadzora, določene z zakonom. 
 

35. člen 
 Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 
sodišče Republike Slovenije.  
 Gospodarjenje  z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzoruje ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je 
ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.  
 

36. člen 
Ustanoviteljica ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad 
namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu za 
opravljanje dejavnosti.  
 
XI. POSEBNE DOLOČBE 
 

37. člen 
 Dejavnost predšolske vzgoje, vzgojno-izobraževalno in 
drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, 
pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, 
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo 
pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno 
delovanje zavoda.  
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 Strokovni delavci izvajajo dejavnost predšolske vzgoje 
in vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno 
veljavnimi predpisi tako, da zagotavljajo objektivnost, 
kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.  
 Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti 
ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi 
predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. 
 

38. člen 
 Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri 
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so 
določeni za poslovno tajnost.  
 Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.  
 O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
le-ta pooblasti.  
 
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA  
 

39. člen 
 Zavod lahko ima pravila zavoda, ki jih z dvotretjinsko 
večino članov sprejme svet zavoda.  
 Druge splošne akte sprejmeta svet zavoda ali ravnatelj v 
skladu z veljavnimi predpisi.  
 
XIII. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI MED 

USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
 

40. člen 
 Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in 
obveznosti: 

- ugotavlja skladnost programov vzgoje in dela s 
plani in programi ustanovitelja,  

- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost 
porabe sredstev,  

- odloča o statusnih spremembah zavoda,  
- daje soglasje k spremembam in razširitvi 

dejavnosti,  
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

z drugimi predpisi.  
 Zavod je dolžan ustanovitelju: 

- predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,  
- poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in 

razvoja zavoda,  
- letni načrt investicijskega vzdrževanja, 
- po potrebi posredovati druge podatke, potrebne 

za spremljanje in financiranje dejavnosti ter 
podatke v statistične namene.  

 
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

41. člen 
Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v 
sodni register najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega 
odloka.  
 

42. člen 
Zavod s 1. 8. 2012 prevzame vse delavce, ki so bili na dan 
31. 7. 2012 zaposleni v Enoti Vrtca Cirkovce. Ti delavci 
imajo s prevzemom pravice in obveznosti, kot so jih imeli v 
JVVZ Vrtec Kidričevo.  
 

43. člen 
 Svet zavoda mora uskladiti sestavo sveta v skladu s tem 
odlokom najkasneje do 30. 11. 2012.  
 Članom sveta zavoda, ki bodo izvoljeni v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s 
potekom mandata sveta zavoda.  
 

44. člen 
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju 
se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po 
postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom. 
 

45. člen 
 Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Cirkovce (Uradni list RS, št. 32/97 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št 17/08 in 25/09), 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Kidričevo (Uradni list RS, št. 3/98 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 17/08 in 25/09).  
 

46. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Štev. 007-6/2011  
Datum:  31.5.2012   
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
350. Sklep o znižanju cen programov vrtca v  

Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec 
Kidričevo 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list 
RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
20/11) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 15. redni 
seji, dne 5. 7. 2012 sprejel 
 

SKLEP 
O ZNIŽANJU CEN PROGRAMOV VRTCA V  JAVNEM 

VZGOJNO VARSTVENEM ZAVODU VRTEC 
KIDRIČEVO 

 
I. 

 Cene programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem 
zavodu Vrtec Kidričevo so sledeče: 
V enoti Vrtca Kidričevo  
- prva starostna skupina od 1. do 3. let 427,59 evrov 
- druga starostna skupina od 3. do 6. let 323,14 evrov  
Cena prehrane na dan znaša  1,14 evrov  
V enoti Vrtca Cirkovce 
- prva starostna skupina od 1. do 3. let 414,40 evrov 
- druga starostna skupina od 3. do 6. let 281,90 evrov  
Cena prehrane na dan znaša 1,14 evrov  
 Za otroka vključenega s kombinirani oddelek se 
upošteva cene iz tega sklepa glede na starost otroka.  
 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 8. 2012  
dalje. 
 
Štev. 410-2/2012 
Dne   9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
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351. Sklep 

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 434-
Pongrce, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 434-Pongrce 

472 Neplodno 4043 
473/1 Neplodno 4103 
473/2 Neplodno 1044 
474/1 Pot 3849 
474/2 Neplodno 14178 
474/3 Pot 2328 
474/4 Pašnik 6756 
474/5 Pot 1103 
474/6 Pot 471 
475 Neplodno 698 
476 Neplodno 1910 
477/1 Neplodno 2073 
477/2 Pot 8987 
478/1 Neplodno 681 
478/2 Neplodno 380 
479 Neplodno 846 
480 Cesta 7747 
481/1 Neplodno 4010 
481/2 Neplodno 261 
481/3 Neplodno 2446 
482/1 Neplodno 3503 
482/2 Neplodno 5350 
482/3 Cesta 1297 
482/5 Funkc. Obj. 11 
482/5 Dvorišče 9 
483/2 Neplodno 352 
484/1 Neplodno 297 
484/2 Neplodno 20 
484/3 Neplodno 103 
484/4 Neplodno 154 
484/5 Neplodno 123 
484/6 Neplodno 210 
487 Neplodno 2100 
488/2 Neplodno 50 
489/1 Neplodno 1665 
489/2 Neplodno 1583 
494/1 Travnik 57 
494/2 Travnik 2397 
494/3 Travnik 9947 
494/3 Travnik 1421 
494/4 Travnik 1593 
494/5 Travnik 295 
494/6 Travnik 1861 
523 Pot 1400 
524 Pot 4703 
525 Funkc. Obj. 2995 
527 Funkc. Obj. 2370 
541 Funkc. Obj. 1110 
546 Funkc. Obj. 3393 

547 Funkc. Obj. 4692 
548 Funkc. Obj. 7335 
549 Funkc. Obj. 7018 
550 Cesta 14061 
551 Pot 3317 
552 Pot 410 
560 Zelenica 705 
561 Pot 3043 
562 Zelenica 2077 
569 Pot 466 
570 Zelenica 3557 
571 Travnik 419 
580 Pot 382 
593 Zelenica 1027 
594 Pot 3338 
595 Zelenica 2307 
602 Zelenica 986 
604 Zelenica 1578 
606 Zelenica 1272 
607 Zelenica 1213 
609 Pot 1992 
616 Pot 1659 
623 Pot 2225 
634 Pot 120 
636 Pot 2653 
637 Pot 5652 
641 Pot 1664 
644 Pot 75 
650 Pot 522 
651 Pot 1884 
658 Pot 250 
667 Pot 3881 
668 Cesta 6676 
669 Cesta 7925 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo   
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
352. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15.  redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
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SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 427-
Pleterje, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 427-Pleterje 

123 Pot 647 
144/45 Neplodno 1836 
144/46 Neplodno 2133 
145/47 Neplodno 1678 
145/48 Neplodno 60 
149/1 Neplodno 475 
149/2 Neplodno 950 
149/3 Neplodno 728 
902 Cesta 7517 
903 Cesta 3561 
904/1 Cesta 1964 
904/2 Cesta 2000 
904/3 Cesta 882 
904/4 Cesta 5395 
904/5 Cesta 3340 
904/6 Cesta 1684 
904/7 Cesta 5115 
904/8 Cesta 50 
905 Cesta 1062 
907/1 Pot 3765 
907/2 Cesta 2744 
907/3 Pot 28 
907/3 Pot 4445 
907/4 Pot 600 
907/5 Pot 3165 
907/6 Pot 2695 
907/7 Pot 470 
908 Cesta 5574 
908/1 Cesta 679 
908/2 Cesta 4895 
909/1 Cesta 1383 
909/8 Cesta 253 
910 Pot 251 
914 Cesta 863 
916 Cesta 1981 
917/3 Pašnik 27899 
917/3 Igrišče 1021 
917/5 Spomenik 1 
917/5 Cesta 1170 
917/6 Igrišče 1077 
917/7 Pašnik 27843 
918 Cesta 3556 
918/1 Cesta 1808 
918/2 Cesta 1748 
919 Cesta 3002 
919/1 Cesta 2786 
919/2 Cesta 216 
919/3 Cesta 2340 
919/4 Cesta 446 
920/1 Cesta 5965 
920/2 Poruš. Obj. 62 
920/2 Cesta 11476 
920/5 Funkc. Obj. 6 
920/5 Dvorišče 8 
921/1 Cesta 3057 
921/2 Cesta 2435 
921/3 Cesta 1528 
921/4 Cesta 832 
921/5 Cesta 468 

921/7 Cesta 30 
925/1 Cesta 9078 
925/5 Cesta 8507 
925/6 Cesta 571 
942 Pot 401 
981 Pot 4560 
983 Pot 2173 
987 Pot 741 
995 Funkc. Obj. 1303 
996 Pot 796 
1011 Pot 3830 
1012 Pot 381 
1013 Pot 3123 
1014 Pot 3040 
1015 Pot 498 
1036 Funkc. Obj. 7597 
1036 Funkc. Obj. 7596 
1038 Pot 526 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
353. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012 , 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 426-
Župečja vas, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 

k.o. 426-Župečja vas 
755/5 Pot 1604 
865 Cesta 4986 
866 Cesta 2584 
867 Cesta 1835 
868 Pot 4400 
871/1 Pot 6342 
871/2 Pot 2228 
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871/3 Pot 2374 
871/4 Pot 935 
871/5 Pot 1046 
871/6 Pot 1102 
871/7 Pot 603 
871/8 Pot 1858 
871/9 Pot 5134 
871/10 Pot 2119 
871/11 Pot 276 
871/12 Pot 4858 
872 Pot 2673 
872/1 Pot 2631 
872/2 Pot 42 
872/3 Pot 241 
872/4 Pot 893 
872/5 Pot 1007 
872/6 Pot 490 
873/1 Pot 6283 
873/2 Pot 12109 
873/2 Pot 5698 
873/3 Pot 16634 
873/4 Pot 1173 
873/5 Pot 1313 
873/6 Pot 3514 
873/7 Pot 1456 
874/1 Pot 21550 
874/1 Pot 5728 
874/2 Pot 1676 
874/3 Pot 694 
874/4 Pot 912 
874/5 Pot 764 
874/6 Pot 14295 
874/7 Pot 11523 
874/8 Pot 1460 
875/1 Pot 143 
875/2 Pot 440 
876 Njiva 1457 
877/1 Pot 318 
879 Pot 697 
880 Pot 2028 
881 Pot 581 
882 Pot 827 
883 Pot 2645 
884 Pot 7030 
885/1 Pot 2679 
885/2 Cesta 11798 
885/3 Dvorišče 215 
885/4 Funkc. Obj. 7 
885/4 Dvorišče 6 
885/6 Cesta 1632 
885/7 Zelenica 2489 
885/8 Pot 286 
885/9 Zelenica 3682 
885/10 Cesta 11740 
885/12 Zelenica 2331 
886/2 Pot 960 
886/3 Pot 606 
886/4 Pot 249 
886/5 Pot 102 
887/1 Pot 1874 
905 Pot 707 
931 Funkc. Obj. 2949 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
354. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 433-
Zgornje Jablane, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 

k.o. 433-Zgornje Jablane 
334/1 Neplodno 6703 
334/2 Pot 5316 
336/1 Pot 6822 
336/2 Pot 3745 
337 Pot 539 
338 Pot 2626 
339 Pot 568 
340 Pot 968 
340/1 Funk. Obj. 6 
340/1 Pot 667 
340/3 Pot 25 
341 Pot 2234 
342 Cesta 4482 
343/1 Pot 3589 
343/2 Pot 3347 
344 Pot 1525 
345 Neplodno 1557 
346/1 Vodotok 1000 
346/5 Vodotok 240 
347/1 Vodotok 1416 
347/2 Funkc. Obj. 539 
367 Pot 1507 
368 Pot 4183 
369 Funkc. Obj. 2866 
371 Pot 1420 
381 Pot 594 
388 Pot 159 
390 Cesta 8912 
400 Pot 1418 
406 Pot 1730 
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412 Pot 1055 
426 Cesta 2213 
427 Pot 851 
438 Pot 250 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/20102  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
355. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 435-
Šikole, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 435-Šikole 

500/4 Cesta 2747 
860/1 Pot 3161 
860/3 Pašnik 1116 
860/5 Pašnik 1166 
860/6 Pot 9175 
860/7 Cesta 288 
860/9 Cesta 13 
860/10 Pašnik 1113 
861 Pot 550 
863 Pot 478 
864 Pot 604 
865/3 Pot 1477 
865/4 Pot 5212 
867/4 Pot 260 
867/5 Pot 239 
867/6 Cesta 21 
870/2 Funkc. Obj. 32 
870/2 Dvorišče 18 
870/4 Cesta 3510 
870/5 Cesta 4919 
871 Pot 1207 
873/6 Cesta 951 

873/13 Cesta 84 
874/1 Pot 2533 
874/2 Pot 302 
875/1 Njiva 313 
875/2 Njiva 203 
876/1 Pot 3194 
876/2 Pot 1100 
876/3 Pot 444 
877/1 Pot 1662 
877/2 Pot 631 
878/1 Pot 1370 
878/2 Pot 2371 
879/1 Pot 1514 
879/2 Pot 4910 
879/3 Pot 6829 
879/4 Pot 4696 
879/5 Pot 5799 
881/1 Pot 2809 
881/2 Pot 1971 
881/3 Pot 1112 
881/5 Pot 1243 
881/9 Cesta 19 
882/2 Pašnik 271 
882/3 Pašnik 351 
888/1 Travnik 7917 
888/1 Travnik 1918 
888/2 Travnik 3257 
888/2 Travnik 739 
889/10 Cesta 3185 
896 Travnik 473 
897 Travnik 30 
898 Travnik 60 
922 Pot 2760 
944 Pot 230 
979 Pot 3347 
980 Pot 2402 
981 Cesta 10367 
982 Pot 837 
983 Pot 2200 
984 Funkc. Obj. 3647 
985 Finkc. Obj. 3702 
987 Funkc. Obj. 2248 
988 Funkc. Obj. 863 
991/5 Pot 556 
992 Funkc. Obj. 2846 
993 Funkc. Obj. 3326 
994 Funkc. Obj. 3776 
995 Funkc. Obj. 4069 
1001 Funkc. Obj. 4998 
1002 Funkc. Obj. 4275 
1003 Funkc. Obj. 2809 
1004 Funkc. Obj. 3854 
1005 Funkc. Obj. 3004 
1006 Funkc. Obj. 2696 
1007 Funkc. Obj. 3437 
1008 Pot 2337 
1009 Pot 4357 
1010 Cesta 7720 
1014 Pot 2353 
1015 Zelenica 2304 
1020 Pot 300 
1023 Pot 240 
1025 Zelenica 3356 
1026 Pot 2783 
1027 Zelenica 3410 
1030 Pot 360 
1032 Pot 1565 
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1033 Zelenica 2177 
1036 Zelenica 139 
1042 Zelenica 2379 
1044 Pot 1061 
1045 Zelenica 2124 
1046 Pot 1069 
1047 Pot 442 
1048 Travnik 1849 
1052 Zelenica 1675 
1053 Pot 1340 
1054 Zelenica 794 
1055 Pot 194 
1057 Zelenica 903 
1153 Pot 2411 
1161 Pot 62 
1169 Pot 2384 
1175 Pot 3164 
1182 Pot 2238 
1197 Pot 2172 
1201 Pot 387 
1220 Pot 2645 
1239 Pot 573 
1242 Pot 699 
1243 Cesta 5300 
1245 Pot 493 
1255 Pot 6414 
1256 Cesta 3475 
1259 Pot 212 
1260 Cesta 2145 
1261 Cesta 528 
1266 Pot 67 
1268 Pot 1199 
1269 Pot 3303 
1269/1 Pot 3257 
1269/2 Cesta 46 
1278 Pot 218 
1278/1 Cesta 197 
1278/2 Cesta 21 
1279 Pot 811 
1286 Pot 917 
757/1 Travnik 7839 
809/1 Travnik 12842 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 

 
356. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 749-
Stražgonjca, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 749-Stražgonjca 

645/2 Pot 4253 
645/3 Pašnik 1062 
645/4 Pašnik 536 
645/5 Pašnik 293 
645/6 Pašnik 129 
645/7 Pašnik 106 
645/8 Pašnik 283 
645/9 Pašnik 142 
645/10 Pašnik 2003 
645/11 Pot 806 
645/12 Pot 232 
645/13 Pot 1038 
646 Pot 791 
647 Pot 3741 
649/2 Pot 1693 
649/3 Pot 2630 
649/4 Pot 1881 
650/2 Pot 881 
651/2 Pot 5196 
651/3 Pot 647 
651/4 Pot 3618 
652/2 Pot 4897 
652/4 Pot 86 
652/5 Pot 2151 
652/6 Pot 4492 
654 Cesta 7874 
656/1 Pot 2841 
656/5 Pot 520 
656/6 Pot 2027 
657/1 Pot 1392 
657/2 Pot 1827 
657/3 Pot 1120 
658/2 Pot 6633 
659 Pot 3525 
681 Pot 1783 
693 Pot 2186 
694 Pot 7747 
696 Pot 90 
735 Pot 4231 
741 Pot 6870 
742 Cesta 8485 
744 Pot 1884 
752 Pot 2632 
765 Pot 2140 
774 Pot 502 
775 Pot 3800 
779 Pot 1047 
787 Pot 1456 
796 Pot 2861 
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797 Pot 1107 
 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
357. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 431-
Starošince, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 431-Starošince 

820/1 Cesta 4868 
820/2 Pot 2170 
820/4 Funkc. Obj. 36 
820/4 Dvorišče 20 
820/5 Pot 2876 
820/6 Pot 1259 
821 Pot 464 
822 Pot 91 
823 Pot 6255 
824 Pot 4989 
825/1 Pot 308 
825/2 Pot 2853 
826/1 Pot 2788 
826/2 Pot 1237 
827/1 Pot 2845 
827/3 Pot 718 
828/1 Pot 3214 
828/2 Pot 448 
828/3 Pot 159 
829 Pot 1309 
830/1 Pot 1007 
830/2 Pot 1163 
831/1 Pot 354 
831/2 Pot 2174 
832 Cesta 4755 

833 Pot 5841 
845 Pot 698 
850 Pot 1664 
865 Cesta 790 
866 Pot 706 
867 Pot 3039 
874 Pot 3853 
883 Pot 1874 
884 Pot 8418 
892 Pot 3555 
913 Pot 3365 
942 Funkc. Obj. 36 
943 Pot 2173 
946 Cesta 1264 
949 Pot 598 
950 Pot 437 
955 Pot 1153 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012 
Dne   9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
358. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 432-
Spodnje Jablane, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 432-Spodnje Jablane 

664/1 Funkc. Obj. 5773 
664/2 Pot 5122 
665 Pot 2884 
666/1 Cesta 5821 
666/2 Cesta 2610 
667 Pot 1213 
668/1 Pot 1658 
668/2 Pot 1353 
668/3 Pot 751 



Št. 22/12.07.2012 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 678 
 

 

669/1 Pot 1583 
669/2 Pot 669 
669/3 Pot 317 
669/4 Pot 1315 
670/1 Pot 4875 
670/2 Pot 5275 
670/3 Pot 3697 
670/4 Pašnik 1746 
670/5 Travnik 1063 
670/6 Funkc. Obj. 4 
670/6 Dvorišče 4 
670/7 Funkc. Obj. 4 
670/7 Dvorišče 2 
671 Pot 646 
672 Pot 2882 
673 Pot 3530 
674/1 Pot 849 
674/2 Pot 50 
675/1 Pot 8478 
675/2 Pot 5179 
675/3 Cesta 9249 
675/4 Pot 1800 
675/5 Pot 900 
676/1 Pot 2480 
676/2 Pot 1240 
677/1 Cesta 3882 
677/2 Pot 438 
677/3 Pot 206 
677/5 Cesta 77 
683/1 Pašnik 999 
683/2 Posl. Stav. 88 
683/2 Garaža 32 
683/2 Dvorišče 39 
685/1 Travnik 7572 
685/1 Travnik 1606 
685/2 Travnik 1620 
710 Pot 1353 
711 Funkc. Obj. 3264 
713 Funkc. Obj. 2408 
714 Pot 1956 
715 Pot 1825 
716 Pot 3365 
720 Pot 2744 
721 Pot 4049 
723 Funkc. Obj. 1712 
724 Funkc. Obj. 5032 
725 Funkc. Obj. 4217 
743 Pot 893 
744 Funkc. Obj. 3965 
749 Pot 262 
750 Funkc. Obj. 1339 
752 Pot 145 
844 Cesta 9223 
845 Pot 4451 
846 Pot 6900 
847 Pot 633 
848 Pot 4816 
849 Pot 5008 
850 Cesta 4467 
851 Pot 3905 
852 Pot 4014 
853 Pot 1721 
854 Funkc. Obj. 2168 
855 Funkc. Obj. 5348 
856 Funkc. Obj. 2329 
857 Funkc. Obj. 6710 
858 Funkc. Obj. 5127 

859 Funkc. Obj. 6946 
860 Funkc. Obj. 888 
861 Funkc. Obj. 2730 
862 Funkc. Obj. 2055 
872 Pot 1900 
875 Pot 1144 
880 Pot 1676 
890 Pot 1922 
891 Cesta 5843 
893 Pot 780 
898 Pot 1083 
899 Cesta 9059 
900 Pot 879 
907 Cesta 8470 
920 Pot 3529 
933 Pot 1090 
942 Pot 1055 
949 Pot 923 
954 Pot 2625 
962 Cesta 2086 
979 Pot 2050 
992 Funkc. Obj. 9 
993 Cesta 7101 
994 Funkc. Obj. 6 
995 Neplodno 3216 
999 Pot 2305 
1012 Pot 1521 
1013 Pot 1144 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012 
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
359. Sklep 

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 428-
Mihovce, in sicer:  
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Št. Parcele Vrsta rabe Površina 

k.o. 428-Mihovce 
856/1 Pot 16287 
856/5 Cesta 180 
856/12 Gosp. Posl. 12 
856/12 Funkc. Obj. 12 
856/12 Dvorišče 148 
856/13 Posl. Stav. 113 
856/13 Dvorišče 594 
856/14 Pot 20 
856/15 Cesta 1342 
858/1 Pot 235 
859 Pot 4570 
860 Pot 8488 
860/1 Pot 7086 
860/2 Pot 1402 
861/1 Pot 3781 
861/2 Pot 14228 
862 Pot 1475 
863/1 Pot 3741 
863/2 Pot 1618 
864 Pot 1780 
865 Pot 3558 
866 Pot 1219 
867/1 Pot 2428 
867/2 Pot 8823 
867/3 Pot 3419 
867/4 Pot 2305 
905 Pot 831 
1001 Pot 2141 
1002 Pot 3035 
1003 Pot 512 
1004 Pot 8673 
1005 Pot 4700 
1006 Pot 700 
1007 Pot 5115 
1008 Pot 269 
1009 Pot 3652 
1010 Funkc. Obj. 4453 
1011 Funkc. Obj. 4552 
1012 Funkc. Obj. 3643 
1033 Cesta 1566 
1034 Pot 1791 
1035 Funkc. Obj. 3988 
1053 Pot 8086 
1054 Pot 5623 
1055 Pot 4515 
1066 Pot 156 
1071 Pot 2515 
1084 Pot 2426 
1098 Pot 3168 
1136 Pot 13652 
1139 Pot 4613 
1156 Pot 2196 
1164 Pot 151 
1166 Pot 2448 
1176 Pot 2218 
1186 Pot 1461 
1199 Pot 9465 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 

statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
360. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 425-
Lovrenc na Dr. polju, in sicer:  
 
Št. Parcele Vrsta rabe Površina 

k.o. 425-Lovrenc na Dr. polju 
1163/1 Pot 2323 
1163/2 Cesta 5536 
1163/3 Pot 1561 
1163/4 Pot 12335 
1163/6 Funkc.  Obj. 8 
1163/6 Dvorišče 8 
1164 Pot 2382 
1165 Pot 1375 
1166 Pot 2287 
1167 Pot 1769 
1168 Pot 1032 
1170 Pot 266 
1171 Pot 1156 
1171/1 Pot 198 
1171/2 Pot 958 
1172/1 Pot 10087 
1172/2 Cesta 6797 
1172/3 Pot 335 
1172/4 Pot 95 
1172/5 Pot 5376 
1172/6 Pot 315 
1172/7 Pot 2102 
1172/8 Pot 167 
1172/9 Pot 605 
1172/10 Pot 1427 
1173 Pot 3291 
1173/1 Pot 549 
1173/2 Pot 45 
1173/3 Pot 2697 
1174 Pot 1151 
1175/1 Pot 84 
1175/2 Pot 10865 
1175/3 Cesta 23298 
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1175/4 Pot 223 
1175/5 Funkc. Obj. 5 
1175/5 Dvorišče 9 
1175/6 Cesta 22831 
1175/7 Cesta 467 
1175/8 Cesta 1536 
1175/9 Cesta 701 
1175/10 Cesta 20594 
1176 Pot 1378 
1177/1 Pot 6056 
1177/2 Pot 214 
1177/5 Pot 137 
1177/6 Pot 5919 
1178 Pot 2501 
1178/1 Pot 477 
1178/2 Pot 1133 
1178/3 Pot 891 
1179 Cesta 6449 
1180/1 Pot 614 
1180/2 Pot 528 
1181 Pot 647 
1182 Pot 4748 
1182/1 Pot 28 
1182/2 Pot 4720 
1183/1 Cesta 13358 
1183/2 Pot 2844 
1184/1 Pot 4282 
1184/2 Pot 3240 
1192/3 Zelenica 70 
1192/4 Pot 31 
1198 Pot 2575 
1253 Pot 650 
1257 Pot 589 
1258 Pot 2473 
1238 Pot 2198 
 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
361. Sklep 

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 

svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 394-
Gerečja vas, in sicer:  
 
Št. Parcele Vrsta rabe Površina v m² 

k.o. Gerečja vas 
970 Pot 19550 
970/2 Pot 606 
970/3 Pot 1246 
970/4 Pot 12858 
971 Pot 6454 
973 Pot 11000 
974 Neplodno 8240 
974/2 Neplodno 7769 
974/3 Neplodno 20 
975 Pot 2491 
975/2 Pot 258 
975/3 Pot 1928 
976 Pot 1393 
976/1 Pot 877 
977/1 Pot 878 
977/2 Pot 3525 
977/4 Pot 1017 
977/5 Pot 13404 
977/7 Pot 8 
978 Pot 3054 
979 Pot 2933 
979/2 Pot 789 
979/3 Pot 1656 
980/1 Pot 2999 
980/2 Pot 34 
980/3 Pot 73 
980/4 Pot 36 
980/5 Travnik 23 
980/6 Pašnik 23 
980/7 Njiva 211 
980/9 Njiva 19 
981/1 Pot 7107 
981/2 Cesta 2993 
982 Pot 2912 
983/1 Pot 12673 
983/2 Pot 863 
984/1 Pot 4309 
985/1 Pot 7726 
985/2 Pot 1651 
986/1 Pot 2071 
986/4 Pot 680 
986/6 Pot 85 
986/7 Pot 633 
987/2 Cesta 882 
988/1 Cesta 6028 
988/2 Cesta 1265 
989 Pot 2521 
990/1 Pot 2201 
990/2 Pot 407 
990/3 Pot 35 
990/4 Pot 60 
990/5 Pot 2141 
991/1 Pot 2060 
991/2 Pot 1736 
992 Pot 4842 
992/1 Pot 4630 
992/2 Pot 212 
993/1 Pot 1327 
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993/2 Pot 1134 
995/1 Pot 1217 
995/2 Pot 1166 
996/1 Pot 1744 
996/2 Pot 1532 
996/3 Pot 1279 
996/4 Pot 903 
1000 Pot 2141 
24/1 Pot 726 
24/4 Njiva 696 
24/5 Njiva 171 
24/6 Njiva 2928 
24/8 Njiva 91 
 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012 
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
362. Sklep 

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 429-
Dragonja vas, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 429-Dragonja vas 

201/3 Njiva 162 
202/3 Njiva 141 
203/3 Njiva 101 
204/3 Pot 215 
510/1 Cesta 7121 
510/3 Dvorišče 60 
511/1 Pot 3829 
511/2 Pot 6906 
511/3 Pot 1259 
511/4 Posl. Stav. 180 
511/4 Dvorišče 639 
511/6 Funkc. Obj. 2 
511/6 Dvorišče 234 
511/7 Neplodno 396 

511/10 Dvorišče 161 
511/12 Neplodno 363 
511/13 Posl. Stav. 180 
511/13 Dvorišče 564 
512 Pot 1306 
513/1 Cesta 181 
513/2 Cesta 754 
514 Pot 1187 
515 Pot 8793 
516 Pot 755 
517/1 Pot 3100 
517/3 Funkc. Obj. 4 
517/3 Dvorišče 4 
517/4 Funkc. Obj.  3 
517/4 Dvorišče 4 
515/6 Pot 32 
518 Pot 1845 
519 Pot 1287 
520 Pot 1164 
522 Pot 1207 
523/1 Pot 2464 
523/2 Pot 6657 
523/3 Pot 1702 
524 Pot 396 
525 Pot 486 
526 Pot 1007 
527 Pot 252 
528 Pot 2257 
529 Pot 1151 
539 Pot 851 
592 Pot 5280 
593 Pot 1584 
594 Pot 1926 
595 Pot 335 
596 Funkc. Obj. 2950 
597 Funkc. Obj. 4317 
598 Pot 2096 
609 Pot 2919 
626 Pot 2817 
628 Pot 230 
645 Pot 5976 
646 Pot 3210 
647 Pot 6265 
661 Pot 1543 
662 Pot 821 
664 Pot 171 
667 Funkc. Obj.  6 
668 Pot 3510 
675 Pot 1345 
682 Pot 140 
685 Pot 1507 
702 Pot 7427 
210 Posl. Stav. 

Pokopališče 
135 
7033 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
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3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
363. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 430-
Cirkovce, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 
k.o. 430-Cirkovce 

696/1 Cesta 9010 
696/2 Cesta 6742 
696/3 Cesta 248 
696/4 Pot 1538 
696/5 Pot 135 
697 Pot 1529 
698 Pot 3633 
698/1 Pot 1623 
698/2 Pot 2010 
699/1 Pot 1346 
699/2 Pot 450 
700 Pot 1215 
701/1 Pot 5617 
701/3 Cesta 53 
701/4 Pot 975 
702 Pot 791 
703 Pot 2748 
704/1 Cesta 6154 
704/2 Cesta 3118 
704/3 Cesta 3557 
705 Pot 7191 
705/1 Pot 3640 
705/2 Pot 3551 
707 Pot 1105 
708/1 Pot 7022 
708/2 Pot 5390 
708/3 Pot 475 
709/1 Pot 989 
709/2 Pot 1198 
710 Cesta 3014 
711/1 Cesta 9800 
711/2 Pot 6601 
711/3 Pot 295 
711/4 Pot 3908 
711/6 Pot 7138 
711/7 Pot 810 
711/8 Pot 25 
711/9 Cesta 1980 

712 Pot 719 
713 Pot 647 
717/1 Neplodno 802 
717/2 Neplodno 1062 
717/3 Neplodno 1686 
728 Pot 305 
761 Pot 3601 
762 Pot 3397 
763 Pot 2418 
764 Pot 2121 
765 Funkc. Obj. 5816 
766 Funkc. Obj 4064 
826 Pot 2965 
827 Pot 3816 
828 Pot 1891 
829 Pot 3326 
830 Pot 1081 
831 Funkc. Obj. 2411 
832 Funkc. Obj 2095 
833 Funkc. Obj. 3121 
834 Funkc. Obj 3099 
836 Pot 2297 
846 Pot 1464 
856 Pot 2192 
857 Pot 3836 
860 Pot 1545 
862 Cesta 24877 
863 Pot 693 
873 Pot 949 
878 Pot 1698 
882 Pot 140 
892 Pot 1696 
915 Pot 1975 
916 Cesta 9552 
*51 Dvorišče 399 
*51 Stavba 102 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012  
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 
364. Sklep  

 
Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nadalj.) in 17. člena Statuta 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski 
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svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 5. 7. 2012, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
S tem sklepom nepremičnine, ki se nahajajo v k.o. 424-
Apače, in sicer:  
 

Št. Parcele Vrsta rabe Površina 

k.o. 424-Apače 
690 Pot 5596 
692 Pot 4455 
693 Pot 1503 
694 Pot 1720 
695/1 Pot 2987 
695/2 Pot 1187 
696/1 Pot 2566 
696/2 Pot 3175 
697 Pot 4442 
698/1 Pot 8206 
698/2 Pot 234 
699 Pot 622 
700/2 Pot 1734 
701 Pot 2951 
702 Pot 1861 
703/1 Cesta 6221 
703/2 Pot 3421 
704/1 Cesta 8018 
704/2 Pot 424 
704/7 Cesta 601 
704/9 Cesta 862 
704/12 Funkc. Obj. 13 
704/12 Dvorišče 27 
716 Pot 630 
734 Pot 1160 
750 Pot 206 
757 Pot 102 
759 Pot 1180 
819 Pot 270 
823 Pot 66 
833 Pot 1627 
844 Funkc. Obj. 8 
844 Dvorišče 90 
847 Pot 402 
848 Pot 3493 
849 Pot 505 
850 Pot 247 
851 Pot 3727 
852 Pot 3832 
853 Pot 778 
854 Funk. Obj. 4396 
855 Funk. Obj. 3371 
856 Funk. Obj. 2749 
857 Funk. Obj. 625 
858 Funk. Obj. 3557 
864 Funk. Obj. 864 
874 Funk. Obj. 2082 
880 Funk. Obj. 1358 
882 Pot 2769 
893 Pot 467 
894 Pot 1426 
903 Funk. Obj. 2688 

 
postanejo javno dobro – v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Kidričevo 
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra v upravljanju Občine 
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
matična številka: 5883709, in jo pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev. 007-5/2012 
Dne  9. 7. 2012  
 
 Občina Kidričevo 
 Župan Anton Leskovar 
 

 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
 
365. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Kranjska Gora 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010, 57/2011), 
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list 
RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 
108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009), 3. člena Zakona o 
prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 
17/2008 (21/2008-popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 
109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011) 
in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je občinski svet 
Občine Kranjska Gora na svoji 17. seji, dne 20.6.2012 
sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI 
KRANJSKA GORA 

 
1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

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

2. člen 
(javna služba) 

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine 
Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

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

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 
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2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo 
prostorska razporeditev, 

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njenega 

oblikovanja,  
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
7. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 2. člena 
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se 
uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.  
 

5. člen 
(opredelitev pojmov) 

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo 
naslednji pomen: 

1. pitna voda je voda iz javnih sistemov za oskrbo s 
pitno vodo, voda za pakiranje in predpakirana 
voda namenjena javni rabi. 

2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se 
odčitava poraba pitne vode posameznega 
porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno 
mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne 
vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega 
zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med 
njimi; 

3. javna površina je površina objekta ali dela 
objekta državne ali lokalne gospodarske javne 
infrastrukture, ki ima status grajenega javnega 
dobra po predpisih, ki urejajo graditev objektov. 
Za javno površino štejejo tudi površine javnih 
zelenic in površine zemljišč v javnih parkih; 

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je 
sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, 
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter 
oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni 
del rednega obratovanja deluje kot samostojen 
vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih 
vodovodov; 

5. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je 
oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi 
vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, 
ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer 
se storitve javne službe ne izvajajo; 

6. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s 
predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, 
pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo 
vodovoda zaradi opravljanja storitev javne 
službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se 
oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s 
pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim 
vodovodom; 

7. izvajalec javne službe je oseba, ki izvaja lokalno 
gospodarsko javno službo varstva okolja oskrbo s 
pitno vodo; 

8. vodovodni priključek je spojna cev med 
sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in 
obračunskim vodomerom, vključno s priključnim 
ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi 
elementi in obračunskim vodomerom s 
pripadajočim ventilom pred njim in povratnim 
ventilom za njim. Vodovodni priključek je last 
uporabnika. 

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno 
omrežje znotraj stavb in objektov, ki ni del 
javnega vodovoda. 

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v republiških predpisih s področja 
izvajanja javne službe. 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba iz 2. člena tega odloka se opravlja v obliki 
javnega podjetja. Izvajalec javne službe je upravljavec 
javnega vodovoda na celotnem območju občine. 
(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov javnega 
vodovoda, 

 zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo. 

 
7. člen 

(območje zagotavljanja javne službe) 
(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh poselitvenih 
območjih v občini, razen na območjih, ki so nad 1500 m 
nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se 
oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 
prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna 
zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10m3 pitne vode 
na dan. 
(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe 
oskrbe s pitno vodo se določijo v programu komunalnega 
opremljanja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o 
prostorskem načrtovanju. 
(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, 
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe  
 

8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno 
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih 
zadržujejo ljudje in se pitna voda uporablja za oskrbo 
živali.  
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno 
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in 
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, če: 

1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska 
odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacijo, 

2. je namen rabe vode proizvodnja pijač, 
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je 

voda pretežna sestavina proizvodov, 
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali 
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki 

niso javne površine. 
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se 
za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali 
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo 
storitve državnih in občinskih javnih služb. 
 

9. člen 
(program oskrbe s pitno vodo) 

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom 
oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne 
službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.  
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4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 
javne službe 

 
4.1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno 

z javnim vodovodom 
 

10. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod) 

(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem 
objektu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja 
oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna 
voda, mora lastnik stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti 
izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod. 
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem 
objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno 
vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna 
voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno 
vodo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

 oddaljenost stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta od javnega vodovoda je 
večja od 200 m ali 

 je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod, povezana 
z nesorazmernimi stroški. 

 
11. člen 

(priključek stavbe na javni vodovod) 
(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej.  
(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči 
sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se 
šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje 
obratujoči sekundarni vodovod in razcep cevovoda za 
priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. 
(3) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer 
odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.  
(4) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod izda 
izvajalec javne službe, v skladu z določili zakona, ki ureja 
graditev objektov in zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca 
javnega vodovoda, s katerimi se določi lokacija priključka 
in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča 
priključitev stavbe na javni vodovod in da bo zagotovljeno 
nemoteno obratovanje javnega vodovoda. 
 

12. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni 

vodovod) 
(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del 
javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim 
vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode (v 
nadaljevanju: vodomer) pri porabniku pitne vode. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in 
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni 
vodovod je v lasti uporabnika stavbe. 
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek 
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe 
pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in 
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter 
njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v 
skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe 
na sekundarni vodovod. 
 

13. člen 
(obnova priključka stavbe na sekundarni vodovod) 

(1) Uporabnik mora priključek stavbe na sekundarni 
vodovod obnoviti:  

 najkasneje, ko doseže starost 30 let, 
 če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki 

povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube, 
 če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno 

vodo, 
 če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih 

materialov, 
 če se obnavlja javni vodovod ali druga 

infrastruktura.  
(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na 
sekundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. 
Lastnik ali najemnik stavbe mora preverjanje izvedbe 
obnovitvenih del in delovanje cevovoda in opreme 
priključka stavbe na sekundarni vodovod dopustiti in 
storjene storitve plačati v skladu s tarifo iz tretjega 
odstavka 12. člena tega odloka. 
 

14. člen 
(odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod) 
(1) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod je 
dovoljena v primerih odstranitve stavbe, ki je priključena 
na sekundarni vodovod.  
(2) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe. O odstranitvi priključka 
stavbe na sekundarni vodovod mora lastnik stavbe 
obvestiti izvajalca javne službe najmanj 30 dni pred 
začetkom del. Lastnik stavbe mora preverjanje izvedbe 
odstranitve priključka stavbe na sekundarni vodovod 
dopustiti izvajalcu javne službe in za storjene storitve 
javne službe plačati v skladu s tarifo iz tretjega odstavka 
12. člena tega odloka. 
 
4.2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno 

z javnim vodovodom 
 

15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo) 

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, 
na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo priključitev na javni vodovod ni 
obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki 
lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje 
zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, določeni z 
republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja 
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne 
zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v 
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje: 

 poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in z letno povprečno 
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 
10m3 pitne vode na dan ali 

 stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske 
višine. 

(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje 
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo 
prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno 
vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, 
turistična ali živilska dejavnost. 
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi 
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega 
vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega 
vodovoda. Če med osebami, ki jih zasebni vodovod 
oskrbuje s pitno vodo, ni doseženega soglasja o 
upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca 
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zasebnega vodovoda določi izvajalca, ki oskrbuje 
sosednja poselitvena območja. 
 
4.3 Evidence  
 

16. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 
4.4 Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo 
 

17. člen 
(prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na 
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v 
naslednjih primerih: 

 če je priključek stavbe na sekundarni vodovod 
izveden brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
izvajalca javne službe, 

 če interna vodovodna napeljava ali druge 
naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim 
uporabnikom ali če je zaradi stanja interne 
napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih 
uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v 
javnem vodovodu, 

 če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno 
napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje 
napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo 
priključka ali opravi kakršenkoli poseg na 
obračunskem vodomeru, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati 
priključek stavbe na javni vodovod, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda 
internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali 
meritve tlaka na internem omrežju, 

 če ne uredi vodomernega mesta v skladu z 
zahtevami izvajalca javne službe, 

 če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni 
vodovod v skladu z določili tega odloka, 

 če krši objavljene omejitve odvzema vode iz 
javnega vodovoda, 

 če ne poravna zaračunanih stroškov dobave 
pitne vode ali stroškov za izvedena redna 
vzdrževalna dela na priključku stavbe na 
sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev 
vodomera po izdanem računu, niti po prejemu 
opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki 
je na njem naveden, 

 na podlagi odločbe inšpektorja. 
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave 
vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne 
priključitve oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavni 
tarifi izvajalca javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila 
škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi: 

 rednega ali izrednega vzdrževanja, 
 pregledov ali remontov, 
 preizkusov ali kontrolnih meritev, 
 razširitev omrežja. 

(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo 
mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim manj 
prizadene uporabnike. Izvajalec javne službe mora o 
predvideni prekinitvi oskrbe s pitno vodo obvestiti 
odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog 
uporabnikov pa preko sredstev javnega obveščanja, vsaj 
48 ur pred prekinitvijo.  
(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode brez predhodnega obvestila iz prejšnjega 

odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem 
vodovodu. V primeru začasnih prekinitev mora izvajalec 
javne službe zagotavljati minimalni standard dobave pitne 
vode uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na 
matičnem naslovu izvajalca javne službe. 
(6) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali 
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je 
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec 
javne službe omeji odvzem pitne vode iz javnega 
vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba 
prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za 
druge namene. 
 
4.5 Izvajanje javne službe v primeru izrednih 

dogodkov 
 

18. člen 
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih 
dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne službe 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in ga predloži občinskemu svetu v 
potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega 
odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna. 
 
4.6 Meritev količin in obračun porabljene vode 
 

19. člen 
(meritev količin porabljene vode) 

(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih 
metrih z obračunskimi vodomeri. 
(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe račun 
uporabniku mesečno na podlagi: 

 odčitane količine porabljene vode, 
 akontacije na osnovi povprečne dnevne porabe 

vode v preteklem obračunskem obdobju ali 
 na osnovi povprečno porabljene količine vode na 

prebivalca v občini, če meritev z vodomerom ni 
možna. 

(3) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi 
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.  
(4) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe 
račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 
posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega 
dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem 
skupnosti lastnikov stanovanj.  
(5) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti 
sporočijo kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 
posameznim uporabnikom, če več kot polovica 
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, 
podpiše delilno razmerje. 
(6) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče 
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne službe 
upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene 
vode v obdobju dvanajstih (12) mesecev pred nastankom 
okvare. 
 

20. člen 
(vodomeri v interni napeljavi) 

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni 
za interno porazdelitev stroškov oskrbe s pitno vodo. Teh 
vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne 
odčitava. Vodomeri v interni napeljavi se lahko namestijo 
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za obračunskim vodomerom, ki je nameščen v zunanjem 
merilnem jašku. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik stavbe, ki 
je priključena na sekundarni vodovod skleneta pogodbo o 
odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.  
(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo 
posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne 
službe, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno 
solidarno do popolnega plačila dolga.  
 
4.7  Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

21. člen 
(zagotavljanje skladnosti) 

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi 
predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno 
ustreznost pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno 
odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami 
republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko 
strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali 
zdravstvene smeri. 
(2) Skladnost mora biti zagotovljena: 

1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja 
kot pitna voda, 

2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na 
mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in 
prometu živil, 

3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer 
se voda pakira, 

4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na 
mestu iztoka iz cisterne. 

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor nad 
zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, 
ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil. 
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje 
obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. Hišno 
vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, 
ki so vgrajene med vodomerom na priključku na sistem za 
oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne vode. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne 
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

 priporočila lastnikom objektov o ukrepih za 
zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  

 ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje 
priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za 
odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti. 

(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije 
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega 
vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, 
odgovoren lastnik ali upravljavec javnega objekta. 
 
4.8 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

22. člen 
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema 
informacije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah pri 
oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki 
mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v 
ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, 
ki ga določi izvajalec javne službe glede na naravo motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti 
kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev 
javne službe  

 
5.1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
 

23. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne 
službe pravico: 

 priključitve stavbe na javni vodovod, 
 spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni 

vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 
 izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni 

vodovod,  
 povečati odvzem vode, 
 odstranitve priključka stavbe na javni vodovod. 

 
5.2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
 

24. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki morajo: 
 redno vzdrževati interno napeljavo, interno 

požarno omrežje in interne hidrante, 
 redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do 

njih, 
 zagotoviti izvajalcu javne službe vzdrževanje 

priključka stavbe na javni vodovod,  
 obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori 

izvajalec javne službe, najkasneje pa, ko doseže 
dobo trideset (30) let, 

 varovati vodovodni priključek in vodomerno 
mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in 
odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi 
vplivi, 

 zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom, 

 sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku 
stavbe na javni vodovod in obračunskem 
vodomeru, 

 zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi 
pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju, 

 zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali 
zamenjavo obračunskega vodomera, 

 zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 
stavbe na sekundarni vodovod, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o 
spremembi naslova, lastništva in drugih 
spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi 
vseh zapadlih obveznosti uporabnika, 

 plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, 
navedenem na računu, 

 urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v 
večstanovanjskih stavbah, 

 upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 obnoviti priključek stavbe na javni vodovod v 
skladu z določili tega odloka in pred ponovno 
priključitvijo poskrbeti za ustreznost 
vodomernega mesta skladno z zahtevami 
izvajalca javne službe, 

 urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami 
izvajalca javne službe, 
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 pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu 
vode iz hidrantov, 

 odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem 
povzročijo na javnem vodovodu, 

 odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri 
oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja 
in 

 opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
 
5.3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

25. člen 
(zagotovitev prehoda) 

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 
priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik 
nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop 
do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.   
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter 
vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.  
 
5.4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

26. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem 
vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, 
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena 
dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih 
cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega 
soglasja izvajalca javne službe, in če razmere na 
vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. Odjem 
v teh primerih je mogoč le s hidrantnim nastavkom z 
vgrajenim obračunskim vodomerom, registriranem pri 
upravljavcu javnega vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, 
v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov 
porabljene vode po veljavnem ceniku izvajalca javne 
službe. 
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot 
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati 
preko obračunskega vodomera. 
 

27. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja 

izvajalca) 
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme uporabiti 
voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje 
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno v 8 dneh 
obvestiti izvajalca javne službe o kraju uporabe, času 
odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih 
pomanjkljivostih na hidrantih. 
(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen 
pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski preventivni 
pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni 
pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo 
poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih 
pomanjkljivostih mora javna gasilska služba v občini 
obvesti izvajalca javne službe. 
 

28. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem 
vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med 
njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. 

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo 
za okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
5.5 Uporaba priključka stavbe na sekundarni 

vodovod 
 

29. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne sme 
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega 
vodomera.  
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem 
priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu 
javne službe.  
 

30. člen 
(stroški) 

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 
 prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 

ter stroške celotne izvedbe novega priključka 
stavbe na sekundarni vodovod, 

 odprave okvare obračunskega vodomera ali 
njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik 
sam, 

 rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na 
sekundarni vodovod in stroškov rednih 
vzdrževalnih del na obračunskem vodomeru, 
zamenjave ter overitve obračunskega vodomera, 

 okvar, nastalih na vodovodnem omrežju 
uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi 
izvajalca javne službe. 

(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega 
odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
izvajalca javne službe.  
(3) Za izvedbo storitev iz tretje točke prvega odstavka tega 
člena skleneta uporabnik in izvajalec javne službe 
pogodbo o izvajanju del in plačilu.  
 

31. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno 
kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da 
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega 
vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven 
dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole 
vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru 
pa uporabnik. 
 

32. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim 
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. 
Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez 
soglasja izvajalca javne službe. Na njih in v neposredni 
bližini (na vsako stran 2 m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi 
ničesar brez soglasja izvajalca javne službe. 
 
6 Obveznosti izvajalcev del 
 

33. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo 
pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture 
zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in 
vodovodnih priključkov. 
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(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega 
odstavka tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti 
podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji 
za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno 
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca 
javne službe in javno površino vrniti v prvotno stanje. 
Stroški nadzora so določeni z veljavnim cenikom izvajalca 
javne službe in bremenijo izvajalca del. 
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali 
vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega 
odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu 
javne službe in poravnati vse stroške popravila. 
 
6 Viri financiranja javne službe in način njenega 

oblikovanja 
 

34. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
 iz proračuna občine, 
 iz dotacij, donacij in subvencij, 
 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 

občine.  
 

35. člen 
(viri financiranja infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 
 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
 iz proračuna občine, 
 iz dotacij, donacij in subvencij, 
 iz dolgoročnega kreditiranja, 
 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 

občine. 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe 
 

36. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje 
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje 
cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških 
naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za 
črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se 
povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno 
vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja 
oskrba naselij ali delov naselij.  
(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z 
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi 
uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni 
javni sistemi za oskrbo s pitno vodo.  
 

37. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, 
ki so v lasti uporabnika so vodovodni priključek in interna 
vodovodna napeljava.  
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.  

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno 
nemotena oskrba s pitno vodo.  
 
8 Cene storitev javne službe 
 

38. člen 
(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
9 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

39. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov in urejanje prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z 
izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne 
službe, opravlja občinska uprava. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, 
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

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

(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem 
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom 
nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
 
10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

40. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata 
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava 
občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, 
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega 
odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

41. člen 
(tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik, s 
katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje storitev 
javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi 
predpisi. 
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi.  
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42. člen 
(cenik storitev) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev 
navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev 
občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo na spletni strani izvajalca javne službe. 
 

43. člen 
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov predlagati v sprejem 
občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, 
njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem 
listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
13 Kazenske določbe 
 

44. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 

 se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 
prvega odstavka 10. člena tega odloka; 

 ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do 
javnega vodovoda in vodovodnega priključka z 
vodomernim mestom v skladu z določilom 33. 
člena tega odloka; 

 ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v 
skladu z določilom 21. člena tega odloka, 

 ne obnovi vodovodnega priključka, ko ga na to 
pisno opozori izvajalec javne službe, 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom, 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do 
interne vodovodne napeljave zaradi pregleda, 
odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na 
omrežju, 

 ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za 
odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega 
vodomera, 

 ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem 
priključku, 

 ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 ne dovoli obnove vodovodnega priključka, 
 ne uredi vodomernega mesta v skladu z 

zahtevami izvajalca javne službe, 
 ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega 

omrežja, 
 odvzame vodo iz hidrantov na javnem 

vodovodnem omrežju v nasprotju z določilom 
prvega odstavka 26. člena tega odloka, 

 če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu 
v nasprotju z določili prvega odstavka 27. člena 
tega odloka, 

 če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v 
nasprotju z določili tega odloka, 

 če prestavi, zamenja ali popravi obračunski 
vodomer brez soglasja izvajalca javne službe, 

(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika. 
 
14 Prehodne in končne določbe 
 

45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 
87/2008 in 120/2008). 
 

46. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 007-6/2012-1 
Datum: 20.6.2012 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Župan Jure Žerjav 
 

 
 
366. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 23. člena Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1, uradno prečiščeno besedilo 
Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005-ZJC-
B, 111/20005-odl. US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odl. US, 
126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 
20/2011-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 
36/2012), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 17. 
redni seji dne 20.6.2012, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra se odvzame naslednjim 
nepremičninam: parc. št. 403/26, 403/27 in 403/28, vse 
k.o. 2169 – Kranjska Gora. 
 

II. 
Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri 
nepremičninah iz I. točke tega sklepa v zemljiški knjigi 
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra. 
 

III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati dan po objavi. 
 
Štev.: 478-35/2012-1 
Datum:  21.6.2012 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Župan Jure Žerjav, prof. 
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OBČINA MAKOLE 
 
367. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena na območju 
Občine Makole 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 12. in 13. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-
19) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin 2/2007) je Občinski svet Makole na 11. 
redni seji, dne 03.07.2012, sprejel naslednji  
 

ODLOK 
O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH 

SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU 
OBČINE MAKOLE 

 
1. člen 

S tem odlokom Občina Makole (v nadaljevanju: občina) 
razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na 
območju Občine Makole. 
 

2. člen 
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, 
arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno – 
zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v 
občini. 
 

3. člen 
Nepremični kulturni spomeniki so na osnovi strokovnih 
podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Maribor (v nadaljevanju Zavod). 
Vsak opis spomenika vključuje: 

- identifikacijo spomenika; 
- opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za 

spomenik; 
- varstveni režim spomenika. 

 
4. člen 

 Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, 
grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine 
predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat 
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, 
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna 
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo 
je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in 
civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, 
katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega 
pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status 
spomenika lokalnega pomena. 
 Spomeniki so posamezni premični in nepremični 
predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter 
območja. Po svojih lastnostih so predvsem: 

- arheološka najdišča so originalni kraji 
deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in 
vsakršnih sledov človekovega delovanja iz 
preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi 
strokovnimi postopki; 

- stavbe so eno- ali večprostorni grajeni objekti s 
streho. So odraz in primer stopenj 
gospodarskega, kulturnega, socialnega, 
političnega, tehnološkega in verskega razvoja. 
Ločimo gospodarskoproizvodne, javne, poslovne 
in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir 
profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi 
namenjene bogoslužju; 

- stavbe s parki in vrtovi so enovite celote 
oblikovanega odprtega prostora in grajenih 
objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z 
vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s 
parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne 
stavbe s parki ali z vrtovi; 

- spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani 
objekti in prostori izražanja spoštovanja ter 
spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, 
dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, 
znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje 
zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške 
objekte, kraje spominjanja na človeško poselitev 
ali dejavnost. 

 
5. člen 

Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo 
naslednje enote dediščine: 

 
A). Arheološki spomeniki 

EŠD: 6915; Ime enote Stari Grad – Razvaline gradu 
Štatenberg 
 Lokacija : parc. št. *23, 137/1, 137/2, 167/1, 167/2  k.o. 
Stari Grad 
 Utemeljitev razglasitve: Razvaline prvotnega gradu 
Štatenberg, ki je v virih omenjen že leta 1300 kot »haus se 
Sperberch«, leta 1442 pa kot gradišče. Iz konca 17. 
stoletja je ohranjena Visherjeva grafika s podobo gradu, 
preden so Attemsi pozidali nov grad v dolini. 
 Razvaline imajo zgodovinski pomen in predstavljajo 
kulturno-krajinsko značilnost prostora. Na gospodarskih 
poslopjih bližnje kmetije je sekundarno vzidanih nekaj 
kamnitih spolij iz peščenjaka, ki kažejo delček veličine 
nekdanjega gosposkega domovanja. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v 
prostoru kot vira človekove preteklosti in kot 
sredstva za arheološko, zgodovinsko in 
znanstveno proučevanje; 

- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z 
gozdom se gospodari na tradicionalni način, 
prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in 
vlak, na območju razvalin je prepovedano 
izkopavanja panjev in skal, prepovedan je 
golosek; 

- prepovedano je nepooblaščenim osebam 
uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke 
najdbe;  

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v 
procesu znanstvenega proučevanja ali v primeru 
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V 
takem primeru je treba zagotoviti predhodno 
arheološko raziskavo;  

- po predhodnih arheoloških raziskavah in 
predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih aktov ali 
strokovnih podlag je možna sanacija obstoječih 
ostalin z ustreznimi konservatorsko – 
restavratorskimi posegi; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši 
prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te 
potrebno prezentirati »in situ«,  jih primerno 
označiti in vključiti v okolje ter v turistično 
ponudbo kraja;  

- če se poseg, ki je v interesu znanstvenega 
proučevanja, opravlja na že deloma prezentirani 
lokaciji, mora posegu slediti prezentacija 
odkritega; 
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- stroški prezentacije odkritih ostalin »in situ« 
morajo v tem primeru postati jasno razpoznaven 
ter obvezen del zakonsko določenih 
postizkopavalnih stroškov arhiva najdišč. 

 
EŠD: 18312; Ime enote: Stopno– Arheološko območje 
Prisanca 
 Lokacija : parc. št. 723/1, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
730,  731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 925, 926, 927, 
928, 929, 930, 932, 935, 936, 937, 940,  vzhodni del 
941/1,  942,  943, vse  k.o. Stopno 
 Utemeljitev razglasitve: Ob arheološkem površinskem 
pregledu zemljišč leta 1995 je bilo najdenih mnogo 
odlomkov mlajše železnodobne lončenine, ki  nakazujejo 
ostaline še neraziskane naselbine.  
 Arheološko najdišče predstavlja arheološki spomenik v 
prvotni legi.  Za natančnejšo določitev njegovega obsega 
ter vsebine in sestave najdišča so potrebne nadaljnje 
predhodne arheološke raziskave. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v 
prostoru kot vira človekove preteklosti in kot 
sredstva za arheološko, zgodovinsko in 
znanstveno proučevanje; 

- zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, 
kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim 
oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih 
sredstev, prepovedana je vpeljava novih 
poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v 
zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena; 

- prepovedano je odkopavati, nasipavati ali 
drugače posegati v teren; 

- prepovedano je nepooblaščenim osebam 
uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke 
najdbe;  

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v 
procesu znanstvenega proučevanja in/ali v 
primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse 
druge prostorske možnosti umestitve objektov 
javnega interesa. Ob predhodni pridobitvi 
kulturnovarstvenih aktov in po predhodni 
arheološki raziskavi je možno locirati 
infrastrukturne objekte in komunalne vode v 
robne dele varovanih površin, vendar rezultati 
raziskav lahko pomenijo spremembo projekta; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši 
prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te 
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno 
vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja. 

 
B). Stavbe 

EŠD: 25656; Ime enote: Jelovec pri Makolah – Hiša 
Jelovec pri Makolah 58 
 Lokacija parc. št.: *138  k.o. Jelovec 
 Utemeljitev razglasitve: Stavba, v kletnem delu grajena 
iz kamna, zgoraj pa lesena in ometana je pritlična, 
postavljena v hrib. Krita je z opečno strmo dvokapno 
čopasto streho. Fasado členijo šivani robovi, okenske 
obrobe in podstrešni venci, na zatrepni fasadi trije 
profilirani maltasti okviri namenjeni poslikavi. V hišo vodita 
dva vhoda.  Razporeditev notranjščine je tradicionalna: 
veža in kuhinja v srednji osi, shramba in sobe se nizajo 
levo in desno. V veliki sobi stoji krušna peč. Prostori so 
delno obokani, delno ravni, en prostor ima lesen tramovni 
strop. Ohranjena so vsa stara vrata. Na skrajni levi strani 
hiše, gledano od glavnega vhoda, je večji prostor s še eno 
krušno pečjo in ognjiščem ter vhodom iz zatrepne strani 
hiše. Vhod v klet vodi skozi kamnit portal s temenskim 

sklepnikom. Kletna okna imajo kamnite okvire. Velika, 
nekoč vinska klet je obokana.  
 Ohranjena stavba z veliko kletjo, ki stoji v razloženem 
naselju, je nekoč služila vinogradniško kletarskemu 
namenu. Današnja podoba hiše je iz 19. stoletja, vendar je 
stavba v osnovi starejša.  
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje vseh zgodovinskih, kulturnih, 
etnoloških, krajinskih, arhitekturnih, likovnih in 
drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na 
spomenik; 

- posebno varovanje zunanjščine in notranjščine 
poslopja, njene gradbene substance ter 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov, 
tlorisne zasnove in notranje opreme; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti; 

- posegi v zaščitene tlorise, gabarite stavbe, 
arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, 
niso dovoljeni;  

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v 
prostor s postavljanjem objektov trajnega in 
začasnega značaja, vključno z nadzemno in 
nadometno infrastrukturo ter nosilci reklam. 

- Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, 

tisku in drugim medijem, 
- učno-demonstracijskemu delu, 
- znanstveno-raziskovalnemu delu. 

 
EŠD: 3130; Ime enote: Makole – Cerkev sv. Andreja 
 Lokacija: parc. št.: *110 k.o. Jelovec 
 Utemeljitev razglasitve: Cerkev sestavljajo ladja z 
zvonikom pred vhodno fasado, nižji, poligonalno zaključen 
prezbiterij s stopnjevanimi oporniki in šilastimi okni s 
kamnitim krogovičjem ter stranski kapeli. Na zunanjščini je 
kip nadangela Mihaela. V notranjščini je prezbiterij gotsko 
križnorebrasto obokan, ladja in kapeli sta baročno 
obokani. Tudi oprema je baročna. Glavni oltar je delo 
Jožefa Holzingerja iz leta 1760, oltar sv. Petra in Boštjana 
v južni kapeli pa delo Jožefa Strauba iz leta 1750. 
Prvotna gotska cerkev se v arhivskih virih prvič omenja 
leta 1375. Od gotske cerkve je ohranjen prezbiterij, v ladji 
pa le zidovi saj je bila barokizirana v času, ko je postala 
župnijska, to je po letu 1766. Takrat je bila verjetno 
obokana, zgrajen je bil pevski kor, predrti dve novi okni ob 
koru in dodana zakristija. Ladjo je obokal lokalni mojster, ki 
je posnemal arhitekturne elemente in dekoracijo arhitekta 
Jožefa Hofferja. Cerkev je prostorska dominanta v 
Dravinjski dolini. 
 Opis varstvenega režima:  Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh 
vedut na spomenik, 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvin arhitekture po načelu 
ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege in materialov, 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih 
prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika, 
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- prepoved vseh posegov v zaščiteno 
namembnost, tlorise, gabarite in fasade cerkve in 
njene opreme, razen vzdrževalnih posegov; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne 
moti v njem odvijajoče se dejavnosti, 

- znotraj območja spomenika je prepovedano 
postavljanje objektov trajnega ali začasnega 
značaja, vključno z nadzemno in podzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam, 

- pri kakršnihkoli posegih v tla cerkve ali teren ob 
njeni zunanjščini so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.  

 Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohrani dosedanja namembnost ter kulturne, 

arhitekturne,  likovne, zgodovinske in krajinske 
vrednote, 

- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi  kulturne vrednote spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- spodbudi učno predstavitveno delo in znanstveno 

raziskovalno delo. 
 Opis vplivnega območja: Parc. št.: *102, *103/1, *103/3, 
*104, *107/2, *107/3, *108, *109, *113/2, *114/1, *114/2, 
*257, *260, *270, *274, *287, *95, *96/1, *96/2, severni del 
1069, južni del 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 399/1, 
399/2, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 402/5, 403, 404/2, 
405/2, 406/1, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 406/10, 
406/11, 406/12, 406/13, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 
407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410/1, 410/2, 
410/3, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 412, 415/3, 420/3, 
420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 424/1, 424/3, 424/4, 425, 
428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 429/1, 429/2, 429/3, 
429/4, 429/5, 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 437/1, 
437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 438/5, 438/6, 438/8, 438/9, 
438/10, 438/11, 440/1, 441, 443, 444/1, 444/2, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 456, 457/1, 480 k.o. Jelovec 
 Opis varstvenega režima za vplivno območje: V 
vplivnem območju spomenika velja varstveni režim, ki 
določa: 

- podrejanje vsake rabe in posegov v vplivnem 
območju varovanju kvalitetnih pogledov na 
spomenik; 

- prepoved zapiranja pogledov na spomenik z 
gradnjami vseh vrst objektov, postavljanjem 
energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih 
in drugih panojev; 

- vse nadomestne gradnje in novogradnje v 
vplivnem območju morajo biti oblikovane tako, da 
bo cerkev ostala prostorska dominanta. 

 
EŠD: 3131; Ime enote: Makole – Kapela sv. Lenarta 
 Lokacija: parc. št.: *95, 403 k.o. Jelovec  
 Utemeljitev razglasitve: Pokopališka kapela je 
enoladijska stavba s poligonalnim prezbiterijem, južno 
prizidano kapelo in z zvonikom z zvonasto čebulasto 
streho nad vhodno fasado. Pazduhast kamniti glavni portal 
v zvoniku nosi letnico 1827. Na zunanjščini sta ohranjeni 
okni s kamnitima okviroma, posnetima na ajdovo zrno, v 
kapeli pa polkrožen kamniti portal. Pri zadnji prenovi 
fasade sta bili odkriti tudi dve šilastoločno zaključeni gotski 
okni na prezbiteriju. Ladja ima raven strop, prezbiterij je 
obokan. Oltar je delo Mihaela Pogačnika iz okoli leta 1730. 
Kapela je prostorska dominanta nad makolskim trgom. Je 
gotska arhitektura, predelana v 19. stoletju in leta 1930. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi 

izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh 
vedut na spomenik, 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvin arhitekture po načelu 
ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege in materialov, 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih 
prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika, 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno 
namembnost, tlorise, gabarite in fasade kapele in 
njene opreme, razen vzdrževalnih posegov; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v odprti 
grajeni prostor ohranjanju in vzdrževanju 
varovanih vedut na kapelo in ohranitev pogledov 
iz kapele na širšo okolico, 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne 
moti v njem odvijajoče se dejavnosti, 

- znotraj območja spomenika je prepovedano 
postavljanje objektov trajnega ali začasnega 
značaja, vključno z nadzemno in podzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam, 

- pri kakršnihkoli posegih v tla kapele ali teren ob 
njeni zunanjščini so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.  

 Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohrani dosedanja namembnost ter kulturne, 

arhitekturne,  likovne, zgodovinske in krajinske 
vrednote, 

- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi  kulturne vrednote spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- spodbudi učno predstavitveno delo in znanstveno 

raziskovalno delo. 
 Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: *102, 
*103/1, *103/3, *104, *107/2, *107/3, *108, *109, *110, 
*113/2, *114/1, *114/2, *257, *260, *270, *274, *287, *96/1, 
*96/2, severni del 1069, južni del 1071/2, 1071/3, 1071/4, 
1071/5, 399/1, 399/2, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 402/5, 
404/2, 405/2, 406/1, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 
406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 407/1, 407/2, 407/3, 
407/4, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 
410/1, 410/2, 410/3, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 412, 
415/3, 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 424/1, 424/3, 
424/4, 425, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 429/1, 
429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 431, 432, 433, 434, 435/1, 
435/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 438/5, 438/6, 
438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 440/1, 441, 443, 444/1, 
444/2, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457/1, 480 k.o. 
Jelovec 
 Opis varstvenega režima za vplivno območje: V 
vplivnem območju spomenika velja varstveni režim, ki 
določa: 

- podrejanje vsake rabe in posegov v vplivnem 
območju varovanju kvalitetnih pogledov na 
spomenik; 

- prepoved zapiranja pogledov na spomenik z 
gradnjami vseh vrst objektov, postavljanjem 
energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih 
in drugih panojev; 

- vse nadomestne gradnje in novogradnje morajo 
biti oblikovane tako, da bo kapela ostala 
prostorska dominanta; 

- na nepozidanih pobočjih vzpetine, na kateri stoji 
kapela, so novogradnje prepovedane. 

 
EŠD: 7067; Ime enote: Pečke – Sagadinova vila – 
Pečke 66 
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 Lokacija: parc. št. *187, severovzhodni del parc. št. 
881/96 k.o. Pečke 
 Utemeljitev razglasitve: V manjši podeželski vili na 
Sagadinovem v Pečkah pri Makolah je od leta 1941 v 
skritem podzemnem bunkerju delovala partizanska 
bolnišnica. 12. aprila 1945 so nemški vojaki sredi noči vdrli 
v hišo, v kateri so bili zraven lastnika Ludvika in žene 
Marije tudi njuni sorodniki in znanci dr. Rožica Sagadin, dr. 
Gojko Sagadin, dr. Mile Lavicki ter Jože Sagadin s 
sinovoma Zvonkom in Miranom. Ob prihodu nemške 
vojske je Zvonko ustrelil enega Nemca in v zmedi zbežal. 
Rožica, Gojko, Jože in Miran so se skrili v kletni bunker, 
Ludvik Marija in dr. Lavicki so bili ujeti. Nemci so jih 
zasliševali in jih še isto večer s hišo zažgali. Rešil se je le 
Zvonko, ki je bil na begu ranjen. Pokopani so na vrtu hiše, 
kjer stoji granitni kamen na katerega je pritrjena plošča z 
napisi umrlih. Spomenik je bil odkrit 22. julija 1951, hiša in 
bunker pa obnovljena 1959 leta. V hiši je spominska soba.  
 Zaradi navedenih dogodkov in izrazitega memorialnega 
značaja predstavlja vila z neposredno okolico spomenik 
širših razsežnosti. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnozgodovinskih ter ambientalnih 
vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti 
ter varovanje vseh vedut na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti; 

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v 
prostor s postavljanjem objektov trajnega in 
začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam.  

 Zavarovano območje je namenjeno: 
- ohranitvi dosedanje namembnosti, ter ohranitvi 

kulturnih, arhitekturnih, zgodovinskih in krajinskih 
vrednot; 

- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, 

tisku in drugih medijih; 
- učno-demonstracijskem delu; 

 
EŠD: 3132; Ime enote: Stari Grad – Cerkev sv. Ane 
 Lokacija: parc. št.: *40/1 k.o. Stari Grad 
 Utemeljitev razglasitve: Cerkev sestavljajo masiven 
zvonik pred zahodno fasado široke ladje, triosminsko 
zaključen, nižji prezbiterij, ladja in zakristija. Zvonica pred 
vhodom je odprta. V ladjo vodi s severa pravokoten portal 
s profilirano preklado, okna v ladji so pravokotna, le na 
prezbiteriju še kažejo gotske prvine. Zaključujejo se s 
trilistom, v vzhodni stranici pa je bifora. Prezbiterij in 
zvonik cerkve sta še krita s skriljem, ladja pa deloma z 
opeko deloma pa z neprimerno salonitno kritino. 
 Zvonica je križno obokana, notranjščino ladje pa po 
dolgem delita masivna pilastra, ki nosita križne oboke, ki 
jih krasijo pravokotna polja z bisernimi nizi. Prezbiterij je 
zvezdasto rebrasto obokan, listnate konzole nosijo močno 
žlebasta rebra. Oprema je baročna. 
 Cerkev so zgradili okoli leta 1300, vendar je od gotike 
ohranjen le prezbiterij. Ladja, ki je v osnovi morda še iz 14. 
stoletja, je bila v 17. stoletju barokizirana. Cerkev je 
dominanta sredi haloških gričev in je zaradi tega treba 
ohraniti njeno nepozidano okolje. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, likovnih, umetnostnih in 
krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti, 

- prepoved predelav vseh likovnih prvin, ki so 
ovrednotene kot del spomenika, 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno 
namembnost, tlorise, gabarite in fasade cerkve in 
njene opreme, razen vzdrževalnih posegov; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v odprti 
grajeni prostor ohranjanju in vzdrževanju 
varovanih vedut na cerkev in ohranitev pogledov 
iz cerkve na širšo okolico, 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvin spomenika po načelu 
ohranjanja originala, 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika, 

- na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce 
infrastrukture in reklam, 

- pri kakršnihkoli posegih v tla cerkve ali teren ob 
njeni zunanjščini so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.  

 Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohranijo kulturne, umetnostne in krajinske 

vrednote spomenika, 
- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi  kulturne vrednote spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- spodbudi učno predstavitveno delo in znanstveno 

raziskovalno delo. 
 Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: *40/2, 
*41, *42, 201/1, 201/2, 220/3, 224/1, 224/2 k.o. Stari Grad 
Opis varstvenega režima za vplivno območje: Gradnje v 
vplivnem območju niso dovoljene. 
 
EŠD: 23850; Ime enote: Stopno– Žunkovičev kozolec 
 Lokacija: Parc. št.: 651  k.o.  Stopno 
 Utemeljitev razglasitve: Na travniku, ob cesti razložene 
vasi stoji kozolec  toplar s tremi pari oken. Dvoetažno 
leseno konstrukcijo pokriva strma, dvokapna streha, krita s 
salonitom. Streha je bila nekoč oblikovana z delnimi čopi 
ter krita s slamo ali opeko.  Konzole, ki iz stebrov podpirajo 
tramove so dekorativno oblikovane. Zgornji deli obeh 
zatrepnih strani so zaprte z lesenima mrežama. Na eni 
strani zatrepa so še ohranjene konzole nekdanjega 
balkona. Ohranjena je tudi lesena konstrukcija 
notranjščine objekta z lesenimi enoramnimi stopnicami. 
 Kozolec, značilni že redko ohranjeni gospodarski objekt 
na tem območju izvira iz druge polovice 19. stoletja ter 
predstavlja zanimivo dominanto v pokrajini.  
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje vseh zgodovinskih, kulturnih, 
etnoloških, krajinskih, arhitekturnih, likovnih in 
drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na 
spomenik; 

- posebno varovanje zunanjščine in notranjščine 
objekta, njegove gradbene substance ter 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov, 
tlorisne zasnove in konstrukcije; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti; 

- posegi v zaščitene tlorise, gabarite objekta, 
arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, 
niso dovoljeni;  

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v 
prostor s postavljanjem objektov trajnega in 
začasnega značaja, vključno z nadzemno in 
nadometno infrastrukturo ter nosilci reklam. 

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
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- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, 

tisku in drugim medijem, 
- učno-demonstracijskemu delu, 
- znanstveno-raziskovalnemu delu. 

 
EŠD: 23858; Ime enote: Štatenberg – Mišak – 
Štatenberg 35 
 Lokacija: zahodni del parc. št. *103/1 k.o. Štatenberg  
 Utemeljitev razglasitve: Domačijo, ki je locirana ob cesti 
razloženega naselja, sestavljajo hiša, svinjak in stranišče. 
Hiša je lesena, grajena v kladni konstrukciji s poudarjenimi 
oblikovanimi vogalnimi konzolami. Kletni del je zidan.  
Zatrepna fasada hiše je dvoosna. Stavbo pokriva strma 
dvokapna čopasta slamnata streha. Vhod v hišo vodi skozi 
lesen, pravokotno oblikovan portal. Kletni portal je kamnit, 
prav tako pravokotno oblikovan. Ob hiši je ohranjeno 
gospodarsko posloje-izvirni lesen svinjak z dvokapno 
streho ter leseno stranišče z enokapno streho. Domačija je 
ena redkih ohranjenih celot na tem območju.  Izvira iz 19. 
stoletja. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje vseh zgodovinskih, kulturnih, 
etnoloških, krajinskih, arhitekturnih, likovnih in 
drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na 
spomenik; 

- posebno varovanje domačije kot celote, 
varovanje zunanjščine in notranjščine 
posameznih objektov, njihovih gradbenih 
substanc ter posameznih arhitekturnih in likovnih 
detajlov, tlorisnih zasnov in notranje opreme; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti; 

- posegi v zaščitene tlorise, gabarite stavb, 
arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, 
niso dovoljeni;  

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v 
prostor s postavljanjem objektov trajnega in 
začasnega značaja, vključno z nadzemno in 
nadometno infrastrukturo ter nosilci reklam. 

 Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, 

tisku in drugim medijem, 
- učno-demonstracijskemu delu, 
- znanstveno-raziskovalnemu delu. 

 
C). Stavbe s parki in vrtovi 

EŠD: 761; Ime enote: Štatenberg – Dvorec 
 Lokacija: parc. št.: *201, 1000, 1001, 1003, 1004, 
1005/1, 1119, 1157/1, 1157/2, 1169/1, 1170, 1171, 1172, 
1173/1, 1174, 1178, 1179, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 
1180/5, 1180/6, 1180/7, 1183/2, vzhodni del 1530, 1531/1, 
vse k.o. Štatenberg 
 Utemeljitev razglasitve: Dvorec Štatenberg - predstavnik 
ene najkvalitetnejših baročnih arhitektur na Slovenskem - 
je dal pred letom 1697 zgraditi ambiciozni, premožni in 
svetovljansko razgledani grof Ignaz Maria Attems. Času 
nastanka ustreza zasnova zaprtega pravokotnika grajske 
celote, saj v tem času sprva nastajajo še tradicionalne 
zasnove, ki so tradicija renesančnega obdobja, toda hkrati 
te zasnove tudi baročno interpretirajo. Dvorec je tako še 
zmeraj zaprt pravokotnik, toda zdaj razločno vzdolžno 
orientiran, k čemur pripomore zlasti poudarek na glavni 
stavbi v dnu dvorišča nad vzpetino s parkom. Dvorišče je 

oblikovano tako, da so členjeni samo tisti deli arhitekture, 
ki jih lahko pogledamo s poti skozi kompleks v osi do 
glavne stavbe z zunanjim stopniščem. Na dvorišču je 
urejen parter. Skupina prostorov v nadstropju je posebej 
bogato oblikovana. V glavni dvorani so s štukaturami 
uokvirjene stropne slikarije z mitološko tematiko.  
 Tri dvoriščne stranice so z dvoriščne strani poudarjene z 
rizaliti. Od vhoda se vrstijo vstopna stebrna dvorana, 
dvorišče s stranskima kriloma in glavna stavba, 
poudarjena s stebrno dvorano, do katere vodijo zunanje 
dvoramne stopnice. Fasade vseh traktov so pilastrsko 
členjene, še posebej plemenito je oblikovana glavna vrtna 
fasada na zunanjščini. Dvorec je okrašen s štukaturnim 
okrasjem in poslikavami; med temi je glavna dvorana 
poslikana najbolj kakovostno. Omembe vredna je še s 
štukom in slikarijami okrašena centralno zasnovana 
kapela v stranskem traktu, ki je leta 1910 pogorela in je 
danes ohranjena le fragmentarno.  
 Leta 1697 je grof Ignac Marija Attems naročil kiparju 
Martinu Baseliju izdelavo dveh oltarjev za novo kapelo v 
dvorcu Štatenberg, kar nam posredno sporoča čas 
nastanka dvorca, žal pa je arhitekt okoli leta 1695 
pozidanega dvorca še neznan. Slogovna analiza kaže na 
bližino graškega arhitekta Johanna Joachima Carlona 
(1653-1713), ki je v zadnjem desetletju 17. in v prvem 
desetletju 18. stoletja izvedel prezidave in novogradnje 
nekaterih najpomembnejših grajskih stavb na slovenskem 
Štajerskem in velja za najpomembnejšega predstavnika 
znamenite italijanske družine stavbenikov, delujoče v 
Gradcu in na Štajerskem v 17. in 18. stoletju. Carlona na 
podlagi slogovne analize v zadnjem času povezujejo tudi s 
prezidavo gradov v Slovenski Bistrici, Brežicah in 
Podčetrtku ter z novogradnjo dvorcev Turnišče in Dornava 
pri Ptuju okoli leta 1700 ter drugih. Kmalu po sredini 18. 
stoletja, ko je fidejkomisno zemljiško gospostvo in dvorec 
Štatenberg podedoval Dizma Maksimilijan grof Attems, so 
pričeli z obnovo dvorca. Dela je po mnenju raziskovalcev 
vodil graški arhitekt Jožef Hueber, na kar kažeta 
»hildebradtovska« pilastra ob portalu pod zunanjim 
stopniščem, ki je slavnostno dvorišče povezovalo z 
dvorano v prvem nadstropju dvorca. Omeniti velja, da 
osrednje mesto med Hueberjevimi profanimi arhitekturami 
gre prezidavi znamenitega baročnega dvorca Dornava, ki 
jo je med letoma 1753 in 1755 izvedel po naročilu Jožefa 
Tadeja grofa Attemsa. V času omenjene prenove dvorca 
Štatenberg so najbrž odstranili okroglo kupolo nad 
slavnostno dvorano, ki jo kaže Flurerjeva upodobitev 
dvorca iz leta 1720.      
 Kot že omenjeno, za posebno odliko notranjščine 
dvorca Štatenberg velja štukaturni okras, ki predstavlja 
največjo štukirano celoto na območju Slovenije. Poleg 
velike dvorane so namreč s štukaturo okrašeni vsi prostori 
v pritličju in vse sobe glavnega trakta v nadstropju. 
Plastičnost štukature, število motivov in poslikana površina 
naraščajo s pomembnostjo prostora. Tudi štukaturna 
dekoracija je datirana v devetdeseta leta 17. stoletja, 
sočasno pa so bile reprezentančne sobe okrašene še s 
slikarijami. Za zdaj še neznani slikar je uporabil grafične 
liste po znamenitem, v prvih desetletjih 17. stoletja v 
Parizu delujočem umetniku, zasidranem v 
poznomanieristični tradiciji, Simonu Vouetu (1590-1649). 
Poleg velike dvorane so bile poslikane tudi leta 1910 v 
požaru uničena kapela ter sobe vzhodnega trakta. V vsaki 
od petih sob je s freskami okrašeno osrednje stropno 
polje, navadno pravokotnik, in štiri kartuše ob strani. 
Središčne upodobitve so naslikane po petih grafičnih listih, 
ki reproducirajo prizore z zdaj uničene Vouetove stropne 
poslikave spodnje galerije Hôtela Séguier v Parizu. Gre za 
mitološke in alegorične scene. Ostali prizori povzemajo 
štiri dnevne čase (pred 1642) in kartone za tapiserije štirih 
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elementov (1664) Charlesa Le Bruna (1619-1690), 
slikarja, risarja in dekoraterja Ludvika XIV, ki se je učil pri 
Vouetu.   
 Dvorec tako predstavlja enega od vrhuncev baročnih 
umetnostnih celot na Slovenskem. Dognano oblikovana 
baročna arhitektura se z parkom dopolnjuje v organsko 
celoto, arhitekturo pa poživlja in oživlja štukatura, posebno 
moč pri ustvarjanju resničnost presegajočega pa daje 
iluzionistično slikarstvo, ki navidezno odpira prostore. Še 
enkrat je treba poudariti tudi izjemno dognano tlorisno 
zasnovo dvorca, predvsem njegovo iz arhitekturnega 
gledišča domala intaktno ohranjeno baročno substanco, 
saj se je dvorec - razen leta 1910 v požaru uničene kapele 
- ohranil v svoji izvirni podobi. Sozvočje arhitekture, 
slikarstva in štukaturne plastike je v dvorcu Štatenberg 
doseglo svoj nepresežen vrh, ki ga je brez dvoma treba 
pojmovati kot spomenik nacionalnega pomena in varovati 
ter ohranjati z največjo možno mero strokovne previdnosti.  
 Prvotni vrt so Attemsi oblikovali v baročni maniri. Zaradi 
reliefnih značilnosti je bila zasnova skromnejših dimenzij, 
neposredno ob dvorcu. Že v tem času pa je bilo urejeno 
vsaj eno od jezerc na severni strani dvorca.  
 Danes je ohranjena zasnova v krajinskem slogu z 
vstopno drevoredno alejo, manjšo vodno površino na 
platoju in nekaj izjemnimi soliterji. Deloma je ohranjen 
dostopni, vrstno mešan, drevored. Dvoriščni parter je 
deloma rekonstruiran, izveden s šestimi tratnimi polji s 
pušpanovo obrobo in peščenimi potmi. 
 Opis varstvenega režima: Za dvorec velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, 
likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi 
neokrnjenosti in izvirnosti, 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v dvorec 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti, 

- prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih 
prvin dvorca, ki so ovrednotene kot del 
spomenika, zlasti pročelij, gabaritov in tlorisov in 
vseh s poslikavo in štukaturami okrašenih 
prostorov, 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in 
posameznih elementov te enote, 

- znotraj območja je prepovedano postavljanje 
objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno 
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter 
nosilci reklam;, 

- prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj 
zaščitenega območja, razen za potrebe 
vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe. 

 Prvine vsebine in značilnosti, ki se v parku zlasti 
varujejo: 

- vrtnoarhitekturna kompozicija z vsemi 
strukturnimi prvinami in njihovimi medsebojnimi 
razmerji vključno s privzetimi naravnimi prvinami; 

- umestitev v širši prostorski in vsebinski kontekst. 
 Splošne usmeritve in pogoji za vrtnoarhitekturni 
spomenik: 

- ohranja se vrtno arhitekturna zasnova (oblika); 
- ohranjajo in varujejo se strukturne prvine 

(materija); 
- ohranja in varuje se vse grajene objekte in druge 

kulturne sestavine, ki so vključene v kompozicijo 
(zgradbe, zidovi, portali, skulpture, itd.); 

- ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so 
vključene v kompozicijo (voda, vegetacija, relief 
itd.); 

- preprečuje se gradnja kakršnihkoli objektov, poti 
ali naprav, ki niso v skladu z vrtnoarhitekturno 
zasnovo; 

- preprečuje se onesnaževanje ter uničevanje in 
poškodovanje rastlin;  

- ohranja (ali ponovno vzpostavlja) se primerne 
ekološke pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji 
obstoj rastlin (osončenosti, nivo talnice, 
preprečevanje nasipavanja itd.); 

- varuje se tudi neposredna okolica ter značilni 
pogledi na in z enote vrtnoathitekturne dediščine. 

- sanacijska, obnovitvena in prezentacijska dela 
morajo biti načrtovana in izvedena na osnovi 
konservatorskega programa ali posebnih 
konservatorskih usmeritev;  

- za izvedbo večjih obnovitvenih dela mora biti 
pripravljen poseben (konservatorski) izvedbeni 
projekt. 

 Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, 

likovnih in zgodovinskih vrednot, 
- povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
- prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- učno – demonstracijskem delu, 
- znanstveno – raziskovalnem delu. 

 Vplivno območje: parc. št.: *249, 1002, 1005/2, 1005/3, 
1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1032, 1033, 1035/1, 
1035/2, 1035/3, 1036, 1088/1, 1089, 1091, 1092/1, 
1093/1, 1094/2, 1095/2, 1096/1, 1096/4, 1099, 1100/1, 
1100/2, 1101, 1102, 1103/1, 1103/2, 1110, 1129, 1137, 
1141/1, 1145/2, 1147, 1183/1, 1530 osrednji del,1531/2, 
1534, 1535, 972/1, 972/2, 973/1, 973/2, 973/3, 974, 975, 
976/1, 976/2, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984/1, 
984/3, 985/1, 985/2, 985/3, 993/4, 993/5, 993/7, 994, 995, 
996/1, 998, vse k.o. Štatenberg 
 Opis varstvenega režima za vplivno območje: V 
vplivnem območju ni dovoljeno trajno ali začasno graditi 
objektov in naprav. Prav tako ni dovoljeno postavljati 
oglasnih sporočil, spreminjati reliefa in zasajati 
(pogozdovati) območja. V območju mora biti omogočen 
neoviran pogled na dvorec s parkom. 
 

Č). Spominski objekti in kraji 
EŠD: 7069;  Ime enote: Makole – Spomenik talcem v 
Stodrežu 
 Lokacija: severni del parc. št. 319/1  k.o. Jelovec 
 Utemeljitev razglasitve: Dne 11. januarja 1945 so Nemci 
peljali proti Makolam deset na smrt obsojenih, kot 
povračilni ukrep za ubitega vodjo krajevne skupine 
Štajerske domovinske zveze v Makolah. Na poti na 
streljanje sta jim ušla Valentin Ačkun in Stanislav Gabriel, 
a so ju na begu pokončali. Ostalih osem so pripeljali v 
Stodrež, kjer so jih ustrelili in pokopali. Leta 1954 je okrajni 
odbor združenja borcev postavil spominsko obeležje v 
obliki groba, kjer je v kamnito ploščo vklesano osem imen 
padlih. 
 Spomenik predstavlja spomin na tragične dogodke ob 
koncu druge svetovne vojne. 
 Opis varstvenega režima: Spomenik varujemo v njegovi 
avtentični pričevalnosti, enako velja za njegovo 
neposredno okolico. 
 
EŠD:  7054; Ime enote: Stari Grad – Spomenik padlim 
kurirjem na Dednem Vrhu 
 Lokacija: jugozahodni del parc. št. 1028/1   k.o. Stari 
Grad 
 Utemeljitev razglasitve: Spomladi 1944 so partizani 
ustanavljali kurirske postaje v naših krajih in jih označevali 
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s črkami TVS. Na Boču je bila ustanovljena kurirska 
postaja TV 4S. Dne 6. februarja 1945 je nemška enota 
presenetila kurirje postaje na Dednem vrhu, kjer so se 
zadrževali že nekaj dni. V begu pred okupatorjevo vojsko 
je padlo vseh osem kurirjev. Leta 1954 je postavljeno 
spominsko obeležje. V kamnito ploščo, ki stoji pod lesenim 
križem, obdanim z ograjo, so vklesana imena padlih 
partizanov. Padli partizani počivajo na makolskem 
pokopališču. 
 Obeležje predstavlja spomin na tragičen dogodek ob 
koncu druge svetovne vojne. 
 Opis varstvenega režima: Spomenik varujemo v njegovi 
avtentični pričevalnosti, enako velja za njegovo 
neposredno okolico. 
 
EŠD: 20219; Ime enote: Savinsko – Turiška kapelica 
 Lokacija: severni del parc. št.: 170 k.o. Stopno 
 Utemeljitev razglasitve: Kužno slopno znamenje s 
polkrožnimi nišami v zgornjem delu slopa in spremenjeno 
betonsko ravno streho. Zgrajeno v 18. ali na začetku 19. 
stoletja. Obnovili so ga leta 1974. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, likovnih in krajinskih vrednot 
v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti, 

- prepoved predelav vseh likovnih prvin, ki so 
ovrednotene kot del spomenika, 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvin spomenika po načelu 
ohranjanja originala, 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika, 

- na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce 
infrastrukture in reklam. 

 Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohranijo kulturne, umetnostne in krajinske 

vrednote spomenika, 
- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi  kulturne vrednote spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- spodbudi učno predstavitveno delo in znanstveno 

raziskovalno delo. 
 
EŠD: 7004; Ime enote: Štatenberg – Znamenje pri 
Marofu 
 Lokacija: zahodni del parc. št.: 1153/4 k.o. Štatenberg 
 Utemeljitev razglasitve: Pri nekdanjem grajskem marofu 
stoji zidano nadstropno znamenje s pokončnimi 
polkrožnimi nišami. Na podstavku so elipsna polja z vogali. 
Streha je ravna, betonska. 
 Znamenje je sestavni del ambienta, je lep primer 
zgodnjebaročnega znamenja z druge polovice 17. stoletja, 
ki mu manjka le piramidasta strešica. 
 Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa: 

- varovanje kulturnih, likovnih in krajinskih vrednot 
v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti, 

- prepoved predelav vseh likovnih prvin, ki so 
ovrednotene kot del spomenika, 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvin spomenika po načelu 
ohranjanja originala, 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika, 

- na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce 
infrastrukture in reklam. 

 Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohranijo kulturne, umetnostne in krajinske 

vrednote spomenika, 
- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi  kulturne vrednote spomenika in situ, v 

tisku in drugih medijih, 
- spodbudi učno predstavitveno delo in znanstveno 

raziskovalno delo. 
 

6. člen 
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega 
dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali 
zemljišče, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji 
in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda. 
 

7. člen 
 Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, 
pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način 
upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za 
javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne 
druge ukrepe določa zakon. 
 Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na 
spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva 
spomenika. 
 

8. člen 
 Meje območij kulturnih spomenikov so vrisane na 
digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, 
prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v 
merilu 1:5000. 
 Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita 
Zavod in Občina. 
 

9. člen 
 Pravni status nepremičnega kulturnega spomenika se 
zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega 
odloka. 
 Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v 
zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, 
navedenih v 5. členu tega odloka. 
 

10. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor, 
pristojen za kulturno dediščino. 
 

11. člen 
S pričetkom veljave tega odloka prenehata veljati za 
območje občine Makole v delu, ki obravnava kulturne 
spomenike Odlok o naravnih znamenitostih in nepremičnih 
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Slovenska Bistrica (Ur. l. RS št. 21/1992) in Odlok o 
razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na 
območju Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/2007). 
 

12. člen 
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 900-5/2012-20 
Datum: 03.07.2012 
 
 Občina Makole 
 Župan Alojz Gorčenko 
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368. Sklep  

 
Občinski svet Občine Makole je na 11. redni seji dne 
03.07.2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. člen 
 S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi - 
javno dobro za nepremičnino 1570 k.o. Štatenberg in 
nepremičnino 1571 k.o. Štatenberg. 
 Nepremičnini postaneta last Občine Makole, s čimer 
odpade zakonska prepoved pravnega prometa. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 900-5/2012-19 
Makole, dne 03. julija 2012  
 
 Občina Makole 
 Župan Alojz Gorčenko 
 

 
 
369. Sklep  

 
Občinski svet Občine Makole je na 11. redni seji dne 
03.07.2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. člen 
 S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi - 
javno dobro za nepremičnino 1059/3 k.o. Jelovec. 
 Nepremičnina postane last Občine Makole, s čimer 
odpade zakonska prepoved pravnega prometa. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 900-5/2012-18 
Makole, dne 03. julija 2012 
 
 Občina Makole 
 Župan Alojz Gorčenko 
 

 
 

OBČINA MARKOVCI 
 
370. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je 
Občinski svet Občine Markovci, na svoji 8. izredni seji, dne 
10.7.2012, na predlog župana sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi 
nepremičnina: 

- parc. št. 597/6, k.o. (418) Zabovci, travnik v 
izmeri 598 m2. 

 
II. 

Pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa, ki je v lasti Občine 
Markovci, se zaznamuje grajeno javno dobro. 
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine 
Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 478-0037/2012  
Datum: 10.7.2012 
 
 Občina Markovci 
 Župan Milan Gabrovec, prof. 
 

 
 
371. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je 
Občinski svet Občine Markovci, na svoji 8. izredni seji, dne 
10.7.2012, na predlog župana sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi 
nepremičnina: 

- parc. št. 251, k.o. (404) Prvenci, pot v izmeri 
1188 m². 

 
II. 

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine 
Markovci, pri kateri se zaznamuje grajeno javno dobro. 
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine 
Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 478-0031/2012  
Datum: 10.7.2012 
 
 Občina Markovci 
 Župan Milan Gabrovec, prof. 
 

 
 



Št. 22/12.07.2012 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 699 
 

 

OBČINA NAZARJE 
 
372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

dejavnosti in koncesiji za lokalno 
gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno 
energijo na območju Občine Nazarje 

 
Na podlagi 3.,7., 32., 34. in 36. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98, 127/06 in 38/10, 57/11), 36. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10, 
84/10), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
27/2007-EZ-UPB-2, 70/2008, 22/2010, 37/2011), 7. in 16. 
člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin 2/2011-UPB1in 11/2012), je 
Občinski svet Občine Nazarje na 15.. redni seji dne 5. 7. 
2012 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

DEJAVNOSTI IN KONCESIJI ZA LOKALNO 
GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO OSKRBE S 

TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU OBČINE 
NAZARJE 

 
I. SPREMEMBE ODLOKA 
 

1. člen 
 V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno 
gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na 
območju Občine Nazarje (Uradni list RS, št. Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin 10/2011) se v prvem odstavku 3. 
člena za besedo Nazarje doda vejica in besedilo »ki 
določajo območja že zgrajenega in predvidenega 
distribucijskega omrežja«. 
 V drugem odstavku 3. člena se besedilo »javnih 
površin« črta in nadomesti z vejico in besedilom »ki so 
priključeni na distribucijsko omrežje«. 
 

2. člen 
 V šesti alineji prvega odstavka 4. člena se besedilo 
»priključitev in dostop do omrežja« črta in nadomesti z 
besedilom »priključitev na omrežje«. 
 V deveti alineji prvega odstavka 4. člena se besedilo 
»učinkovit dostop do omrežja« črta in nadomesti z 
besedilom »učinkovito priključitev na omrežje«. 
 

3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Obstoječe toplovodno omrežje oziroma druge 
naprave, ki so del infrastrukture javne službe iz 1. člena 
tega odloka, so do morebitnega razpolaganja skladno s 
predpisi o stvarnem premoženju lokalnih skupnosti last 
koncedenta. 
(2) V času trajanja koncesijskega razmerja zgrajeno 
toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del 
infrastrukture javne službe iz 1. člena tega odloka so lahko 
na podlagi ureditve v koncesijski pogodbi v času trajanja 
koncesijskega razmerja v lasti koncedenta ali v lasti 
koncesionarja. 
(3) Če so v času trajanja koncesijskega razmerja zgrajeno 
toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del 
infrastrukture javne službe, na podlagi ureditve v 
koncesijski pogodbi v času trajanja koncesijskega 
razmerja v lasti koncesionarja, mora koncedent 
koncesionarju zagotoviti stavbno pravico na 
nepremičninah, na katerih bo koncesionar zgradil 

toplovodno omrežje. Ustanovitev stavbne pravice je v tem 
primeru v javnem interesu. 
(3) Če so v času trajanja koncesijskega razmerja zgrajeno 
toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del 
infrastrukture javne službe, na podlagi ureditve v 
koncesijski pogodbi v času trajanja koncesijskega 
razmerja v lasti koncesionarja, preidejo po poteku 
koncesijskega razmerja s koncesionarjem, ki jih je zgradil, 
v last koncedenta.  
(4) Način in pogoji lastniškega prenosa iz prejšnjega 
odstavka se določijo s koncesijsko pogodbo z 
vsakokratnim koncesionarjem. S pogodbo se uredi tudi 
način prenosa v primeru predčasnega prenehanja 
koncesijskega razmerja. 
(5) Toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del 
infrastrukture javne službe in na podlagi prejšnjih 
odstavkov ob koncu koncesijskega razmerja preidejo v last 
koncedenta, morajo biti ob prenosu ustrezno vzdrževani in 
v delujočem stanju. 
(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima 
koncedent skladno s posebnimi predpisi na omrežju in 
napravah izločitveno pravico v stečaju.« 
 

4. člen 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Koncesionar pridobiva prihodke tudi od priključitev in 
drugih dejavnosti, ki jih opravlja.« 
 

5. člen 
V drugem odstavku 9. člena se črtata tretja in šesta 
alineja. 
 

6. člen 
 V prvem odstavku 11. člena se črtata vejici in besedilo 
»skladno s predpisi o graditvi objektov«. 
 V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »ali od 
njega pooblaščen izvajalec«. 
 

7. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Koncesionar in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi 
toplote, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi 
obratovalnimi navodili, splošnimi pogoji, in tarifnim 
sistemom, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in 
odvzema toplote.« 
 

8. člen 
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Koncesionar zagotavlja tekoče vzdrževanje obstoječe 
in zgrajene infrastrukture na svoje stroške, sredstva za 
investicijsko vzdrževanje pa zagotavlja občina iz sredstev 
najemnine za infrastrukturo javne službe. V času izvajanja 
koncesije mora biti višina potrjenih sredstev občine za 
investicijsko vzdrževanje enaka vrednosti najemnine, 
prejete v času trajanja koncesije.« 
 

9. člen 
 V 17. členu se v enajsti alineji besedilo »tople vode« 
črta in nadomesti z besedo »toplote«. 
 Štirinajsta alineja 17. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
» - koncesionar mora letno poročati koncendentu o 
izvajanju koncesije do 31.3. tekočega leta za preteklo 
leto;«. 
 

10. člen 
Drugi odstavek 28. člena se črta. 
 

11. člen 
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 



Št. 22/12.07.2012 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 700 
 

 

»(1) Merila za izbor koncesionarja so: 
- cena za uporabnika (tarifne postavke); 
- višina najemnine (ki presega amortizacijo na 

ocenjeno vrednost); 
- druge morebitne ekonomske in socialne 

ugodnosti ponudbe za koncedenta in/ali 
odjemalce toplote.« 

 
12. člen 

V prehodnih določbah se za 59. členom doda nov 59. a 
člen, ki se glasi: 

»59. a člen 
(Obstoječe koncesijsko razmerje) 

Koncesijsko razmerje, ki nastane na podlagi tega 
koncesijskega akta v ničemer ne posega v pravice in 
obveznosti pogodbenih strank koncesijske pogodbe med 
Občino Nazarje in družbo ENERGETIKA Nazarje d.o.o. 
(prej Glin Grif d.o.o.) z dne 5.9.2000.« 
 
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(Objava javnega razpisa in pričetek izvajanja 

koncesije) 
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen 
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi teh sprememb in 
dopolnitev odloka. 
 

14. člen 
(Začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0005/2010-15 
Datum: 5. julij 2012   
 
 Občina Nazarje 
 Županja Majda Podkrižnik, 

univ. dipl. ekon., l.r. 
 

 
 

OBČINA POLJČANE 
 
373. Pravilnik o oddajanju nepremičnega 

premoženja Občine Poljčane v najem 
 
Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (Ur.l.SRS, št. 18/74 nadaljnje spremembe ter 
dopolnitve), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 86/2010), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011) in 15. člena 
Statuta Občine Poljčane (Ur.l.RS, št. 93/2011) je Občinski 
svet Občine Poljčane na 14. redni seji dne 27. 6. 2012 
sprejel  
 

PRAVILNIK 
O ODDAJANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

OBČINE POLJČANE V NAJEM 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 S tem pravilnikom se ureja oddajanje v najem 
nepremično premoženje Občine Poljčane, ki ga začasno 
ne potrebuje noben uporabnik. 
 Za nepremičnine, ki so v lasti občine in so dane v 
upravljanje drugi pravni osebi, ki ji je pravica upravljanja s 
stvarnim premoženjem podeljena z aktom občine, določa 

postopek, pogoje in način določitve najemnine, 
upravljavec takšnega stvarnega premoženja s soglasjem 
lastnika oziroma koncesijska pogodba ali drug pravni akt. 
 Za brezplačno uporabo nepremičnega premoženja, ki 
ga začasno ne potrebuje noben uporabnik se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: zakon) 
in uredbe, ki ureja stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba). 
 

2. člen 
 Za poslovni prostor se šteje en ali več prostorov, 
namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma 
gradbena celota in imajo poseben ali skupen vhod. Če 
nastane dvom, ali se šteje posamezen prostor za poslovni 
prostor, odloči o tem občinska uprava. 
 Za posebni prostor se štejejo dvorane, sejne sobe, 
prostori v posameznem objektu ipd., ki se praviloma v 
najem ali v uporabo dajejo po dnevih oziroma urah. 
 Javne površine po tem pravilniku so: 

a) površine cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za 
trgovske ali gostinske namene: 
- postaviti stojnico/e, 
- postaviti kiosk/e, 
- razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori, 
- postaviti gostinski vrt; 

b) površine, ki jih je možno uporabiti za namene 
gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje 
poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje 
gradbenega materiala); 

c) površine, ki jih je možno uporabiti za namene 
športa; 

d) površine, ki se lahko uporabljajo za izvedbo javnih 
prireditev, shodov, sejmov in podobno; 

e) površine, ki jih je možno oddati v najem za druge 
namene, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi. 

 
3. člen 

 Gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami je v 
pristojnosti občinske uprave Občine Poljčane oziroma 
osebe javnega prava, ki ga za upravljavca določi župan s 
svojim aktom. 
 Občinska uprava vodi register sklenjenih najemnih 
pogodb. 
 
II. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM 
 

4. člen 
Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se 
upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določa zakon, uredba 
in zakon, ki ureja poslovne stavbe in prostore. 
 

5. člen 
Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge 
stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine, oz. 
lastnika. 
 

6. člen 
Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na 
podlagi ene izmed naslednjih metod: 

- javna dražba, 
- javno zbiranje ponudb, 
- neposredna pogodba. 

 
7. člen 

 V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na 
podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb 
vodi postopek oddaje tričlanska komisija.  
 Komisijo s sklepom imenuje župan ali oseba, ki jo župan 
za to pooblasti. 
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8. člen 
Za najem nepremičnega premoženja najemodajalec in 
najemnik skleneta najemno pogodbo. 
 

9. člen 
Najemnik ne sme oddajati nepremičnega premoženja 
občine v podnajem brez soglasja najemodajalca. 
 

10. člen 
 Nepremično premoženje se odda v najem za določen 
čas, vendar ne dlje kot za pet let. 
 Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se 
lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih 
pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti 
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti in je tako zagotovljena optimalna izkoriščenost 
tega premoženja. 
 

11. člen 
Najemno razmerje preneha: 

- s sporazumnim prenehanjem pogodbe, 
- z odpovedjo najemne pogodbe z zakonsko 

predpisanim odpovednim rokom ali z odpovednim 
rokom, določenim v najemni pogodbi, 

- s potekom časa, za katerega je bila najemna 
pogodba sklenjena. 

 
1. Oddaja poslovnih prostorov v najem 
 

12. člen 
Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem 
mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, 
vsebovati tudi: 

- podatek o lokaciji poslovnega prostora, 
- podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v 

poslovnem prostoru, 
- določila o uporabi skupnih delov in naprav, 
- določilo o trajanju najemnega razmerja, 
- odpovedni rok, 
- način in pogoje podaljšanja pogodbenega 

razmerja. 
 

13. člen 
 Najemnik in najemodajalec se lahko na podlagi 
predhodnega ogleda poslovnega prostora dogovorita o 
obsegu in načinu izvedbe potrebnih del za usposobitev 
oziroma preureditev poslovnega prostora. 
 O višini vrednosti del se dogovorita na podlagi 
opravljenega cenilnega poročila, ki ga pripravi cenilec 
gradbene stroke. Stroške cenitve poravna najemnik. 
 Pred izvedbo del najemnik in najemodajalec skleneta 
dodatek k najemni pogodbi, v katerem opredelita 
dogovorjena dela, obseg del in pogoje, pod katerimi se 
najemniku upoštevajo dogovorjena vlaganja ter višina 
najemnine v času izvedbe dogovorjenih del. 
 Po opravljenih delih je najemnik dolžan najemodajalca 
obvestiti o izvedbi dogovorjenih del. V roku 8 dni po 
prejemu obvestila se pregledata ustreznost in kvaliteta 
izvedenih dogovorjenih del in o ugotovitvah sestavi 
zapisnik. Zapisnik je podlaga za upoštevanje vrednosti 
vlaganj najemnika, pri čemer se lahko najemnina v višini 
vrednosti vlaganj najemnika ustrezno zniža. 
 

14. člen 
Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob 
predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se 
sestavi zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in 
opreme ter števcev. 

15. člen 
Z najemno pogodbo se najemnik zaveže: 

- da najeti poslovni prostor uporablja kot dober 
gospodar, 

- da najeti poslovni prostor vzdržuje v skladu s 
standardi vzdrževanja, 

- opraviti popravila v poslovnem prostoru, če je to 
popravilo neodložljivo, da se zavaruje življenje ali 
zdravje uporabnikov poslovnega prostora ali 
poslovnega prostora in opreme v njem pred večjo 
škodo ter zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi teh popravil, 

- da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso 
škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo 
je povzročil sam, oz. je nastala v okviru 
opravljanja dejavnosti, 

- da krije stroške obratovanja in tekočega 
vzdrževanja, 

- da je po prenehanju najemnega razmerja dolžan 
poslovni prostor s ključi vrniti v stanju, v 
kakršnem ga je prevzem, upoštevajoč normalno 
rabo. 

 
16. člen 

Najemnik ni odgovoren za poslabšanje stanja poslovnega 
prostora, do katerega je prišlo zaradi normalne uporabe, ki 
je v skladu z določili najemne pogodbe. 
 

17. člen 
Občinska uprava lahko prekine najemno pogodbo in 
zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, 
ne glede na pogodbena določila o trajanju najemnega 
razmerja in o odpovednem roku, v naslednjih primerih: 

- če najemnik odda poslovni prostor v podnajem 
brez soglasja najemodajalca, 

- če najemnik uporablja poslovni prostor na način, 
s katerim druge lastnike ali najemnike ovira ali 
moti pri normalni uporabi njihovih poslovnih 
prostorov ali stanovanj, 

- če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem 
prostoru adaptacijo brez predhodnega soglasja 
najemodajalca, 

- če najemnik v skladu z najemno pogodbo ne 
opravi del, ki so nujno potrebna za vzdrževanje 
poslovnega prostora in ki spadajo med njegove 
obveznosti, 

- če najemnik v dogovorjenem roku ne prične 
opravljati dejavnosti, za katero mu je bil poslovni 
prostor oddan, 

- če najemnik brez soglasja najemodajalca 
spremeni predmet poslovanja ali opravi druge 
statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na 
dejavnost, ki naj bi se izvajala v poslovnem 
prostoru, 

- če najemnik več kot en mesec brez upravičenega 
razloga preneha opravljati dejavnost, 

- če najemnik izgubi status, na podlagi katerega je 
pridobil poslovni prostor v najem, 

- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine 
dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalce na 
to pisno opozoril, 

- če najemnik na kakršnikoli način ovira prenovo 
poslovnega prostora ali zgradbe, v kateri se 
poslovni prostor nahaja, 

- v drugih primerih, določenih z zakonom ali 
dogovorjenih z najemno pogodbo. 

 
18. člen 

Če v najemni pogodbi ni drugače določeno, mora 
najemnik plačevati najemnino mesečno, in sicer 
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najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. V 
primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite 
zamudne obresti. 
 

19. člen 
Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR in je 
določena na podlagi cenitvenega poročila sodno 
zapriseženega cenilca oziroma zapisnika o ugotovitvi 
vrednosti poslovnega prostora in sicer glede na 
namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, ki 
se bo v njem odvijala. 
 

20. člen 
Kategorije namembnosti so naslednje: 

1. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja 
oziroma se bo opravljala profitna dejavnost; 

2. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja 
oziroma se bo opravljala neprofitna dejavnost; 

3. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja 
oziroma se bo opravljala deficitarna dejavnost 
oziroma dejavnost posebnega pomena za lokalno 
skupnost. 

 
2. Oddaja posebnih prostorov v najem 
 

21. člen 
Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom 
praviloma oddajajo v najem po dnevih oziroma urah. 
 

22. člen 
 Vloga za najem posebnih prostorov se vloži pri 
upravljavcu prostorov praviloma 14 dni pred njihovim 
koriščenjem. 
 Najem prostora je možen samo po predhodnem plačilu 
najemnine. 
 

23. člen 
 V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za 
najem istega posebnega prostora, imajo praviloma 
prednost: 

- prireditve občinskega pomena, 
- prireditve društev s sedežem v občini Poljčane. 

 Glede na specifikacije posameznih prireditev, srečanj 
oziroma izobraževanj, lahko prioritetni vrstni red najema 
določi upravljavec posebnega prostora, ki izda ustrezen 
sklep zoper katerega ni pritožbe. 
 

24. člen 
 Po končanem najemu je najemnik dolžan vzpostaviti 
prejšnje stanje oziroma prostor pustiti v stanju, v kakršnem 
ga je najel. 
 V primeru, da je uporabnik povzročil škodo na opremi ali 
prostoru v času najema, je dolžan povrniti vso povzročeno 
škodo v celoti. 
 

25. člen 
 Višina najemnine je določena na podlagi cenitvenega 
poročila sodno zapriseženega cenilca, zapisnika o 
ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora oziroma cenika 
upravljavca prostora. 
 V kolikor ceno najema posebnega prostora določi 
upravljavec, se cena najema prostora določi glede na 
njegovo namenskost in čas najema, pri čemer cenik 
najema posebnega prostora upravljavcu potrdi Občinski 
svet Občine Poljčane. 
 

26. člen 
 Občinski svet Občine Poljčane lahko društvom s 
sedežem v Občini Poljčane zniža višino najemnine 
posebnega prostora. Odstotek znižanja najemnine 

posebnega prostora ne sme biti višji kot 50% določene 
oziroma potrjene cene posebnega prostora. 
 O upravičenosti do znižanja najemnine odloči občinski 
svet s sklepom. 
 

27. člen 
Najemnina za posebne prostore se ne zaračunava za: 

- prireditve občinskega pomena tj. prireditve, 
katerih organizator oz. soorganizator je občina 
oziroma so v občinskem interesu, 

- dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo 
prost vstop, 

- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna 
srečanja in izobraževanja, ki jih organizirajo in 
izvajajo organizacije ali društva s sedežem v 
občini Poljčane in nimajo kotizacije. 

 
28. člen 

Najemnina za posebne prostore se zaračunava za: 
- komercialne prireditve in prireditve sorodnega 

značaja, 
- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna 

srečanja in izobraževanja, ki jih organizirajo 
organizacije ali fizične osebe, ki niso iz občine in 
nimajo kotizacije, 

- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna 
srečanja ali izobraževanja s kotizacijo. 

 
3. Oddaja javnih površin 
 

29. člen 
Občina lahko odda v najem javne in nezazidane površine 
(javne površine), ki so v lasti Občine Poljčane, če to ni v 
nasprotju z drugimi predpisi in sicer za namene, določene 
v 3. odstavku 2. člena tega pravilnika. 
 

30. člen 
 Za pridobitev javne površina v najem mora 
zainteresirana pravna ali fizična oseba vložiti pisno vlogo, 
ki mora vsebovati: 

- ime in priimek oziroma naziv ter stalno ali 
začasno bivališče oziroma sedež vlagatelja, 

- opredelitev namena rabe javne površine, 
- natančno lokacijo in čas trajanja najema javne 

površine, 
- podpis vlagatelja. 

 V primeru pozitivne rešitve se z vlagateljem sklene 
najemna pogodba, v primeru negativne rešitve pa se ga o 
tem pisno obvesti. 
 

31. člen 
Pogodba za najem javne površine mora poleg z zakonom 
določenih sestavin vsebovati še naslednje: 

- opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni 
površini, 

- podatke o velikosti in legi javne površine, 
- trajanje najema, 
- višino, rok in način plačila najemnine, 
- obveznost najemnika glede vzdrževanja javne 

površine in vzpostavitve prvotnega stanja po 
prenehanju najema, 

- razloge za prenehanje najemne pogodbe, 
- druge pogoje, ki izhajajo iz rabe javne površine. 

 
32. člen 

Najemnina je odvisna od namembnosti in lokacije javne 
površine in se določi s cenikom, ki ga sprejme župan. 
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33. člen 
Župan lahko s sklepom najemnika javne površine delno ali 
v celoti oprosti plačila najemnine v naslednjih primerih: 

- če so vlagatelji društva s sedežem v Občini 
Poljčane, politične stranke in javni zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja, socialnega 
varstva, zdravstva in kulture za opravljanje 
njihovih dejavnosti, 

- če gre za najem javnih površin za namene 
promocije in prodaje kmetijskih pridelkov in 
izdelkov domače obrti, 

- zaradi oživljanja in promocije turizma v kraju. 
 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

34. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane (Ur. l. 
RS, št. 48/2008 in 75/2009). 
 

35. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 013-0004/2012-6-401 
Poljčane, dne 27. 6. 2012 
 
 Občina Poljčane 
 Župan Stanislav Kovačič l.r. 
 

 
 
374. Sklep o določitvi cene socialno varstvene 

storitve pomoč družini na dom 
 
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu - uradno 
prečiščeno besedilo Zakon o socialnem varstvu (Uradni 
list RS št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01, 2/04, 7/04, 
105/06), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
8/07, 51/08, 5/09), Uredbe o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. list 
RS, št. 38/02 ,124/04 in vse nadaljnje spremembe in 
dopolnitve), Odlok o organiziranju pomoči na domu in 
merilih za plačilo storitev (Uradni list RS št. 94/2011)in 
določil Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 
93/2011)  je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 14.  
redni seji, dne 27.6.2012, sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE SOCIALNO VARSTVENE 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOM 
 

I. 
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 15,21 
€.  
 

II. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Poljčane znaša 
prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči 
družini na domu 5,21  €.  
 

III. 
Občina Poljčane subvencionira ceno urne postavke 
pomoči družini na domu v višini 10,00 €.  
 

IV. 
Manjko sredstev v višini 3,24 € za uro oskrbe, ki nastaja 
od 1.1.2012 do uporabe tega sklepa, zaradi ukinjene 
subvencije Zavoda RS za zaposlovanje, pokrije občina 
Poljčane na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalca storitev, 
s sklepom za izvajanje storitve pomoči družini na domu za 
mesec junij. 
 

V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 7. 2012 
dalje.  
 

VI. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu, številka 013-2/2010-14-301 (28-T10) z dne 
11.5.2010, objavljen v Uradnem listu RS št. 41/2010. 
 
Številka: 013-0003/2012 (14-T8) 
Datum: 19.6.2012 
 
 Občina Poljčane 
 Župan Stanislav Kovačič l.r. 
 

 
 
375. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 

m2 v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica na območju občine Poljčane 

 
Na podlagi določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB in 25/08), določil Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 
47/10) in določil Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, 
št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane, na svoji 14. 
redni seji dne, 27. 6. 2012  sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI OD 3 M2 V 
ENOTAH VRTCA OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA 

BISTRICA NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE 
 

1. člen 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, zaradi 
zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na 
otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne more 
sprejeti vseh vpisanih otrok v enoti vrtca Mehurčki in 
Pikapolonica v Poljčanah . Zato Občina Poljčane 
intenzivno izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih 
prostorov na območju Občine Poljčane. 
 

2. člen 
 Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine 
(najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o  
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema večine vpisanih 
otrok v vrtce, Občinski svet Občine Poljčane soglaša z 
manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v 
enotah vrtca Pikapolonica in Mehurčki do 31.8. 2013 in 
sicer: 

- 3 m2 notranje igralne površine na otroka do 
drugega leta starosti, 

- 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka od 
drugega do tretjega leta starosti in 

- 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka od 
tretjega starosti do vstopa v šolo. 
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3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za 
področje predšolske vzgoje. 
 
Številka: 013-0003/2012 (14-T7) 
Datum: 19.6.2012 
 
 Občina Poljčane 
 Župan Stanislav Kovačič l.r. 
 

 
 

OBČINA RADENCI 
 
376. Sklep  

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Ur. objave 
slovenskih občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci 
na svoji 13. seji dne, 31. 5. 2012 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Radenci sprejema predložen 
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT Občine Radenci, št. 
07/2011, katerega je izdelalo podjetje OKOUSKE IN 
PROSTORSKE ŠTUDIJE, Lučka Šendlinger s.p., 
Finžgarjeva ulica 12, 9252 Radenci. 
 
Številka: 354-5/2012  
Datum: 01. 06. 2012 
 Občina Radenci 
 Župan Janez Rihtarič 

PRILOGA 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
Langusova ulica 4,1535 Ljubljana  T: 01478 80 00 
 F: 01478 81 39 
 E: gp.mzp@gov.si 
 www.mzp.gov.si 
 
Številka: 360-51/2011-DE/64  
Datum: 15. 06. 2012 
 
Občina Radenci 
Radgonska cesta 5 
 
9252     RADENCI 
 
Na vlogo občine Radenci št. 07/2011 iz dne 13.06. 2012 daje minister za infrastrukturo in prostor na podlagi petega odstavka 
17. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07-uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - odi. US in 10/12) 
in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS št. 
74/09 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik) naslednje 
 

SOGLASJE O SKLADNOSTI PREDLOGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE RADENCI 
 
Občina Radenci je z vlogo iz dne 13.06. 2012, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prejelo dne 15.06. 2012, pozvala 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da potrdi predlog lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK) občine 
Radenci. 
Občina Radenci je hkrati s pozivom za pridobitev soglasja o skladnosti LEK dostavila naslednjo dokumentacijo: 

 Predlog LEK občine Radenci (št. 07/2011, izdelovalca LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., 
marec 2012), 

 Sklep občinskega sveta o sprejetju LEK (št. 354-5/2012, 13. redna seja iz dne 01.06. 2012), 
 LEK občine Radenci, ki vsebuje povzetek z obveznimi sestavinami, opredeljene cilje energetskega načrtovanja LEK v 

skladu z AN-OVE in izdelan LEK za obdobje desetih let. 
 
Po preučitvi zgoraj citirane dokumentacije oziroma LEK občine Radenci je bilo ugotovljeno, da je le-ta skladen z nacionalno 
energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen tudi z določbami 17. člena 
Energetskega zakona. 
Na podlagi navedenega minister za infrastrukturo in prostor potrjuje skladnost predloga Lokalnega energetskega koncepta 
občine Radenci z energetsko politiko na območju RS in izdaja soglasje o skladnosti omenjenega dokumenta z energetsko 
politiko na območju RS. 
 
S spoštovanjem, 
 
Julijan Fortunat 
v.d. generalnega direktorja Zvone Černač 
DIREKTORAT ZA ENERGIJO MINISTER 
 
Pripravil: 
mag. Matej Praper 
Višji svetovalec 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 
377. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta »Gradnja fotovoltaičnih 
elektrarn na javnih objektih v lasti Občine 
Ravne na Koroškem« 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 
naslednji), 11., 36. in 40. Člena Zakona o javno – 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS št. 127/2006, v 
nadaljevanju: ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/1999 in naslednji) je 
občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji 15. 
redni seji z dne 11.07.2012 sprejel 
 

ODLOK 
O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 

PROJEKTA »GRADNJA FOTOVOLTAIČNIH 
ELEKTRARN NA JAVNIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE 

RAVNE NA KOROŠKEM« 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem (v 
nadaljevanju: koncedent) ugotavlja javni interes za 
izvedbo projekta »Gradnja fotovoltaičnih elektrarn na 
javnih objektih v lasti Občine Ravne na Koroškem« v obliki 
javno-zasebnega partnerstva. 
(2) Z odlokom se določi način gradnje fotovoltaičnih 
elektrarn in koriščenje javnih objektov ter določajo pogoji 
za oddajo koncesije. 
(3) Odlok določa predvsem: 

- predmet, organizacijsko in prostorsko zasnovo 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva; 

- pravice in obveznosti javnega in zasebnega 
partnerja; 

- postopek izbire zasebnega partnerja (v 
nadaljevanju: koncesionar); 

- predvidene načine financiranja javno-zasebnega 
partnerstva ter druga finančna razmerja med 
javnim in zasebnim partnerjem; 

- druge pogoje izvajanja koncesije. 
 

2. člen 
(opredelitev ključnih pojmov) 

Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. »Javni partner« je samoupravna lokalna skupnost 

(Občina Ravne na Koroškem), ki v razmerju 
javno-zasebnega partnerstva v okviru svoje 
stvarne in krajevne pristojnosti sklene razmerje 
javno-zasebnega partnerstva, v katerem tudi 
podeli pravico in obveznost izvajati dejavnost, ki 
je opredeljena v nadaljevanju Odloka. 

2. »Zasebni partner« oziroma »izvajalec javno-
zasebnega partnerstva« je ena ali več pravnih ali 
fizičnih oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega 
partnerstva, v katerem tudi pridobi pravico in 
obveznost izvajati javno-zasebno partnerstvo. 

3. »Razmerje javno-zasebnega partnerstva«  je 
razmerje med javnim in zasebnim partnerjem v 
zvezi z javno-zasebnim partnerstvom. Razmerje 
javno-zasebnega partnerstva se izvaja v skladu s 
5. členom predmetnega Odloka. 

4. »Javni interes« je z zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanim predpisom določena splošna 
korist, ki se ugotovi v skladu s 3. členom 
predmetnega Odloka. 

5. »Koncesijsko razmerje« je dvostransko pravno 
razmerje med samoupravno lokalno skupnostjo 
kot koncedentom (Občina Ravne na Koroškem) 
in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem 
(zasebni partner), v katerem koncedent podeli 
koncesionarju pravico izvajati dejavnost v javnem 
interesu, ki se nanaša na 4. člen predmetnega 
Odloka. 

6. »Koncedent« je javni partner (Občina Ravne na 
Koroškem) v primeru koncesijske oblike javno-
zasebnega partnerstva (koncesijskega 
partnerstva). 

7. »Koncesionar« je izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva v primeru koncesijske oblike javno-
zasebnega partnerstva (koncesijskega 
partnerstva). 

8. »Uporabnik« je vsakokratni uporabnik stavbe, na 
strehi katere je nameščena fotovoltaična 
elektrarna. 

 
3. člen 

(javni interes) 
(1) Občina Ravne na Koroškem skladno z 21. členom 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo in naslednji) v povezavi z 
Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 27/07 – UPB2, 
70/08 in 22/10), Nacionalnim akcijskim načrtom za 
energetsko učinkovitost, oceno možnosti javno-zasebnega 
partnerstva in s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja 
javni interes za postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih 
objektih, ki so v lasti občine Ravne na Koroškem, izkazan  
na sledeč način: 

- povečanje zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo; 

- povečanje deleža obnovljive energije v končni 
rabi energije stavbe in Občine; 

- zamenjava strešne kritine na telovadnici pri OŠ 
Prežihov Voranc;  

- možnost izvedbe izkustvenega izobraževanja; 
- velik demonstracijski učinek za spodbujanje 

uporabe obnovljivih virov. 
 
II. PREDMET, ORGANIZACIJA IN PROSTORSKA 

ZASNOVA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

4. člen 
(predmet koncesije) 

(1) Predmet koncesije je postavitev fotovoltaičnih elektrarn 
na javnih objektih, ki so v lasti občine Ravne na Koroškem 
in izvajanje dejavnosti v javnem interesu oziroma vlaganje 
zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, 
ki so v javnem interesu. 
(2) Koncesija zajema: 

- izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn; 
- podelitev pravice do uporabe javnih objektov v 

lasti Občine Ravne na Koroškem; 
- zamenjava strešne kritine na telovadnici pri OŠ 

Prežihov Voranc;  
- izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z zakonom, 

podzakonskimi akti in akti koncedenta zajema 
izvajanje dejavnosti, ki je v javno korist. 

 
5. člen 

(organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvede v obliki 
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva ali drugi obliki 
v kolikor se druga oblika izkaže kot gospodarnejša in bolj 
učinkovita za javnega partnerja. 
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6. člen 
(območje izvajanja) 

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na območju Občine 
Ravne na Koroškem, na javnih objektih in sicer: 

- objekt Zdravstveni dom in Lekarna Ravne na 
Koroškem, Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem; 

- objekt Upravna enota Ravne na Koroškem, 
Čečovje 12a; 

- objekt Osnovna šola Prežihov Voranc, 
Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem; 

- objekt Osnovna šola Koroški jeklarji, Javornik 35, 
Ravne na Koroškem; 

- objekt Dom telesne kulture (DTK), Na Gradu 6, 
Ravne na Koroškem; 

- objekt Vrtec Levi Devžej, Kotlje 11;  
 
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI 

KONCESIONAR 
 

7. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba 
zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih 
oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja 
pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje 
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
Koncesionar mora izpolnjevati osnovne, ekonomsko-
finančne, pravne in tehnične pogoje, ki bodo določeni v 
razpisni dokumentaciji javnega razpisa za izbiro izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva. 
(2) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesije; 

- da razpolaga z ustreznimi kapacitetami za 
proizvodnjo električne energije; 

- da razpolaga z ustreznimi referencami pri izvedbi 
primerljivih projektov; 

- da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje 
energetske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v 
roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe o javno – 
zasebnem partnerstvu; 

- predloži celovit projekt postavitve fotovoltaičnih 
elektrarn in načrt vzdrževanja navedenih 
elektrarn; 

- da zamenja strešno kritino na telovadnici pri OŠ 
Prežihov Voranc; 

- predloži načrt za popravilo oziroma izvedbo 
primernosti streh na javnih objektih iz 4. člena 
tega odloka za postavitev fotovoltaičnih elektrarn; 

- da izvede popravilo oziroma prilagodi strehe na 
lastne stroške v skladu z načrtom iz prejšnje 
alineje tega člena odloka; 

- da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje 
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju 
ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročil on 
sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, 
koncedentu ali tretji osebi; 

- da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo 
izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in 
pogoje iz razpisne dokumentacije; 

- da parafira predlog koncesijske pogodbe; 
- da komunicira v slovenskem jeziku in da 

uporablja tehnične normative in standarde, ki so v 
veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise 
mednarodnih organizacij, katerih uporabo 
priznava Republika Slovenija. 

 

8. člen 
(soglasje) 

(1) V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo 
koncesionarju za pridobitev gradbene dokumentacije, 
soglasje h gradnji in priključitvi ter soglasje k uporabnemu 
dovoljenju. 
 
IV. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
 

9. člen 
(obveznost in splošni pogoji izvajanja) 

(1) Pri izvajanju dejavnosti mora koncesionar: 
- izvajati dejavnost neprekinjeno; 
- izvajati dejavnost tako, da se zagotovi 

upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v 
javnem interesu in potrebe uporabnikov; 

- upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje 
dejavnosti; 

- predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
dejavnosti in izpiske Borzena; 

- na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad 
izvajanjem dejavnosti oziroma svojim delom; 

- prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno 
koncedentu in drugim z izvajanje dejavnosti; 

- po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v posest infrastrukturo, s katero 
izvaja dejavnost iz 3. člena tega Odloka. 

(2) Splošni pogoji za proizvodnjo električne energije, ki 
sodi v okvir izvajanja, se sprejmejo skupaj s pogodbo. 
 

10. člen 
(vrsta in obseg) 

(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja 
aktivnosti iz 4. člena tega Odloka na območju iz 6. člena 
tega Odloka. Na podlagi te izključne pravice ima 
koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje 
uporabnike lokacij, ki so predmet javno-zasebnega 
partnerstva na podlagi tega Odloka. 
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje 
fotovoltaičnih elektrarn na območju iz 6. člena tega 
Odloka. 
 

11. člen 
(začetek in čas trajanja koncesije) 

(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v 
koncesijski pogodbi.  
(2) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem del v skladu 
s terminskim planom, opredeljenim v koncesijski pogodbi. 
(3) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji 
določenimi v koncesijski pogodbi, slednje lahko podaljša 
za obdobje, ki je v predmetni pogodbi v naprej 
opredeljeno. Koncesijsko razmerje se lahko po preteku 
časa trajanja pogodbe, na podlagi dodatka h pogodbi 
podaljša do dokončne izbire novega koncesionarja, v 
kolikor je naveden način v interesu koncedenta.  
 
V. RAZMERJE MED KONCEDENTOM IN 

KONCESIONARJEM 
 

12. člen 
(pogodba o javno-zasebnem partnerstvu) 

(1) Koncedent in koncesionar na podlagi izbire izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva skleneta pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu, ki določa predvsem: 

- natančno obliko in namen javno-zasebnega 
partnerstva, 
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- vrsto in višino ter obliko in način skupnih sredstev 
in sredstev, ki se sofinancirajo, ali vloženih 
zasebnih sredstev, 

- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
in način vračila ali odkupa vloženih javnih 
sredstev, 

- terminski plan porabe javnih sredstev, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
- terminski plan in način izvajanja investicij ter 

izpolnjevanja drugih obveznosti, 
- model lastninske pravice na nepremičninah in 

premičninah vezanih na izvajanje javno-
zasebnega partnerstva, 

- pogoje za oddajo poslov podizvajalcem, 
- pogodbene kazni ter razloge za odpoved, 

razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in 
obveznosti pogodbenih strank v takih primerih, 

- izključitev koncesionarja oziroma izstop 
koncedenta, 

- ureditev javno-zasebnih razmerij ter 
- v kolikor to ustrezno ne določa ustanovitven akt 

ali druga pravna podlaga tudi način upravljanja 
izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 

(2) Koncedent lahko koncesionarju podeli na predmet 
javno-zasebnega partnerstva iz 4. člena tega Odloka, 
vezana javna pooblastila, ki se opredelijo v pogodbi o 
javno-zasebnem partnerstvu ali njenih sestavnih delih. 
 

13. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega 

parterstva) 
(1) Splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega 
partnerstva za projekt Gradnje fotovoltaičnih elektrarn na 
javnih objektih v lasti Občine Ravne na Koroškem iz 4. 
člena tega Odloka so: 

- koncesionar prevzame gradnjo, obratovanje, 
vzdrževanje, upravljanje elektrarn in njihovo 
financiranje v celotni izmeri in vsebini 
investicijske operacije za celotno obdobje 
opredeljeno v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu, 

- koncesionar prevzame celotno financiranje streh 
in ostalih konstrukcij, ki so podrobno opredeljene 
v 6. členu tega Odloka, v kolikor so te potrebne 
prenove v celotnem obdobju, opredeljenem v 
pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu,  

- izvajanje javno-zasebnega partnerstva se uredi 
na način, da lahko koncedent zagotavlja namen 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva, poleg z 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi 
določenimi oblastnimi (regulatornimi) 
pristojnostmi, 

- v primeru stečaja oziroma drugega načina 
prenehanja koncesionarja ima koncedent pravico, 
da za naprave, ob plačilu ustreznega dela 
vrednosti izločenega premoženja v stečajno 
maso, uveljavlja izločitveno pravico. 

 
VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNO – ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 
 

14. člen 
(način financiranja) 

(1) Koncesionar financira 100 % celotne investicijske 
operacije v postavitev fotovoltaičnih elektrarn in 
zamenjave strešne kritine na telovadnici pri OŠ Prežihov 
Voranc ter stroške vzdrževanja in upravljanja v času 
trajanja koncesijskega razmerja.  
(2) Koncesionar pokrije tudi morebitne stroške za 
popravilo oziroma izvedbo primernosti streh na javnih 

objektih iz 4. člena tega odloka za postavitev fotovoltaičnih 
elektrarn. 
(3) Koncesionar za čas trajanja koncesijskega razmerja 
plačuje koncesnino za uporabo streh javnih objektov iz 6. 
člena tega Odloka. Višina koncesnine se opredeli v 
javnem razpisu za izbor koncesionarja.  
 
VII. IZBOR KONCESIONARJA 
 

15. člen 
(objava javnega razpisa) 

(1) Koncedent je dolžan javni razpis za izbor 
koncesionarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije 
oziroma na Portalu javnih naročil. 
 

16. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v 
skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in ob 
smiselni uporabi pravil, ki urejajo oddajo javnih naročil. 
(2) Besedilo javnega razpisa določa: 

1. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za 
javno-zasebno partnerstvo, 

2. ime in sedež koncedenta, 
3. predmet in območje izvajanja javno-zasebnega 

partnerstva, 
4. začetek in čas trajanja razmerja javno-zasebnega 

partnerstva, 
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 

izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva, 
6. vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev 

in usposobljenosti za izvajanje predmeta javno-
zasebnega partnerstva, 

7. rok za prijavo na javni razpis, 
8. merila in postopek za izbiro najugodnejše 

ponudbe, 
9. datum, uro in kraj odpiranja ponudb, 
10. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri, 
11. organ, ki bo opravil izbor izvajalca javno-

zasebnega partnerstva, 
12. organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe o 

javno-zasebnem partnerstvu, 
13. odgovorno osebo za dajanje informacij v času 

objave javnega razpisa, 
14. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri 

izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
 

17. člen 
(zaključek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega 
roka na naslov javnega partnerja prispela vsaj ena 
popolna ponudba. 
(2) Če javni razpis ni uspel, se lahko slednji ponovno 
izvede skladno z veljavno zakonodajo. 
(3) Koncedent si pridružuje pravico, da na javnem razpisu 
ne izbere nobenega ponudnika. 
(4) Če se na razpis ne javi noben prijavitelj, ali če noben 
od prijaviteljev ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne 
predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, javni partner s 
sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. 
 

18. člen 
(strokovna komisija) 

(1) Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo v skladu z 
52. členom ZJZP imenuje župan. 
(2) Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, 
če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije. 
(3) Na predlog strokovne komisije izda akt o izbiri 
koncesionarja direktor občinske uprave Občine Ravne na 



Št. 22/12.07.2012 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 708 
 

 

Koroškem. O pritožbi zoper akt o izbiri koncesionarja 
odloča župan Občine Ravne na Koroškem. 
(4) Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska 
pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V 
koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja 
med koncedentom in koncesionarjem.  
 

19. člen 
(postopek izbire) 

(1) Postopek izbire se opravi skladno s pravili, ki urejajo 
oddajo javnih naročil. 
(2) V kolikor je to potrebno skladno z zakonom zaradi 
varovanja javnega interesa, mora koncedent izbranemu 
izvajalcu javno-zasebnega partnerstva pred sklenitvijo 
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izdati upravno 
odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. 
 

20. člen 
(sklenitev pogodbe) 

(1) Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim 
izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu 
koncedenta sklene župan. 
(2) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in 
koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z izvajanjem predmeta javno-zasebnega partnerstva 
iz 4. člena tega odloka. 
 
VIII. NADZOR 
 

21. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami 
koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta. 
(2) Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta 
podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske 
pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega 
poslovanja, ki se nanaša na predmet koncesije. 
(3) Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati 
letno poročilo o izvajanju koncesije do 31. marca, kar se 
podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi. 
(4) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo 
pristojne inšpekcijske službe. 
 
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

22. člen 
(prenehanje razmerja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe; 
- z odkupom koncesije; 
- z odvzemom koncesije; 
- v drugih primerih, določenih z ZJZP in 

koncesijsko pogodbo. 
 

23. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če 

je pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v 
pogodbi, ne podaljšata; 

- z razdrtjem. 
(2) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih 
hujših kršitev koncesijske pogodbe. Razlogi in pogoji za 
razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice ter 
obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 

24. člen 
(odkup) 

(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da 
koncesionar preneha opravljati dejavnost oziroma vlaganja 
pred potekom časa trajanja koncesije, izvajanje dejavnosti 
pa prevzame koncedent.  
(2) Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s 
koncesijsko pogodbo. 
 

25. člen 
(odvzem) 

(1) Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede 
na določila pogodbe, če koncesionar krši pogodbo, zlasti 
pa: 

- če ne prične z izvajanjem dejavnosti v 
dogovorjenem roku; 

- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in 
pravočasno, skratka, če jo izvaja tako, da so 
povzročene motnje v dejavnosti in 
funkcionalnosti; 

- če koncedentu ali uporabnikom namerno ali iz 
velike malomarnosti povzroča škodo; 

- če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in 
standardov ali navodil koncedenta; 

- če pri izvajanju koncesije obračunava višje cene 
od dovoljenih in dogovorjenih s koncesijsko 
pogodbo; 

- če je izražen utemeljen javni interes po 
prenehanju izvajanja dejavnosti. 

(2) Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za 
odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE 

KONCESIONIRANE SLUŽBE 
 

26. člen 
(prenos koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na 
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta. 
(2) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti 
opravljati koncesionirano dejavnost tudi ob nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih 
okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko 
razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med 
koncedentom in koncesionarjem. 
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

27. člen 
(rok pričetka izvajanja) 

(1) Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem 
dejavnosti po tem odloku, se določi s koncesijsko 
pogodbo.  
 

28. člen 
(uporaba določb zakona) 

(1) Za razmerja, ki jih ta Odlok ne ureja ali urejanja ne 
prepušča koncesijski pogodbi, se uporabljajo določbe 
ZJZP. 
 

29. člen 
(Veljavnost odloka) 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Ravne na Koroškem, dne 11.07.2012 
Občina Ravne na Koroškem 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 Župan mag. Tomaž Rožen 
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378. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in 

kolesarskih poti v občini Ravne na Koroškem 
 
Na podlagi določil 39. in 103. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS št. 109/10), Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS št. 49/97, 
113/09), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o 
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list 
RS št. 49/97 in 2/04 ) in 16. člena Statuta Občine Ravne 
na Koroškem (Uradni list RS št. 39/1999 in naslednji) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 15. redni 
seji dne 11.07.2012 sprejel 
 

ODLOK 
O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN 
KOLESARSKIH POTI V OBČINI RAVNE NA 

KOROŠKEM 
 

1. člen 
(1) Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki 
ga prevzemajo. 
(2) Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega 
člena, so prikazane na karti, ki je na vpogled na sedežu 
občine. 
 

2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) 
in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ): 
 

- lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju 
naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, 
naselij ali delov naselij v občini med seboj in 
ceste pomembne za navezovanje prometa na 
ceste enake ali višje kategorije; 

- javne poti so namenjene povezovanju naselij ali 
delov znotraj naselja in ne izpolnjujejo 
predpisanih meril za lokalno cesto ali so 
namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu; 

- javne poti za kolesarje so namenjene prometu 
kolesarjev v občini in med občinami. 

 
3. člen 

Lokalne ceste se v mestu Ravne na Koroškem, kjer je 
uveden ulični sistem, razvrstijo v naslednje podkategorije: 

- na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), 
ki so namenjene zbiranju in navezovanju 
prometnih tokov iz posameznih območij mesta 
Ravne na Koroškem na ceste višje kategorije; 

- na mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so 
kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene 
dostopu do zaključenih prostorskih enot (večje 
stanovanjske soseske, industrijske cone, 
nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v 
posameznih območjih mesta Ravne na 
Koroškem. 

 
4. člen 

Lokalne ceste (LC) so: 
 

zap. 
št. 

številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 
odseka 

dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina 
odseka 

[m] 

1 078061 350131 
Cesta Slanikova bajta - Trotov križ - 
Libeliče 

699 6.445 v 
6.096 - 
Dravograd 

2 078131 G2-112 Dobrava - Tolsti vrh - križišče Kneps 350131 7.473 v 
4.810 -  
Dravograd 

3 350061 350171 Cesta odcep do Ivarčkega jezera 
Ivarčko 
jezero 

315 v  

4 350081 350010 
Cesta Ravne - Navrški vrh - Žerjavlje - 
Žagarjev mlin 

350330 3.059 v 
1.726 - 
Prevalje 

5 350101 350010 
Cesta Ravne - Šrotnek - Kotlje - 
Rimski vrelec 

350170 4.726 v  

6 350121 G2-112 
Cesta Dobrije - Koroški Selovec - 
Brdinje 

R1-227 7.438 v 
187 - Slovenj 
Gradec, 46 - 
Dravograd 

7 350131 G2-112 
Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji 
dinar - Strojna 

350370 11.411 v  

8 350171 377320 
Cesta Podpečnik - Rimski vrelec - 
Ivarčko jezero - Koča na Naravskih 
Ledinah 

Koča na 
Naravskih 
Ledinah 

10.561 v 
618 - Črna na 
Koroškem 

9 350371 G2-112 Cesta Prevalje - Strojna mimo Šavra 350130 3.219 v 
7.798 - 
Prevalje 

10 377321 377020 Cesta Sele - Podgora - R1-227 R1-227 602 v 
5.493 - Slovenj 
Gradec 

v…vsa vozila  SKUPAJ: 55.249       m 

5. člen 
Zbirne mestne ceste (LZ) so: 

 

zap. št. 
številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 
odseka 

dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina 
odseka 

[m] 

1 350011 G2-112 
Zbirna in krožna cesta v mestni četrti 
Čečovje 

350010 1.613 v  

2 350071 R1-227 
Zbirna in krožna cesta v mestni četrti 
Javornik 

350070 1.178 v  
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zap. št. 
številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 
odseka 

dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina 
odseka 

[m] 

3 350161 350010 Zbirna cesta skozi Gramoznico  R1-227 403 v  

v…vsa vozila SKUPAJ: 3.194       m 

6. člen 
Mestne ceste (LK) so: 

 

zap. 
št. 

številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 

odseka 

dolžina 
odseka v 

občini 
[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina odseka 

[m] 

1 350051 G2-112 Navezovalna cesta Janeče 850200 438 v  

2 350111 350010 Cesta do Gimnazije 
krožna 
zanka 

457 v  

3 350141 R1-227 Cesta v mestni četrti Šance I 
Na Šancah 

112 
417 v  

4 350151 G2-112 Navezovalna cesta Malgajeva ulica  851180 247 v  

v…vsa vozila SKUPAJ: 1.559       m 

7. člen 
Javne poti (JP) so: 

 

zap. 
št. 

številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 

odseka 

dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina odseka

[m] 

1 850011 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje I  
(Čečovje 1- 4) 

350010 294 v  

2 850012 850010 
Cesta v mestni četrti Čečovje II  
(Parkirišče pred Trgovskim domom) 

850010 125 v  

3 850021 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje III  
(za Upravno enoto) 

350010 146 v  

4 850031 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje IV  
(Čečovje 27 - 33 neparne, Čečovje 
34)) 

350010 217 v  

5 850032 850030 
Cesta v mestni četrti Čečovje V  
(Čečovje 26 - 32 parne) 

Čečovje 32 92 v  

6 850041 850050 
Cesta v mestni četrti Čečovje VI  
(Čečovje 14 -17a,b) 

350010 146 v  

7 850051 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje VII  
(OŠ Juričev Drejček) 

350010 147 v  

8 850052 850050 
Cesta v mestni četrti Čečovje VIII  
(Čečovje 23 a,b) 

Čečovje 
23B 

57 v  

9 850053 850050 
Cesta v mestni četrti Čečovje IX 
(Čečovje 22a,b) 

Čečovje 
22B 

40 v  

10 850061 G2-112 
Cesta v naselju Dobrije I  
(Tolsti vrh) 

Tolsti vrh 
22A 

589 v  

11 850071 350010 Cesta v mestni četrti Čečovje X 350010 188 v  

12 850072 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XI  
(Čečovje 47- 48) 

Čečovje 48 43 v  

13 850073 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XII 
 (Čečovje 49 -50) 

Čečovje 50 36 v  

14 850074 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XIII 
 (Čečovje 51-52) 

Čečovje 52 35 v  

15 850075 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XIV  
(Čečovje 37a,b) 

Čečovje 
37A 

45 v  

16 850076 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XV  
(Čečovje 38a,b) 

Čečovje 
38A 

40 v  

17 850077 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XVI  
(Čečovje 39a,b) 

Čečovje 
39A 

60 v  

18 850078 850070 
Cesta v mestni četrti Čečovje XVII 
(Čečovje 40a,b) 

Čečovje 
40A 

53 v  

19 850091 350080 
Cesta v mestni četrti Čečovje XVIII 
(Čečovje 65 - 79 neparne) 

Čečovje 79 164 v  

20 850101 350080 
Zbirna cesta v mestni četrti Čečovje 
XIX ( Čečovje 64 - 84 parne) 

350101 412 v  

21 850102 850100 Cesta v mestni četrti Čečovje XX  Čečovje 34 v  
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zap. 
št. 

številka 
odseka 

začetek 
odseka 

potek odseka 
konec 

odseka 

dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

namen 
uporabe 

preostala 
dolžina odseka

[m] 

(Čečovje 58 a-d) 58D 

22 850103 850100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXI  
(Čečovje 57a -d) 

Čečovje 
57D 

42 v  

23 850104 850100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXII 
(Čečovje 59 a-d) 

Čečovje 
59D 

35 v  

24 850105 850100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXIII 
(Čečovje 61a-d) 

Čečovje 
61D 

39 v  

25 850106 850100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXIV 
(Čečovje 62 a-d, 63 a-d) 

Čečovje 
62D 

42 v  

26 850107 850100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXV  
(Čečovje - Navrški vrh 2) 

Navrški vrh 
2 

256 v  

27 850111 350100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXVI 
(Ob Suhi 16 - 26 parne) 

Ob Suhi 26 158 v  

28 850121 350080 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXVII 
(CSD) 

Čečovje 12 143 v  

29 850131 350100 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXVIII 
(Vrtec Solzice) 

VVZ 88 v  

30 850132 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXIX 
(Čečovje 18 - 20a,b,c) 

350010 147 v  

31 850133 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXX 
(Čečovje 41a-d) 

Čečovje 
41D 

52 v  

32 850134 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXXI 
(Čečovje 42 a-d) 

Čečovje 
42D 

48 v  

33 850135 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXXII 
(Čečovje 43 a-d) 

Čečovje 
43D 

50 v  

34 850136 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXXIII 
(Čečovje 45 a-d) 

Čečovje 
45D 

59 v  

35 850137 350010 
Cesta v mestni četrti Čečovje XXXIV 
(Čečovje 46 a-d) 

Čečovje 
46D 

58 v  

36 850141 350010 
Cesta do OŠ Prežihov Voranc s 
krožiščem 

850140 136 v  

37 850142 350110 Cesta do letnega bazena kopališče 53 v  

38 850151 G2-112 Cesta do trgovine Lidl 
trgovski 
center 

48 v  

39 850161 G2-112 
Dovozna in krožna cesta v coni 
GRADIS 

850160 240 v  

40 850171 G2-112 
Dovozna in krožna cesta v naselju 
Dobja vas 

850170 711 v  

41 850191 350140 
Cesta v mestni četrti Šance II  
(Na Šancah 82, 84,88,96,98) 

Na Šancah 
84 

129 v  

42 850201 G2-112 Pešpot na grad Ravne grad 241 p  

43 850202 350110 Pešpot Gimnazija - Janeče 350050 314 p  

44 850211 850170 
Cesta v naselju Dobja vas I  
(Dobja vas 93 - 109) 

Dobja vas 
109 

73 v  

45 850221 850170 
Cesta v naselju Dobja vas II  
(Dobja vas 73 - 83) 

Dobja vas 
83 

48 v  

46 850231 850170 
Cesta v naselju Dobja vas III  
(Dobja vas 51 - 60) 

Dobja vas 
60 

40 v  

47 850241 850170 
Cesta v naselju Dobja vas IV  
(Dobja vas 31 - 37) 

Dobja vas 
37 

26 v  

48 850251 850170 
Cesta v naselju Dobja vas V  
(Dobja vas 38 - 50) 

Dobja vas 
38 

60 v  

49 850261 850170 
Cesta v naselju Dobja vas VI  
(Dobja vas 61 - 72) 

Dobja vas 
51 

55 v  

50 850271 850170 
Cesta v naselju Dobja vas VII 
(Dobja vas 84 - 92) 

Dobja vas 
72 

47 v  

51 850281 350050 
Cesta v naselju Dobja vas VIII  
(Dobja vas 134,136,137,138, 
139,139a) 

Dobja vas 
139A 

196 v  

52 850291 350050 
Cesta v naselju Dobja vas IX  
(Cesta na Dobji dvor) 

Dobja vas 
173 

409 v  

53 850301 850290 
Cesta v naselju Dobja vas X 
(Dobji dvor- Dobja vas 178-180 ) 

Dobja vas 
180 

94 v  
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54 850311 850290 
Cesta v naselju Dobja vas XI  
(Dobji dvor - Dobja vas 140 - 166) 

Dobja vas 
140 

309 v  

55 850321 850280 
Cesta v zaselku Janeče I  
(Janeče 25,27,31,35,37) 

Janeče 27 190 v  

56 850331 350050 
Cesta v zaselku Janeče II  
( Elektro) 

Dobja vas 
131 

95 v  

57 850332 350050 
Cesta v zaselku Janeče III 
 (Janeče 3-8) 

Janeče 3 46 v  

58 850333 350050 
Cesta v zaselku Janeče IV  
(Janeče 14,16,20) 

Janeče 20 23 v  

59 850334 350050 
Cesta v zaselku Janeče V 
 (Janeče 9 - 17 neparne)  

Janeče 13 33 v  

60 850335 350050 
Cesta v zaselku Janeče VI  
(Janeče 24-28 parne) 

Janeče 24 25 v  

61 850336 350050 
Cesta v zaselku Janeče VII  
(AMD) 

HŠ 128A 62 v  

62 850341 850320 
Cesta v zaselku Janeče VIII 
(Janeče 21,23,29,34 -36, 38 - -41) 

Janeče 23 118 v  

63 850351 G2-112 Cesta v zaselku Janeče IX  350050 88 v  

64 850361 851300 Obrtna cona Log I 
Dobja vas 

203 
137 v  

65 850362 851300 Obrtna cona Log II 
Dobja vas 

189 
133 v  

66 850363 851300 Obrtna cona Log III 
parcela 

82/5 
264 v  

67 850364 850360 Obrtna cona Log IV 
zbirni 
center 

247 v  

68 850371 850170 Pešpot Dobja vas - Prevalje 851940 361 p 179 - Prevalje 

69 850372 G2-112 Pešpot Ravne - železarna 
križišče 

železarna 
1.033 p  

70 850381 850060 
Cesta v naselju Dobrije II  
(Tolsti vrh 2d,2e,2g) 

Tolsti vrh 
2E 

129 v  

71 850391 G2-112 Cesta v naselju Dobrije III 
železniški 
podvoz 

69 v  

72 850401 G2-112 
Cesta v naselju Dobrije IV  
(Dobrije 1-3) 

Dobrije 1 146 v  

73 850411 350120 
Cesta v naselju Dobrije V  
(Dobrije 6 -8, 10, 12 -17) 

Dobrije 12 474 v  

74 850421 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne I 
(Trg Ravne - Trg Svobode 11, 4a) 

Grad 
Javornik 

333 v  

75 850422 850420 
Cesta v mestni četrti center Ravne II 
(Javornik 1 -3) 

Javornik 1 52 v  

76 850431 350070 
Cesta proti mestu - krožna zanka -
(Javornik 6) 

850430 175 v  

77 850432 850430 
Cesta ob naselju Javornik (Javornik 
10,10a,b) 

Javornik 
10B 

87 v  

78 850441 350070 
Cesta v mestni četri Javornik I  
(Javornik 19 - 20 in Javornik 22 - 
24) 

Javornik 24 166 v  

79 850451 850440 
Cesta v mestni četri Javornik II  
(Javornik 22 - 23) 

Javornik 23 71 v  

80 850461 350070 
Cesta v mestni četri Javornik III  
(Javornik 25 - 27) 

350070 164 v  

81 850471 850460 
Cesta v mestni četri Javornik IV  
(Garaže) 

garaže 125 v  

82 850481 350070 
Cesta v mestni četri Javornik V  
(Glasbena šola) 

gl. vhod  
OŠ KJ 

89 v  

83 850491 350070 
Cesta v mestni četri Javornik VI  
(Javornik.63 - 65 Javornik 36 - 39) 

850480 347 v  

84 850501 350070 
Cesta v mestni četri Javornik VII  
(Javornik 40 - 43) 

850490 152 v  

85 850511 350070 
Cesta v mestni četri Javornik VIII  
(Javornik 46 - 48) 

Javornik 46 99 v  

86 850521 850510 Pešpot v mestni četri Javornik IX  850570 141 p  
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(Javornik 63 - 65) 

87 850531 350070 
Cesta v mestni četri Javornik X  
(Javornik. 49 - 51) 

850510 129 v  

88 850541 350070 
Cesta v mestni četri Javornik XI  
(vrtec Ajda) 

850530 117 v  

89 850551 850540 
Cesta v mestni četri Javornik XII  
(Javornik 54 - 55) 

parkirišče 
Javornik 55

72 v  

90 850561 350070 
Cesta v mestni četri Javornik XIII  
(Javornik 58 - 60) 

850610 180 v  

91 850571 850480 
Cesta v mestni četrti Javornik XIV 
(parkirišče pred Glasbeno šolo) 

Glas. šola 62 v  

92 850572 850570 
Pešpot v mestni četrti Javornik XV 
(parkirišče Glasbena šola - Vrtec 
Ajda) 

Vrtec Ajda 167 p  

93 850581 850610 
Cesta v mestni četrti Javornik XVI 
(parkirišče pri OŠ Koroški jeklarji) 

stransko 
parkirišče 

OŠ KJ 
65 v  

94 850582 850580 
Pešpot v mestni četri Javornik XVII 
(Vrtec  Ajda - Javornik 49) 

850531 187 p  

95 850591 850490 
Pešpot v mestni četrti Javornik XVIII 
(parkirišče Glasbena šola - Javornik 
39) 

850570 40 p  

96 850611 350070 
Cesta v mestni četri Javornik XVII  
( Javornik 28 - OŠ Koroški jeklarji) 

gl. vhod 
 OŠ KJ 

157 v  

97 850641 350100 
Cesta v naselju Kotlje I 
(Cesta v naselje Kotlje 2)  

850640 855 v  

98 850651 850640 Cesta v naselju Podgora l (Pirk Hof) 350171 1.307 v  

99 850652 350170 
Cesta v naselju Podgora lI  
(Smučišče Rimski vrelec) 

Podgora 
22C 

290 v  

100 850661 850640 
 Cesta v naselju Kotlje II  
( cesta v naselju Kotlje 2  z zanko) 

850660 204 v  

101 850671 350100 
Cesta v naselju Kotlje III  
(naselje Breznik Kotlje 21 - 19) 

Kotlje 19 316 v  

102 850691 350100 
Cesta v naselju Kotlje IV  
(Vesela ulica) 

350100 167 v  

103 850701 850690 Cesta v naselju Kotlje V Kotlje 41 45 v  

104 850711 350100 
Cesta v naselju Kotlje VI  
(Cesta v naselje Kotlje 1; Kotlje 
20,20a,76 -83, 150 -167) 

Kotlje 160 595 v  

105 850721 850710 
Cesta v naselju Kotlje VII  
(Kotlje I - Kotlje 129 -149) 

Kotlje 140 180 v  

106 850731 850710 
Cesta v naselju Kotlje VIII  
(Kotlje I - Kotlje 107-128) 

Kotlje 116 200 v  

107 850741 850730 
Cesta v naselju Kotlje IX (Kotlje 1 - 
Kotlje 84 - 106) 

Kotlje 97 223 v  

108 850751 850710 
Cesta v naselju Kotlje X  
(Kotlje 1 -Kotlje 63 - 75)  

Kotlje 68 112 v  

109 850761 850710 
Cesta v naselju Kotlje XI  
(Kotlje 1 -Kotlje 62-50) 

Kotlje 57 102 v  

110 850771 350100 
Cesta v naselju Kotlje XII  
(Gasilski dom) 

Kotlje 4a 156 v  

111 850772 350100 
Cesta v naselju Kotlje XIII 
 (Župnišče Kotlje) 

Kotlje 9 75 v  

112 850773 350100 
Cesta v naselju Kotlje XIV  
(Pri gostilni Toni, Kotlje 12,12a,15 -
16a,b) 

Kotlje 16 50 v  

113 850781 350100 Cesta mimo OŠ Kotlje  Kotlje 159 444 v  

114 850801 R1-227 
Cesta v zaselku Nadolžnik I (Preški 
vrh 39-46) 

Preški vrh 
46 

265 v  

115 850802 850800 
Cesta v zaselku Nadolžnik II  
(Preški vrh 49 -51) 

Preški vrh 
50 

78 v  

116 850811 R1-227 Cesta v naselju Kefrov mlin Brdinje 1 241 v  
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117 850831 350100 Povezava Šrotnek - Pavšar 350170 780 v  

118 850841 350100 Cesta do Prežihove bajte  
Preški vrh 

13a 
967 v  

119 850851 850890 Cesta do Prunarjeve Lipe Brdinje 39b 1.203 v 
139 - Slovenj 
Gradec 

120 850861 R1-227 Cesta Dular - Cofl Brdinje 45 1.131 v 
350 - Slovenj 
Gradec 

121 850871 350100 Cesta v naselje Podkraj 
krožna 
zanka 

1.334 v  

122 850881 350120 Cesta Brdinje - Rožej Brdinje 4 1.345 v  

123 850891 R1-227 
Cesta Kotlje - Smonker (Brdinje 
18a) 

350120 2.150 v  

124 850901 078131 Cesta križišče Lipovnik - Pogorevc 078061 6.898 v  

125 850911 G2-112 
Cesta Ravne na Koroškem - 
Meležnik - Bromanov mlin  

350130 4.286 v 437 - Prevalje 

126 850921 851160 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
IV (Vrtec Marjetka) 

Gledališka 
pot 2 

66 v  

127 850931 R1-227 
Cesta v mestni četrti Šance III  
(Na Šancah 13,16a,17,19,21,25, 
29,30, 32, 33,36,37,40,41,44,46) 

R1-227 297 v  

128 850932 850930 
Cesta v mestni četrti Šance IV 
 (Na Šancah 3,5,7 -12a) 

Na Šancah 
3 

140 v  

129 850941 350140 
Cesta v mestni četrti Šance V  
(Na Šancah 14 -24,34,38,42, 
48,50,52, 56) 

Na Šancah 
48 

349 v  

130 850951 850970 
Cesta v mestni četrti Šance VI  
(Na Šancah 59,63,67,71,71a) 

Na Šancah 
71a 

115 v  

131 850961 850970 
Cesta v mestni četrti Šance VII  
(Na Šancah 45,47,49,58,62,64,66, 
68,70,74,78,82,86,90,94) 

Na Šancah 
45 

402 v  

132 850971 350140 
Cesta v mestni četrti Šance VIII  
(Na Šancah 51,51a,53,55,57,61,65, 
69,73,75) 

Na Šancah 
51a 

339 v  

133 850981 850940 
Cesta v mestni četrti Šance IX  
(Na Šancah 72,76,80) 

Na Šancah 
80 

66 v  

134 850991 350140 
Cesta v mestni četrti Šance X  
(Ob Suhi 39-44) 

Ob Suhi 43 268 v  

135 851011 850990 
Cesta v mestni četrti Šance XI  
(Ob Suhi 31,33,33a,35,37,37a,b) 

Ob Suhi 31 135 v  

136 851021 850930 
Cesta v mestni četrti Šance XII  
(Preški vrh 2- 2b) 

Preški vrh 
2 

315 v  

137 851031 851020 
Cesta v mestni četrti Šance XIII  
(Preški vrh 23- 25) 

Preški vrh 
23 

76 v  

138 851041 851020 
Cesta v mestni četrti Šance XIV 
 (Preški vrh 26 - 30) 

Preški vrh 
30 

100 v  

139 851051 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh I 
(skozi naselje Strojnska reka) 

350130 565 v  

140 851052 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh II  
(Tolsti vrh 144-145) 

Tolsti vrh 
145 

37 v  

141 851053 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh III  
(Hudopisk) 

Tolsti vrh 
59 i 

443 v  

142 851054 350130 Dostop do mladinskega doma  
mladinski 

dom 
28 v  

143 851055 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh IV  
(Tolsti vrh 87b,149 -152) 

Tolsti vrh 
152 

177 v  

144 851056 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh V  
(Tolsti vrh 28,28a -c, 93b,d) 

Tolsti vrh 
28b 

245 v  

145 851061 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh VI  
(Tolsti vrh 86c - g,85,85a - c,127) 

Tolsti vrh 
85c 

143 v  

146 851071 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh VII  
(Tolsti vrh 122 - 126, 85f)  

Tolsti vrh 
126 

56 v  

147 851081 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh VIII  
(Tolsti vrh 114 - 119)  

Tolsti vrh 
119 

54 v  
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148 851091 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh IX  
(Tolsti vrh 106,107,109 - 111) 

Tolsti vrh 
111 

51 v  

149 851101 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh X  
(Tolsti vrh 134 - 139)  

Tolsti vrh 
135 

54 v  

150 851111 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh XI  
(Tolsti vrh 128 - 133)  

Tolsti vrh 
129 

58 v  

151 851121 851050 
Cesta v naselju Tolsti vrh XII  
(Tolsti vrh 94 - 102)  

Tolsti vrh 
95 

201 v  

152 851131 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh XIII  
(Glavnik) 

Stražišče 
23 

96 v  

153 851132 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh XIV 
 (Žmelcar) 

Tolsti vrh 
60B 

441 v  

154 851133 350130 
Cesta v naselju Tolsti vrh XV 
(Tolsti vrh 83) 

Tolsti vrh 
83 

155 v  

155 851141 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne I 
(Ditingerjeva ulica) 

350160 204 v  

156 851142 851140 
Cesta v mestni četrti center Ravne II 
(Ditingerjeva 7- Gozdarska 8) 

851140 159 v  

157 851143 851140 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
III (Lipa) 

Gačnikova 
pot 2 

56 v  

158 851151 350160 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
IV (Gozdarska) 

stopnišče 89 p  

159 851161 350150 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
IV (Cesta ob Glasbenem domu) 

Gledališka 
pot 14 

224 v  

160 851171 350160 
Pešcona v mestni četrti Center 
Ravne V (Partizanska ulica) 

R1-227 105 p  

161 851181 350150 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
VI (Stara ulica) 

cerkev 87 v  

162 851182 350150 
Pešpot v mestni četrti Center Ravne 
VII (Malgajeva ulica) 

R1-227 36 p  

163 851191 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
VII (Storitve) 

851190 113 v  

164 851201 350160 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
IX (Trg Svobode) 

350160 247 v  

165 851211 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
X (Garaže ob Suhi) 

Ob Suhi 10 213 v  

166 851221 851210 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XI (Ob Suhi 19,21,23,25) 

Ob Suhi 25 181 v  

167 851231 851220 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XII (Ob Suhi 27- 27a) 

Ob Suhi 
27A 

262 v  

168 851241 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XIII (Zdravstveni dom Ravne) 

Ob Suhi 
11C 

138 v  

169 851251 851240 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XIV (Ob Suhi) 

850420 222 v  

170 851261 851250 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XV (Ob Suhi 4a-d) 

Ob Suhi 4D 76 v  

171 851262 851260 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XVI (Ob Suhi 2-4) 

Ob Suhi 2 41 v  

172 851271 R1-227 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XVII 

Prežihova 
ulica 13 

177 v  

173 851272 851270 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XVIII 

garaže 13 v  

174 851281 851270 
Cesta v mestni četrti center Ravne 
XIX 

Ob Meži 6 95 v  

175 851301 G2-112 Cesta v obrtno cono Log krožišče 151 v  

176 851302 851300 Cesta v obrtno cono Log Surovina 497 v  

177 851311 851300 Obrtna cona Log V 
parcela 

90/6 
387 v  

178 851312 851310 
Obrtna cona Log VI (Dobja vas 
12,12c,b,13,13a,14) 

Dobja vas 
12 

65 v  

179 851313 851310 Obrtna cona Log VII 
parcela 
114/4 

60 v  

180 851321 851300 Obrtna cona Log VIII 851320 352 v  
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181 851322 851320 Obrtna cona Log IX 851320 119 v  

182 851323 851320 Obrtna cona Log X 851320 122 v  

183 851324 851300 Obrtna cona Log XI parkirišče 363 v  

184 851325 851320 Obrtna cona Log XII 850360 91 v  

185 851326 851320 Obrtna cona Log XIII 
parcela 
8835/4 

77 v  

186 851331 078060 Cesta Trotov križ - Strojna  350131 2.210 v  

v…vsa vozila, p…pešci  SKUPAJ: 52.962       m 

8. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) so: 
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1 985011 G2-112 
Kolesarska steza Ravne - Dobja 
vas 

križišče 
železarna 

1.038 k  

2 985012 G2-112 
Kolesarska steza Dobja vas - 
Prevalje 

G2-112 498 k 555 - Prevalje 

3 985021 850930 Kolesarska steza Ravne - Kotlje R1-227 2.361 b  

4 985022 R1-227 Kolesarska steza Kotlje - Dular R1-227 1.318 k  

k…kolesarji, b…kolesarji in pešci SKUPAJ: 5.215      m 

   
9. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 
113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije 
za ceste številka 37162-3/2012-155(507) z dne 8.6.2012. 
 

10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini 
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 68/99, 64/07). 
 

11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0009/2011 
Ravne na Koroškem, dne 11.07.2012 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 Župan mag. Tomaž Rožen 
 

 
 
379. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine 

Ravne na Koroškem  za leto 2012 
 
Na podlagi 29. člena Zakona  o lokalni samoupravi (Uradni 
list  RS, št. 94/07 in dopolnitve), 29. in 88. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 
30/02 in dopolnitve), 10.g člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve) in 16. člena 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 
39/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Ravne na 
Koroškem  na  15. redni seji  , dne 11.07.2012 sprejel 
 

ODLOK 
O DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

RAVNE NA KOROŠKEM  ZA LETO 2012 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 
2012 (Uradno glasilo slovenskih občin,  št.7/2012) se 
dopolni 19.člen tako, da se za prvim odstavkom doda 
drugi odstavek, ki se glasi : 
Obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev posrednih 
proračunskih uporabnikov občinskega proračuna, javnih 
gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, je 
določen v višini 100.000 €. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  410-0009/2011 
Datum: 11/7-2012 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 Župan mag. Tomaž ROŽEN, 

univ.dipl.ekon 
 

 
 
380. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja 

– modre cone na urejenih parkiriščih na 
območju platoja na Čečovju pred trgovskim 
centrom Tuš 

 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem izdaja na 
podlagi 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji), 15. člena Zakona o 
varnosti cestnega prometa(Uradni list RS, št. 56/08 – 
uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in 15., 16. in 19. 
Člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne 
na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/01) 
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SKLEP 
O UVEDBI ČASOVNO OMEJENEGA PARKIRANJA – 

MODRE CONE NA UREJENIH PARKIRIŠČIH NA 
OBMOČJU PLATOJA NA ČEČOVJU PRED 

TRGOVSKIM CENTROM TUŠ 
 

1. člen 
S tem sklepom se določa ureditev parkirnega reda na 
urejenih parkiriščih na območju platoja na Čečovju pred 
trgovskim centrom Tuš. 
 

2. člen 
 Območje časovno omejenega parkiranja – modre cone 
zajema: 

- parkirišča na območju platoja na Čečovju pred 
trgovskim centrom Tuš (sestavni del sklepa je 
grafični prikaz območja časovno omejenega 
parkiranja – modre cone). 

 Območje iz prejšnjega odstavka se označi z ustrezno 
prometno signalizacijo. 
 

3. člen 
Območje časovno omejenega parkiranja, definirano v 2. 
členu tega sklepa, je namenjeno parkiranju osebnih vozil 
in manjših kombiniranih vozil. Traktorjem, tovornim in 
drugim večjim vozilom je parkiranje prepovedano. 
 

4. člen 
 Na območju iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa se 
vzpostavi naslednji režim parkiranja: 
 Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja 
časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. 
Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno dve uri, brez 
plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno. 
 Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 8. 
ure zjutraj do 18. ure popoldan in ob sobotah od 8. ure do 
12. ure. Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja. 
 

5. člen 
Vozila, parkirana na parkirišču, morajo imeti označen 
režim parkiranja. Za režim časovno omejenega parkiranja 
mora biti v vozilu, na polici pred voznikovim sedežem, 
parkirna ura z označenim časom začetka parkiranja 
oziroma na drug ustrezen način označen začetek 
parkiranja. 
 

6. člen 
Za nadzor nad izvajanjem parkirnega reda po tem sklepu 
je zadolženo občinsko redarstvo. Do vzpostavitve službe 
občinskega redarstva je za nadzor odgovorna 
pooblaščena oseba s strani župana. 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Ravne na Koroškem, dne 11. julij 2012 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 Župan mag. Tomaž Rožen 
 

 
 

OBČINA ŠENČUR 
 
381. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
Kmetijske zadruge Cerklje v naselju Voklo 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 32. člena Statuta 
Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11)  je 
župan Občine Šenčur  dne 9.7.2012 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE KMETIJSKE 

ZADRUGE CERKLJE V NASELJU VOKLO 
 
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 

OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju 
OPPN) 

 Na parcelah 1486/6 in 1486/7, k.o. Voglje, ki sta v lasti 
KZ Cerklje, je zgrajeno skladišče, ki obratuje že več let in 
ima uporabno dovoljenje št. 351-248/6604/9 z dne 
29.9.1970, izdano s strani Skupščine občine Kranj, 
Oddelka za gospodarstvo. Na vzhodni strani skladišča je 
za potrebe dodatnega skladiščenja zgrajena dozidava, ki 
nima potrebnih dovoljenj in jo je potrebno legalizirati. KZ 
Cerklje ima potrebe po spremembi namembnosti skladišča 
v trgovino, po legalizaciji dozidave skladišča in ureditvi 
novega skladiščnega prostora tudi na zunanjih površinah v 
obliki nadstrešnice in odprtega skladiščnega prostora. Ob 
ureditvi parcele za opravljanje osnovne trgovske 
dejavnosti je za dvig kvalitete ponudbe in za uspešno 
poslovanje potrebno omogočiti opravljanje še dodatnih 
spremljajočih dejavnosti, skladiščenja kmetijskih izdelkov 
za potrebe trgovine in gostinstvo (mini bar) za potrebe 
strank.  
 Na obravnavanih parcelah je v veljavi Občinski 
prostorski načrt občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 7), v nadaljevanju OPN. V OPN je na 
obravnavanem zemljišču kot osnovna namenska raba 
zemljišča opredeljeno stavbno zemljišče, in sicer območje 
stanovanj, kot podrobnejša namenska raba pa površine 
podeželskega naselja (SK). Poleg osnovne dejavnosti, ki 
je namenjena bivanju, so dovoljene tudi spremljajoče 
dejavnosti (centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, 
trgovina na drobno, kmetijstvo in gozdarstvo, manjša 
obrtna dejavnost ter druge dejavnosti, ki služijo temu 
območju). 
 Zaradi preseganja nekaterih urbanističnih določil iz OPN 
je potrebna izdelava OPPN (105.člen odloka). Predmet 
podrobnega prostorskega akta so odstopanja pri 
legalizaciji obstoječega skladišča v obstoječih gabaritih, 
sprememba namembnosti iz skladišča v trgovino in 
ureditev skladiščnih površin, ki so nujno potrebne za 
obratovanje trgovine. 
 Pobudo za izdelavo OPPN je podal investitor-KZ 
Cerklje.  
 
2.0 OBMOČJE OPPN 
Območje OPPN se nanaša na parc. št. 1486/6, 1486/7, 
del 1481/2, del 1486/1 in del 1588/36 (cesta), k.o. Voglje.  
Na severu meja poteka ob javni poti JP 890951, na 
vzhodu in zahodu ob obstoječi pozidavi, na jugu pa je 
meja kmetijsko zemljišče.  
 
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV  
Strokovne rešitve so pripravljene na podlagi analize 
predmetnega prostora, geodetskih podlag in idejne 
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zasnove. Vsebina in obseg območja se lahko korigira na 
osnovi dopolnjene idejne zasnove oziroma smernic 
nosilcev urejanja prostora.  
 

4.0 AKTIVNOSTI IN ROKI ZA PRIPRAVO OPPN 
 
 
 

Faza Rok izdelave Nosilec 
Sklep o začetku priprave OPPN in objava Sklepa julij 2012 izdelovalec, občina 
Priprava osnutka OPPN  julij 2012 izdelovalec  
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k 
osnutku OPPN 

avgust 2012 
izdelovalec  

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN september 2012 izdelovalec  
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
OPPN 

oktober 2012 
občina  

Javna razgrnitev in javna obravnava 
Oktober, november 
2012 

občina, izdelovalec  

Priprava in uskladitev stališč do pripomb  november 2012 izdelovalec, občina 
Pridobivanje in usklajevanje mnenj februar 2013 izdelovalec  
Priprava usklajenega predloga OPPN  marec 2013 izdelovalec  
Sprejem OPPN in objava odloka  April, maj 2013 izdelovalec, občina 
   

 Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do 
časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, 
ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta. 
 Če bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z 
določili veljavne zakonodaje potekal sočasno z izdelavo 
OPPN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave 
OPPN. 
 
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
 Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za 
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati 
naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci: 

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana (postopek 
CPVO), 

2. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno 
letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, 

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami); 

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport , Direktorat za kulturno dediščino,  
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, 

5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS 
za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek 
območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 
4000 Kranj (varstvo voda),  

6. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj; 

7. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilna 
naprava, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; 

8. Komunala Kranj d.o.o., PE Komunala, Ulica 
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; 

9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucija električne 
energije, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj 
(električna energija); 

10. Telekom Slovenije, Vzdrževanje omrežja in 
zagotavljanje storitev, Ulica Mirka Vadnova 13, 
4000 Kranj (telekomunikacije); 

11. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
(občinske ceste, javne površine); 

 Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je 
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se 
le-te pridobijo v postopku.  
 Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu 
prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.  
 

6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN 
zagotovi investitor: KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, 
z.o.o., Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnih straneh Občine Šenčur ter stopi v veljavo 
naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 35001-8/2012-1 
Šenčur, dne 09. 07. 2012 
 
 Občina Šenčur 
 Župan Miro Kozelj 
 

 
 
382. Sklep o začetku priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za 
ureditveno območje ŠE-33 SSe 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) ter 
32. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik 
Gorenjske št. 2/11) je župan Občine Šenčur dne 
10.07.2012 sprejel 

 
SKLEP  

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA UREDITVENO 

OBMOČJE ŠE-33 SSE 
 

1. člen 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje 
ŠE – 33 SSe (v nadaljevanju OPPN). 
 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 

 V občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (OPN) 
se obravnavano območje ureja s predpisanim podrobnim 
prostorskim aktom. V sredini območja urejanja so ostale 
večje površine nepozidanih stavbnih zemljišč, ki jih 
obkroža prevladujoča individualna prostostoječa 
stanovanjska pozidava z obodnimi lokalnimi ulicami. 
 Predmet urejanja je urbanistično – arhitektonska 
zasnova osrednjega nepozidanega prostora z navezavo 
komunalne infrastrukture na obstoječe obodno omrežje. 
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 Pobudo za izdelavo OPPN so podali zasebni investitorji 
in Občina Šenčur. 
 

3. člen 
(območje OPPN) 

Območje OPPN obsega celotno enoto urejanja ŠE – 33 
SSe. Vsa zemljišča so v k.o. Šenčur, z okvirno površino 
6,2 ha. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne rešitve so pripravljene na podlagi analize 
predmetnega prostora, geodetskih podlag in idejne 
zasnove. Vsebina in obseg območja se lahko korigira na 
osnovi dopolnjene idejne zasnove oziroma smernic 
nosilcev urejanja prostora. 
 

5. člen 
(aktivnosti in roki za pripravo OPPN) 

 S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave 
OPPN: 
AKTIVNOSTI ČAS IZVEDBE 
Objava sklepa o začetku priprave 
OPPN v Uradnem glasilu slovenskih 
občin 

julij 2012 

Priprava osnutka avgust 2012 
Pridobitev smernic nosilcev urejanja 
prostora 

september 2012 

Priprava dopolnjenega osnutka oktober 2012 
Javna razgrnitev z obravnavo november 2012 
Priprava stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve 

december 2012 

Priprava predloga januar 2013 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora 

februar 2013  

Priprava usklajenega predloga marec 2013 
Sprejem OPPN in objava odloka april 2013 
 V primeru zahteve po vodenju CPVO se aktivnosti s 
tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN. 
Posledično se podaljšajo tudi roki. Pri realizaciji 
terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi 
zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na 
potek sprejemanja prostorskega akta (daljši postopek 
usklajevanja idejne zasnove, zahteve po dodatnih 
strokovnih podlagah nosilcev urejanja prostora, 
spremembe zakonodaje, …) 
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

 Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji 
smernic za načrtovanje in mnenj na OPPN v skladu z 61. 
členom ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja 
prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma 
mnenja pripravljavec nadaljuje s postopkom.  
 Nosilci urejanja prostora so: 

1. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana, 

2. MINISTRSTVO ZA PROMET, Agencija za civilno 
letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, 

3. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT, Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana, 

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, 
Agencija RS za okolje - Urad za upravljanje z 
vodami, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica 
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

5. ELEKTRO GORENJSKA d.d., OE Distribucija 
električne energije, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 
Kranj 

6. KOMUNALA KRANJ, PE Vodovod, Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj 

7. KOMUNALA KRANJ, PE Kanalizacija in čistilne 
naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 

8. KOMUNALA KRANJ, odpadki, Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj 

9. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE Kranj, Ulica 
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 

10. TELE – TV komunikacijski engineering d.o.o., 
Ulica Nikola Tesle 2, 4000 Kranj 

11. OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 
Šenčur 

 Drugi udeleženci: 
12. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, 

Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, 
Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za 
načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje 
(CPVO). 

 Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja 
prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, 
se le ti vključijo v postopek. 
 

7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN 
zagotovi Občina Šenčur. 
 

8. člen 
(končne določbe) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnih straneh Občine Šenčur ter stopi v veljavo 
naslednji dan po objavi. 
Številka: 35001-9/2012-1 
Šenčur, dne 10.7. 2012 
 
 Občina Šenčur 
 Župan Miro Kozelj 
 

 
 

OBČINA ZAVRČ 
 
383. Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti 

delavcev na delu 
 
Na podlagi  Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
42/2002 in 103/2007) ter Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (Ur. list RS, št. 43/2011)  je delodajalec Občina Zavrč, 
ki jo zastopa Župan Miran VUK  sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O PREVERJANJU ALKOHOLIZIRANOSTI DELAVCEV 

NA DELU 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek ugotavljanja prisotnosti 
alkohola pri zaposlenih v času pred vsakokratnim 
začetkom opravljanja dela in v času opravljanja dela v 
prostorih delodajalca ter drugih lokacijah, kadar se delo 
opravlja zunaj delovnih prostorov. 
 
II. ORGANIZACIJA NOTRANJE KONTROLE 
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2. člen 
Izvajanje notranje kontrole v družbi izvaja delodajalec. 
 
III. PREIZKUS ALKOHOLIZIRANOSTI NA 

DELOVNEM MESTU OZIROMA PRI 
OPRAVLJANJU DELA 

 
3. člen 

Delodajalec mora pri preverjanju alkoholiziranosti v 
največji meri varovati in spoštovati delavčevo osebnost in 
upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost. 
 

4. člen 
Prihod na delo v alkoholiziranem stanju, vnos ali poskus 
vnosa alkohola na delovnem mestu,  v delovnem času 
lahko predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti. 
 

5. člen 
Delavec, ki je pod vplivom alkohola ne sme opravljati dela. 
Šteje se, da je pod vplivom alkohola delavec, ki ima v 
organizmu več kot 0,5 promila alkohola. 
 

6. člen 
 Vsakemu zaposlenemu se lahko odredi izvajanje 
preizkusa alkoholiziranosti neposredno pred nastopom 
dela ali v delovnem času. 
 Strokovni preizkus alkoholiziranosti se lahko odredi tudi 
v primerih delovnih nesreč, požara, sporih med 
zaposlenimi ali v drugih primerih neprimernega vedenja, 
če je mogoče domnevati, da je ravnanje oz. dogodek tudi 
posledica alkoholiziranosti. 
 

7. člen 
 Delodajalec lahko preizkus alkoholiziranosti izvaja 
naključno ali v določenih časovnih intervalih, po predhodni 
napovedi ali brez predhodne napovedi. 
 Delodajalec mora izvesti preizkus alkoholiziranosti v 
primerih, ko obstaja sum, da je delavec pod vplivom 
alkohola. 
 Preizkus alkoholiziranosti opravi delodajalec ali 
pooblaščeni zunanji izvajalec. 
 

8. člen 
 Delavec, kateremu je bil odrejen preizkus 
alkoholiziranosti, do izvedbe preizkusa alkoholiziranosti ne 
sme opravljati dela. Po potrebi se delavcu lahko odredi 
čakanje na preizkus na kraju, kjer ni nevarnosti, da bi 
škodoval sebi ali drugim. 
 Delavcu, pri katerem je ugotovljena alkoholiziranost se 
nemudoma prepove opravljanje dela, v primeru da je delo 
že pričel opravljati, pa mora z delom takoj prenehati. 
 

9. člen 
 Delavca se predhodno seznani s potekom preizkusa 
alkoholiziranosti z alkotestom. 
 O opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se sestavi 
zapisnik, ki mora vsebovati: 

- navedbo delavca, katerega alkoholiziranost se 
preverja, 

- navedbo osebe, ki izvaja preizkus 
alkoholiziranosti, 

- navedba oseb, prisotnih na preizkusu, 
- navedbo, ali gre za napovedan ali nenapovedan 

preizkus alkoholiziranosti,  
- navedba modela naprave za preverjanje 

alkoholiziranosti in leto izdelave, 
- rezultat meritve, 
- izjavo delavca, katerega alkoholiziranost se 

preverja o seznanjenosti s postopkom, 
- podpis delavca ter 

- podpis prič. 
 V primeru neupravičene odklonitve opravljanja 
preizkusa alkoholiziranosti, je mogoče domnevati, da je 
delavec pod vplivom alkohola. V tem primeru se v zapisnik 
o preverjanju alkoholiziranosti navede, da je delavec 
preizkus odklonil ter razloge za odklonitev, če so ti znani. 
 V zapisnik se navede tudi vse ostale znake, ki kažejo na 
alkoholiziranost delavca (npr.: zadah po alkoholu, 
posebnost pri govoru, posebnost pri hoji in motoričnih 
sposobnostih,…) ter priče, ki so te znake zaznale, in 
njihove navedbe. 
 
IV. STROŠKI POSTOPKA 
 

10. člen 
Stroške preizkusa alkoholiziranosti v celoti krije 
delodajalec. 
 
V. KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
Pravilnik se v času njegove veljavnosti hrani pri 
delodajalcu ter je ves čas na vpogled zaposlenim. 
 

12. člen 
Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem sprejetja 
pravilnika pri delodajalcu. 
 
Številka: 007-7/2012-001 
Goričak, 18. april 2012 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK l.r. 
 

 
 
384. Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito 

delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem 
na delovnem mestu 

 
Župan Občine Zavrč na podlagi 45. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/02, 103/07) in Statuta 
Občine (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2011) 
sprejemam 
 

PRAVILNIK 
O UKREPIH DELODAJALCA ZA ZAŠČITO DELAVCEV 

PRED SPOLNIM IN DRUGIM TRPINČENJEM NA 
DELOVNEM MESTU 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
 S tem pravilnikom delodajalec ureja način 
prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic 
spolnega ali drugega trpinčenja na delovnem mestu 
(mobbing -šikaniranje oziroma psihično nasilje na 
delovnem mestu) pri delodajalcu. 
 Delodajalec se zavezuje, da mobbinga pri delodajalcu 
ne bo dopuščal, temveč bo spodbujal in razvijal partnersko 
sodelovanje z vsemi zaposlenimi, prav tako bo spodbujal 
reševanje konfliktov z dialogom v kolikor bo do konfliktov 
prišlo. Delodajalec se tudi zavezuje k vzpostavljanju 
pozitivne delovne klime, ki je pomembna predpostavka za 
delovno zadovoljnost in kakovost delovnega življenja 
zaposlenih. Zadovoljstvo delavcev je temeljna 
predpostavka za uspešnost delodajalca. 
 Osnovni namen in cilj tega pravilnika je:  

- povečati ozaveščenost in razumevanje resnosti 
problemov mobbinga v delovnem okolju (izjemno 
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škodljive posledice za žrtev, sodelavce in 
delodajalca),  

- usmeriti pozornost na pravočasno prepoznavanje 
tipičnih znakov in pojavov, ki lahko pokažejo na 
obstoj mobbinga in  

- zagotoviti delodajalcu, delavcem in njihovim 
predstavnikom akcijsko usmerjen okvir 
(dokument) za prepoznavanje, preprečevanje in 
obvladovanje problemov mobbinga pri 
delodajalcu.  

 
2. člen 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za 
ravnanje udeležencev v zvezi z morebitnimi pojavi 
spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter 
diskriminacije zaradi spola, rase, barve kože, starosti, 
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, 
političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu ali 
svetu delavcev, nacionalnega in socialnega porekla, 
družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne 
usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.  
 

3. člen 
 Pojavi mobbinga predstavljajo kršitev človeškega 
dostojanstva in osebnostnih pravic zaposlenih ter motnjo v 
delovnem procesu in so nezdružljivi s poslovno politiko 
delodajalca, zato izvajanje mobbinga v kakršnikoli obliki 
pomeni kršitev delovnih obveznosti. 
 Delodajalec se zavezuje, da bo žrtvam mobbinga nudil 
vso ustrezno pomoč, izvajalce mobbinga pa ustrezno 
sankcioniral, saj izvajanje mobbinga predstavlja najhujšo 
kršitev obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. 
 
II. OPREDELITEV IN PREPOZNAVANJE 

MOBBINGA  
 

4. člen 
Mobbing je premišljeno in ponavljajoče se konfliktno 
komuniciranje oziroma šikanozno ali drugače neprimerno 
(neprijazno, žaljivo, omalovažujoče in podobno) ravnanje v 
odnosih med sodelavci, med podrejenimi in nadrejenimi 
delavci ali med nadrejenimi in podrejenimi delavci, ki 
pomeni izvajanje nasilja na delovnem mestu in ima za 
posledico psihično, čustveno, socialno, informacijsko ali 
poslovno onemogočanje žrtve, pri čemer je žrtev dalj časa 
(vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev) 
izpostavljena sistematičnim napadom ene ali več oseb, kar 
ogroža njeno zdravje ter varnost pri delu.  
 

5. člen 
Kot potencialna mobbing ravnanja po tem pravilniku se 
štejejo zlasti naslednja ravnanja v odnosu do žrtve:  

1. napadi na možnost komuniciranja, kot na 
primer  
- omejevanje možnosti komuniciranja s strani 

nadrejenega,  
- večkratno prekinjanje govora in jemanje 

besede,  
- onemogočanje izražanja mnenja,  
- onemogočanje dostopa do kakršnihkoli 

informacij,  
- omejevanje možnosti ali celo prepoved 

sodelavcem komunicirati z žrtvijo,  
- kričanje ali glasno zmerjanje,  
- konstantno kritiziranje dela,  
- konstantno kritiziranje osebnega življenja, 

videza ali obnašanja,  
- nadlegovanje po telefonu,  
- verbalne grožnje in žalitve,  
- pisne grožnje,  

- očitno izmikanje stikom (odklonilne geste 
oziroma pogledi, dajanje nejasnih pripomb 
brez navedb razlogov izmikanja),  

- šikaniranje preko elektronskih medijev 
(vdiranje v računalnik, brisanje tekstov, 
pošiljanje neželenih računalniških 
programov, pošiljanje neželene elektronske 
pošte, itd.);  

2. napadi na socialne stike, kot na primer  
- nenadoma se s prizadetim nihče več ne 

pogovarja,  
- ko prizadeti koga pri delodajalcu ogovori, ga 

le-ta ignorira,  
- premestitev v pisarno daleč od sodelavcev,  
- sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s 

posamezno osebo,  
- splošno ignoriranje pri delodajalcu,  
- druge oblike ustvarjanja popolne izoliranosti 

od okolja pri delu;  
3. napadi na socialni ugled, kot na primer  

- širjenje govoric,  
- ogovarjanje za hrbtom,  
- poskusi smešenja posameznika,  
- namigovanje na psihične težave,  
- poskus prisile v psihiatrični pregled,  
- norčevanje iz telesnih hib,  
- oponašanje načina hoje, glasu ali gest z 

namenom, da bi se nekoga osmešilo,  
- napadanje političnega ali verskega 

prepričanja,  
- norčevanje iz zasebnega življenja in 

osebnostnih lastnosti,  
- norčevanje iz narodnosti,  
- siljenje k opravljanju nalog, ki negativno 

vplivajo na samozavest,  
- delovne napore se ocenjuje napačno ali z 

namenom žalitve,  
- dvomi v poslovne odločitve posameznika,  
- posameznik je deležen kletvic in obscenih 

izrazov,  
- posameznik je deležen poskusov spolnega 

zbliževanja ali verbalnih spolnih ponudb, 
- ne odrejanje nobenih delovnih nalog, 

jemanje dela ali odrejanje delovnih nalog, ki 
so bistveno pod nivojem zahtevnosti in 
obsega delovnih nalog za katere je delavec 
sklenil delovno razmerje, brez zakonskega 
razloga; 

4. napadi na kakovost delovne in življenjske 
situacije, kot na primer  
- izključevanje iz vseh aktivnosti, ki potekajo 

na delovnem mestu in v delovnem okolju,  
- posameznik ne dobiva novih delovnih nalog,  
- odvzete so mu vse delovne naloge, in sicer v 

tolikšni meri, da si še sam ne more izmisliti 
kakšne naloge zase,  

- dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog,  
- dodeljevanje nalog daleč pod ali nad nivojem 

sposobnosti,  
- dodeljevanje vedno novih nalog (pogosteje, 

kot ostalim sodelavcem),  
- dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo,  
- dodeljevanje naloge daleč nad nivojem 

kvalifikacij z namenom diskreditacije,  
- »pošiljanje« v pokoj ali grožnje z odpustom;  

5. napadi na zdravje, kot na primer  
- odrejanje zdravju škodljivih nalog, brez 

ustreznih zaščitnih sredstev oziroma ukrepov 
varstva in zdravja pri delu, 

- grožnje s fizičnim nasiljem,  
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- uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se 
nekoga “disciplinira”,  

- fizično zlorabljanje,  
- namerno povzročanje škode ali nepotrebnih 

stroškov posamezniku,  
- namerno povzročanje psihične škode na 

domu ali delovnem mestu,  
- spolni napadi;  

6. druga podobna ravnanja, če ustrezajo 
definiciji mobbinga iz prejšnjega člena.  

 
III. PREVENTIVNO DELOVANJE  
 

6. člen 
 Delodajalec z namenom preprečevanja in pravočasnega 
odkrivanja mobbinga sprejema določene ukrepe. Ti ukrepi 
so namenjeni izboljšanju splošnim medsebojnim odnosom 
pri delodajalcu ter uspešnemu razvoju delodajalca. 
 Vsi zaposleni si morajo prizadevati za splošno 
izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja, razvijati in 
vzdrževati medsebojne odnose na ustreznem 
kvalitativnem nivoju ter razvijati visok kulturno – vrednostni 
sistem, ki bo onemogočal nastanek in razvoj mobbinga pri 
delodajalcu. 
 
a) Dolžnosti delodajalca  
 

7. člen 
Delodajalec si bo še posebej prizadeval za: 

- izboljšanje organizacije dela – odprava 
nejasnih opisov položajev in nalog, zmanjšanje 
deleža enoličnega dela, izboljšanje predvidljivosti 
delovnih postopkov, možnost odločanja 
zaposlenih, možnost izobraževanja, odprta 
komunikacija, razvijanje timske organizacijske 
kulture, odprava nejasnih ali nasprotujočih 
navodil, zagotovitev celovite informiranosti o 
ciljih, pravočasno reševanje kadrovskih 
problemov, izboljšanje delovne atmosfere ipd.,  

- izboljšanje načina vodenja  - izboljšanje stila 
vodenja v smislu odprave avtoritarnega načina 
vodenja, stalno komuniciranje organizacijskih 
ciljev z zaposlenimi, povečanje odgovornosti in 
pristojnosti vodstva delodajalca pri reševanju 
konfliktov, jasna določitev norm in vrednot pri 
delodajalcu na vseh ravneh, jasna določitev 
posledic kršitve norm in vrednot pri delodajalcu, 
nenehna pozornost nadrejenih na dogajanja pri 
delodajalcu, periodični pogovori nadrejenih z 
zaposlenimi ipd., 

- uvedbo posebnih ukrepov za preprečevanje 
mobbinga – usposobitev vodilnih in vodstvenih 
delavcev za zgodnje prepoznavanje mobbinga in 
ustrezno ukrepanje, ozaveščanje in 
izobraževanje vseh zaposlenih o problematiki 
mobinga, seznanitev vseh zaposlenih o normah 
in vrednot ah delodajalca, vključevanje vseh 
zaposlenih in njihovih predstavnikov v 
ocenjevanje ogroženosti in oblikovanje 
preventivnih ukrepov proti mobbingu, ipd..  

 
b) Dolžnosti delavcev  
 

8. člen 
Delavci so dolžni:  

- obvestiti delodajalca o obstoju mobbinga, oz. 
znakih le-tega,  

- spodbujati partnersko vedenje na vseh 
organizacijskih ravneh delodajalca,  

- zahtevati in se vključeval v razreševanje 
problematike mobinga v pri delodajalcu, 

- vzdržati se vseh ravnanj, ki bi za posledico imela 
trpinčenje sodelavcev, podrejenih ali nadrejenih. 

 
IV. UKREPANJE ZA PRENEHANJE IN ODPRAVO 

POSLEDIC MOBBINGA  
 
a) Načela za razreševanje primerov mobbinga  
 

9. člen 
 Delodajalec se zavezuje, da bo: 

- ob pojavu mobbinga takoj ustrezno zaščitil žrtve 
in preprečil njihovo nadaljnje mobbiranje, hkrati 
pa sprejel ustrezno prilagojene ukrepe za 
odpravo posledic mobbinga in povrnitev 
nekdanjega ugleda žrtev, 

- pri razreševanju posledic mobbinga izhajal iz 34. 
člena Ustave RS, ki določa, da »ima vsakdo 
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, 
hkrati pa bo v celoti spoštoval tudi druge zakone, 
kolektivne pogodbe in sprejete dogovore, ki 
opredeljujejo to področje, 

- vsem zaposlenim brezpogojno priznal pravico do 
pritožbe zaradi domnevnega mobbinga in 
zagotovil ustrezno obravnavo ter reševanje 
posameznega primera, 

- obravnaval vse zahteve in priporočila 
predstavnikov delavcev ali drugega 
zainteresiranega subjekta pri delodajalcu, 

- k reševanju problema pristopil s potrebno 
obzirnostjo in zaupnostjo, da bo v celoti zaščitil 
osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve,  

- zagotovil takšno obravnavo primerov, da 
osebam, ki ne bodo vpletene, ne bo razkrival 
nikakršnih podrobnosti,  

- vse pritožbe in obvestila v zvezi z mobbingom 
reševal hitro in brez odlašanja,  

- vsem vpletenim zagotavljal pošteno in 
nepristransko obravnavo,  

- proti izvajalcem mobbinga po potrebi ustrezno 
ukrepal,  

- dopuščal bo zunanjo strokovno pomoč.  
 Delodajalec ne bo dopuščal lažnih obtožb oziroma bo v 
takih primerih sprožil ustrezni disciplinski postopek ali 
uporabo drugih sankcij,  
 
b) Postopek za razreševanje primerov mobbinga  
 

10. člen 
 Za obravnavo posameznih primerov mobbinga ter za 
pripravo programa ukrepov po ugotovitvi tega za njihovo 
razreševanje in predloga morebitnih sankcij zoper 
izvajalce lahko delodajalec ustanovi odbor za 
preprečevanje mobbinga (v nadaljevanju odbor). 
 Odbor za preprečevanje mobbinga ustanovi delodajalec 
po lastni presoji ali na zahtevo delavcev, ki ob podaji 
zahteve imenujejo svojega predstavnika. Odbor ima 
najmanj dva člana, pri čemer enega imenuje delodajalec, 
enega pa delavci ob podaji zahteve. Tisti, ki je imenoval 
člana odbora ga lahko tudi odpokliče.   
 Odbor je pristojen za podajo mnenj in stališč v zvezi s 
stanjem mobbinga pri delodajalcu, raziskavo prijav o 
mobbingu ter za podajo predlogov in priporočil delodajalcu 
v primeru ugotovljenega mobbinga. Za izvedbo morebitnih 
predlaganih pravnih ukrepov in sankcij je pristojno 
poslovodstvo kot zastopnik delodajalca  
 Neformalne ukrepe in moralne sankcije, ki nimajo 
pravnih posledic (razgovori, opozorila, priporočila, nasveti, 
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graje, zahteve za javno opravičilo ipd.), lahko odbor izvaja 
neposredno ali pa poslovodstvo delodajalca. 
 Odbor način svojega delovanja lahko podrobneje uredi s 
poslovnikom.  
 

11. člen 
Če odbor iz prejšnjega odstavka ni ustanovljen naloge 
odbora izvaja poslovodstvo delodajalca. 
 

12. člen 
 Postopek za razreševanje posameznega primera 
mobbinga pred odborom se začne na podlagi neposredno 
vložene pisne vloge (pritožbe, zahteve, obvestila, 
predloga, prošnje, ipd) prizadetega posameznika, ki meni, 
da je žrtev mobinga (v nadaljevanju: žrtev mobinga). 
 Postopke se lahko začne tudi na pisno zahtevo enega 
od naslednjih pooblaščenih predlagateljev:  

- žrtvi mobbinga nadrejeni vodstveni delavec,  
- predstavnikov delavcev,  
- kadrovske službe,  
- služba (osebe) odgovorne za varnost in zdravje 

pri delu, 
- pooblaščenega zdravnika 
- kateregakoli delavca zaposlenega pri 

delodajalcu.  
 Pooblaščeni predlagatelji lahko sprožijo postopek na 
lastno pobudo, dolžni pa so ga sprožiti, če to od njih 
izrecno zahteva žrtev mobbinga.  
 Preden sproži postopek pred odborom, ima vsak 
pooblaščeni predlagatelj, če tako predlaga ali s tem 
soglaša žrtev mobinga, pravico poskusiti sporna razmerja 
med žrtvijo in izvajalcem oziroma izvajalci mobinga 
razrešiti z neformalnimi oblikami posredovanja v okviru 
svojih pristojnosti.  
 V primeru, da je postopek začet na predlog 
pooblaščenega predlagatelja odbor najprej opravi 
razgovor s prizadeto osebo. Če prizadeta oseba ne poda 
soglasja, da jo odbor obravnava kot žrtev mobbinga, odbor 
razišče zadevo in poda poročilo. 
 

13. člen 
 Odbor je dolžan z obravnavo prejete vloge začeti 
nemudoma, razgovor z žrtvijo mobbinga kot prvo fazo 
postopka pa mora opraviti najkasneje v petih dneh od 
prejema vloge. Žrtev mobbinga se na razgovor vabi ustno 
ali pisno. O razgovoru pa se izdela zapis, ki ga podpiše 
tudi žrtev mobbinga.   
 Način vodenja postopka in posamezna dejanja v 
postopku so odvisni od značilnosti in konkretnih okoliščin 
posameznega primera, v načelu pa je naloga odbora, da:  

- temeljito razišče informacije o mobbingu,  
- v ločenih ali skupnih pogovorih (izvajalec 

mobbinga in žrtev) ugotovi dejansko stanje in ga 
dokumentira,  

- žrtvam svetuje in jih podpre, pri tem mora paziti, 
da žrtev zaradi postopka ni izpostavljena,  

- izvajalca mobbinga pouči o pravnih posledicah 
dejanj mobbinga, ga pozove k opustitvi spornih 
ravnanj ter sprejme druge morebitne ukrepe iz 
svoje pristojnosti,  

- zahteva javno opravičilo žrtvi mobbinga ali 
predlaga drugo obliko njene rehabilitacije oziroma 
povrnitve njenega dobrega imena in časti pri 
delodajalcu, po potrebi z uporabo vseh 
razpoložljivih sredstev internega komuniciranja 
pri delodjalcu,  

- sprejme in izvede moralne sankcije zoper 
izvajalce mobbinga (javne obsodbe in 
distanciranje, graje ipd.),  

- poslovodstvu in pristojnim organom pri 
delodajalcu predlaga pravne ukrepe in po potrebi 
tudi uvedbo pravnih sankcij zoper izvajalca 
mobbinga,  

- na željo žrtve spremlja žrtev v vseh nadaljnjih 
pogovorih in obravnavah ter ji svetuje zastopa,  

- spremlja usodo žrtve v delovni sredini tudi po 
prenehanju veljavnosti sprejetih ukrepov in 
»zadeve« ne zaključi, dokler obstaja realna 
nevarnost za nadaljevanje ali obnovitev 
mobbinga, razen če žrtev to sama zahteva.  

 Predlog ukrepov in morebitnih sankcij, ki so v 
pristojnosti delodajalca, mora odbor pripraviti najkasneje v 
30 dneh od začetka postopka, delodajalec pa jih je dolžan 
izvršiti brez odlašanja.  
 
c) Možni pravni ukrepi in sankcije  
 

14. člen 
Poleg neformalnih ukrepov in moralnih sankcij je 
delodajalec na predlog odbora ali po lastni presoji dolžan 
sprejeti kakršnekoli pravne ukrepe za prenehanje in 
odpravo posledic mobbinga ter sankcije zoper izvajalce 
mobbinga, ki jih dopušča veljavna zakonodaja.  
 

15. člen 
Pravni ukrepi za prenehanje in odpravo posledic mobbinga 
so lahko zlasti naslednji:  

- opravičilo izvajalca mobbinga, ki je lahko osebno 
ali javno, 

- ukrepi za trajno ali začasno premestitev izvajalca 
mobbinga na drugo delovno mesto oziroma v 
drugo delovno sredino znotraj delodajalca,  

- s soglasjem žrtve mobbinga njeno premestitev na 
drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno 
sredino znotraj delodajalca ali k drugemu 
delodajalcu, lahko tudi s priznanjem pravice do 
prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pri čemer žrtev 
mobbinga zaradi premestitve ne sme biti finančno 
ali kako drugače oškodovana, ukrep je lahko tudi 
začasen, 

- odobritev dodatnega plačanega dopusta žrtvi za 
psihično rehabilitacijo zaradi posledic mobbinga,  

- plačilo izobraževanj ali druge oblike strokovne 
pomoči žrtvi za ponovno pridobitev samozavesti,  

- plačilo odškodnine žrtvi mobbinga zaradi 
psihičnega trpljenja,  

- plačilo stroškov morebitnih javnih objav za 
odpravo dezinformacij in žaljivih obdolžitev žrtve, 
ki izvirajo iz delovne sredine. 

 
16. člen 

 Pravne sankcije zoper izvajalce mobbinga, ki so v 
pristojnosti delodajalca, so lahko zlasti: 

- ustno opozorilo, ki nima lastnosti disciplinske 
sankcije, 

- uvedba disciplinskega postopka ter izrek 
ustrezne sankcije, 

- opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 
- redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih 

razlogov, 
- izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

 Delodajalec je dolžan od izvajalca mobbinga zahtevati 
povračilo škode, ki je nastala z izvajanjem mobbinga. 
 
V. KONČNE DOLOČBE  
 

17. člen 
Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo 
na enak način kot pravilnik. 
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18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
V Goričaku , dne 18. aprila 2012 
Številka: 007-8/2012-001 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK l.r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRILOGA 

 
Zaposlen-a v ………………………………………………………………… izjavljam, da sem podrobno seznanjen-a z Pravilnikom 
o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, kar potrjujem s svojim podpisom:  
 
 IME IN PRIIMEK:  DATUM SEZNANITVE  PODPIS: 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
 

 
 
 
385. Sklep o  oceni izvajanja občinskega programa 

varnosti občine Zavrč v letu 2011   
 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, 
št. 64/99 in 98/04 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2011) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 ZORed) je 
Občinski svet občine Zavrč na 16. redni seji dne 14.06, 
2012 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O  OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA 
VARNOSTI  OBČINE ZAVRČ V LETU 2011 

 
1. 

Občinski svet Občine Zavrč ocenjuje, da so bili doseženi 
zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine 
Zavrč za leto 2011. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-2/2010-039-003 
Datum:  14.06. 2012 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK, l.r. 
 

 
 

 
386. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 

Zavrč 
 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (uradni 
list RS št. 100/05-UPB1 in 103/07) in 14. člena Statuta 
Občine Zavrč  (Uradno glasilo slovenskih občin 22/11) je 
Občinski svet občine Zavrč na 16 redni seji dne 14.06. 
2012 sprejel 
 

SKLEP 
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI 

ZAVRČ 
 

1. člen 
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma 
kandidate na zadnjih volitvah za člane občinskega sveta 
občine Zavrč, dobi sredstva iz proračuna občine Zavrč, če 
je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega 
člana sveta občine Zavrč (število veljavnih glasov : s 
številom mest v občinskem svetu x 50 :100),sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 
 

2. člen 
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih 
strank, se določi v proračunu občine Zavrč za posamezno 
proračunsko leto pri čemer sredstva ne smejo presegati 
0,6% sredstev, ki jih ima občina Zavrč opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko 
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.  
 

3. člen 
Političnim stranka se sredstva nakazujejo štiri krat letno  
na transakcijski račun stranke. Politična stranka, ki je 
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nastala s spojitvijo oziroma razdružitvijo in stranka, h kateri 
se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica politične 
stranke, ki je s spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo 
prenehala. Če politična stranka pravne naslednice nima, 
ostanejo sredstva proračunu. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
financiranju političnih strank v Občini Zavrč (Uradni list RS 
št. 67/2011 in 44/04) 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 900-2/2010-039-001 
Zavrč 14.06. 2012  
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK l.r. 
 

 
 
387. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne 

skupnosti v Sveta zavoda Osnovna šola 
Cirkulane- Zavrč 

 
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane- 
Zavrč (UL RS, št. št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08 in 51/10) 
in 15. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 22/2012) je Občinski svet občine 
Zavrč na 17 redni seji dne 09. julij 2012 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA LOKALNE 

SKUPNOSTI V SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
CIRKULANE- ZAVRČ 

 
1. 

Občinski svet Občine Zavrč imenuje  
- Slavka Pravdiča, Hrastovec 1a, Zavrč  
- Dušana Rojka, Zavrč 7/a, Zavrč 

za predstavnika Občine Zavrč v Svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane- Zavrč 
do izteka mandata  sveta javnega zavoda.  
 

2. 
Mandatna doba imenovanih v svetu zavoda začne teči z 
dnem konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda. 
 

3. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Šifra:  900-2/2010-041-003 
Datum: 09.07. 2012 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK 
 

 
 
388. Sklep o določitvi cen  najema grobov na 

pokopališču Zavrč in za leto 2012 in o 
določitvi cen za uporabo mrliške vežice 

 
Na podlagi 6. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občin 22/11) ter na osnovi 14. člena Odloka  o 
pokopališkem  redu  in pogrebnih svečanostih v Občini 

Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je občinski svet občine 
Zavrč na 16. redni seji, dne  14.06. 2012 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN  NAJEMA GROBOV NA 

POKOPALIŠČU ZAVRČ IN ZA LETO 2012 IN O 
DOLOČITVI CEN ZA UPORABO MRLIŠKE VEŽICE 

 
1. člen 

 Cenik najema grobov na pokopališču v Občini Zavrč za 
leto 2012 znaša: 
- cena najema enojnega (samskega) groba je  22,25€ 
- cena najema družinskega groba je  29,67€ 
 V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost. 
 

2. člen 
 Cenik najema mrliške vežice : 
- cena uporabe mrliške vežice za žaro je  18,61€ 
- cena uporabe mrliške vežice za krsto je  37,23€ 
 V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost. 
 

3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin.  
 
Številka: Št. 900-2/2010-039-002 
Datum: 14.06. 2012 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK, l.r. 
 

 
 
389. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 

programov za vrtec Zavrč v v OŠ Cirkulane - 
Zavrč 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 
Ur.l.RS 100/05, popr. 72/05, 25/08 in 36/2010), Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur.l.RS. 120/05, 97/03, 77/05), 
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni 
list RS, št. 129/06)  in 15. člena Statuta Občine Zavrč 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2012) je občinski 
svet Občine Zavrč na 17 redni seji dne 09. julij 2012 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV ZA VRTEC ZAVRČ V V OŠ CIRKULANE 
- ZAVRČ 

 
1. člen 

Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 01.09. 
2012 dalje mesečno na otroka 
  EUR 
- prve starostne skupine  
 (od enega do treh let)  442.75€ 
- druge starostne skupine  
 (od treh   let do vstopa v šolo) 266,38€ 
 

2. člen 
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 
spremembe Ur.l. RS, št. 79/2008, 119/2008, 102/2009, 
62/2010-ZUPJS) in ga na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in vloge staršev določi 
pristojni Center za socialno delo. 
 



Št. 22/12.07.2012 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 726 
 

 

3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave 
preneha veljati sklep z dne 01.09. 2011. Sklep se 
uporablja od 01.09 2012. 
 
Številka: 900-2/2010-041-002 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK 
 

 
 
390. Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju 

normativa v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE 
Vrtec Zavrč 

 
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/05, 
popr. 72/05, 25/08 in 36/2010), Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje  dejavnosti predšolske 
vzgoje Ur.l.RS. 75/05, in spremembe Ur.l. RS, št. 82/2005, 
76/2008, 77/2009 (79/2009 popr.), 102/2009, 105/2010) in 
15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 22/2012) je Občinski svet občine Zavrč na 17. 
redni seji dne 09. julija 2012 sprejel  
 

SKLEP 
O ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV TER ZVIŠANJU 

NORMATIVA V ZAVODU OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, OE 
VRTEC ZAVRČ 

 
1. člen 

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja lahko 
presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, za največ dva otroka. V prvi starostni 
oddelek Vrtec Zavrč je lahko vključenih največ 12 otrok. 
 

2. člen 
Število otrok v oddelku drugega starostnega obdobja lahko 
presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, za največ dva otroka. V drugi starostni 
oddelek Vrtec Zavrč je lahko vključenih največ 21 otrok.  
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
Sklep se uporablja od 01.09.2012 dalje in velja do 
preklica. 
 
Številka: 900-2/2010-041-004 
Datum: 09.07. 2012 
 
 Občina Zavrč 
 Župan Miran VUK l.r. 
 

 
 

OBČINA ŽETALE 
 
391. Sklep oceni izvajanja občinskega programa 

varnosti občine Žetale v letu 2011 
 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin , št. 8/2010) in tretjega odstavka 6. člena 
Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 
ZORed) je občinski svet občine Žetale na 10.  redni seji, 
dne 11.07.2012 sprejel naslednji: 
 

SKLEP 
OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA 

VARNOSTI OBČINE ŽETALE V LETU 2011 
 

1. 
Občinski svet Občine Žetale ocenjuje, da so bili doseženi 
zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine 
Žetale za leto 2011. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0010/2012-3 
Datum: 11.07.2012 
 
 Občina Žetale 
 Župan Anton Butolen l.r.   
 

 
 
392. Sklep o potrditvi cen programov za OŠ Žetale 

- enota vrtec 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05, 25/08, 98/09 in 36/10) in na podlagi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05 in 24. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto 
vrtec pri OŠ Žetale ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 
18/2011), je občinski svet občine Žetale na svoji 10. redni 
seji, dne 11.07.2012 sprejel:  
 

SKLEP 
O POTRDITVI CEN PROGRAMOV ZA OŠ ŽETALE - 

ENOTA VRTEC 
 

1. člen 
Cene programov vrtca Žetale znašajo od 1. 9. 2012 dalje 
mesečno: 
- za otroke prve starostne skupine 

(otroci stari od 1-3 let): 
464,66 EUR 

- za otroke druge starostne skupine 
(otroci od 3 let do vstopa v šolo): 

364,98 EUR 

- dnevni odbitek za hrano 1,40 EUR 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2012 
dalje. 
 
Številka: 032-0010/2012- 5 
Datum: 11.07.2012 
 
 Občina Žetale 
 Župan Anton Butolen l.r. 
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OBČINA BLOKE 
  stran 

338. Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Gospodarska cona 
Velike Bloke (OPPN GC Velike Bloke) 

638 

339. Zaključni račun proračuna občine Bloke za 
leto 2011 

654 

340. Odlok o rebalansu proračuna občine Bloke 
za leto 2012 

655 

 
OBČINA CIRKULANE 

  stran 
341. Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju 

normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – 
Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene 
programov ter sistemizacije delovnih mest 

658 

342. Sklep o oceni izvajanja občinskega 
programa varnosti občine Cirkulane v letu 
2011   

658 

 
OBČINA DUPLEK 

  stran 
343. Zaključni račun proračuna občine Duplek 

za leto 2011 
659 

344. Sklep o cenah za pokopališko dejavnost v 
Občini Duplek za leto 2012 

660 

345. Sklep 661 
346. Sklep 661 
347. Sklep 661 
 
OBČINA KIDRIČEVO 

  stran 
348. Odlok o ustanovitvi  javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Borisa Kidriča Kidričevo 

662 

349. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Cirkovce 

667 

350. Sklep o znižanju cen programov vrtca v  
Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec 
Kidričevo 

671 

351. Sklep 672 
352. Sklep 672 
353. Sklep 673 
354. Sklep 674 
355. Sklep 675 
356. Sklep 676 
357. Sklep  677 
358. Sklep 677 
359. Sklep 678 
360. Sklep 679 
361. Sklep 680 
362. Sklep  681 
363. Sklep 682 
364. Sklep 682 
 
OBČINA KRANJSKA GORA 

  stran 
365. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Kranjska Gora 

683 

366. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra 

690 

 
OBČINA MAKOLE 

  stran 
367. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena na območju 
Občine Makole 

691 

368. Sklep 698 

369. Sklep  698 
 
OBČINA MARKOVCI 

  stran 
370. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 

javnega dobra 
698 

371. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra 

698 

 
OBČINA NAZARJE 

  stran 
372. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno 
gospodarsko javno službo oskrbe s 
toplotno energijo na območju Občine 
Nazarje 

699 

 
OBČINA POLJČANE 

  stran 
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