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OBČINA BENEDIKT 
 

516. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP BE 15 (nova 
stanovanjska soseska) 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007) in 14. člena Statuta Občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) 
je Občinski svet Občine Benedikt na 6. izredni seji dne 
4.6.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE EUP BE 15 (NOVA 
STANOVANJSKA SOSESKA) 

 
I.  Uvodni določbi 
 

1. člen 
(splošno) 

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni 
prostorski načrt za območje EUP BE 15 (nova 
stanovanjska soseska) v nadaljevanju: OPPN.  
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, 
projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 
Maribor, pod številko projekta 2012/OPPN-056.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se 
načrtuje z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane 
ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev 
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in 
ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za 
določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti 
OPPN. Odlok določa tudi ureditve izven območja 

OPPN, ki se nanašajo na ureditev  komunalne in 
energetske infrastrukture. 
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični 
del in priloge, ki so na vpogled pri službi pristojni za 
urejanje prostora v občini Benedikt. 
 
II.  Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z 
umestitvijo in izgradnjo nove stanovanjske soseske na 
nepozidano zemljišče. Predvidena ureditev obsega: 

 izgradnja enostanovanjskih in večstanovanjskih 
stavb, 

 ureditve prostih površin (parkirišča, zelene 
površine), 

 gradnja prometne in ostale gospodarske javne 
infrastrukture. 

(2) Načrtujejo se tudi ostali posegi, vezani na 
vzpostavitev oziroma delovanje predvidene soseske, ki 
so izven ureditvenega območja OPPN.  
 
III.  Območje OPPN 
 

4. člen 
(ureditveno območje OPPN) 

(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele 
parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, prometne, 
energetske, komunalne in druge ureditve ter 
spremljajoči objekti, ki jih zahteva izgradnja 
stanovanjske soseske. 
(2) Zemljišče predmetnega OPPN se nahaja v 
vzhodnem delu naselja Benedikt. Območje je v naravi 
nepozidano, predstavlja travnike in njive, v zahodnem 
delu je poraslo z živicami in skupino dreves. Na 
jugozahodnem delu se območja dotika občinska cesta 
odsek 203061 (Čolnikov trg), na zahodu meji delno na 
stanovanjske in delno na nepozidane površine, na 
severu in delno severovzhodu meji na manjši gozd. 
(3) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so 
priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.  
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Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno 
z uradnim katarskim načrtom in geodetskim načrtom 
obsega parcele in dele parcel:  

 v k.o. Benedikt: 489/1-del, 493, 494/1, 494/2, 
1145/25, 

 v k.o. Trije kralji: 28/6-del, 35/5-del, 35/6-del, 36/5-
del, 36/6, 38/2, 39/1, 39/2, 41/4, 41/6, 41/7, 62/4, 
63/1, 63/2, 64/2, 64/3, 64/4, 65, 66/1, 66/2, 70/1, 
70/2, 704-del. 

 (4) Območje izven meje OPPN, kjer so načrtovane 
ureditve gospodarske javne infrastrukture, 
obsegajo parcele oz. dele parcel: 

 k.o. Trije kralji: 36/5, 36/2, 702 za ureditev 
vodovoda, 

 k.o. Benedikt: 1145/26, 496/1, 496/8, 1145/24 za 
ureditev TK omrežja, 

 k.o. Benedikt: 1145/28, 500/2, 499/6 za ureditev 
fekalne kanalizacije, 

 k.o. Benedikt: 499/7, 1145/28, 500/2, 500/1, 489/1, 
1145/26, 499/6 za ureditev SN in NN omrežja, 

 k.o. Trije kralji: 36/5, 35/5, 36/2, 41/1, 35/3, 35/2, 
35/4, 33, ۰13, 702, 46, 38/1, 68/9, 68/11 za 
ureditev SN in NN omrežja. 

(5) Velikost območja OPPN je 44 346 m
2
. 

 
IV.  Umestitev načrtovane prostorske ureditve v 

prostor 
 

5. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor) 

(1) Nova stanovanjska soseska je predvidena v 
jugovzhodnem delu naselja Benedikt na nepozidanih 
površinah, v klancu, na zemljišču, ki pada z vzhodne 
strani proti zahodu oziroma prav tako s severne strani 
proti jugu.  
(2) Na območju predvidene soseske ni obstoječih cest, 
le te je potrebno načrtovati. Na jugozahodu, z občinske 
ceste 203061 (Čolnikov trg), se predvidi novo krožno 
križišče, ki bo omogočalo dovoz na območje nove 
soseske, do novo načrtovanih cest, od koder bo mogoč 
dovoz oziroma dostop do večine predvidenih parcel. Do 
parcel v sklopu A na severozahodnem delu območja 
bodo dovozi oziroma dostopi omogočeni z obstoječe 
Jurčičeve ulice. 

 
6. člen 

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s 
sosednjimi območji) 

(1) Ureditveno območje OPPN je dostopno z občinske 
ceste 203061 (Čolnikov trg). Potrebno je predvideti novo 
krožno križišče, ki bo omogočalo dovoz na območje 
nove soseske.  
(2) Do parcel v sklopu A na severozahodnem delu 
območja so dovozi oziroma dostopi omogočeni z 
obstoječe Jurčičeve ulice (izven območja OPPN), ki jo je 
potrebno rekonstruirati in urediti pločnik na strani 
dostopov do predvidenih stavb. 
(3) Ohrani se peš povezava iz Jurčičeve ulice do 
Čolnikovega trga. 
(4) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven 
ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo 
gospodarske javne infrastrukture. 
 

7. člen 
(opis prostorskih ureditev) 

(1) Na območju OPPN je predvidena izgradnja manjše 
stanovanjske soseske, z večstanovanjskimi in 
enostanovanjskimi stavbami. Na območju velikem 44 
346 m

2
 je predvidena izgradnja 50 objektov, ki jih 

razdelimo na sklope: 

 sklop objektov A - na severozahodni strani 
območja ob Jurčičevi ulici, 

 sklop objektov B – večstanovanjski objekti 
severozahodno od predvidene ceste A, 

 sklop objektov C - v osrednjem delu območja 
OPPN.  

(2) Sklop objektov A 
Ob Jurčičevi ulici, v severozahodnem delu območja 
OPPN, je predvidenih 9 enostanovanjskih objektov na 
lastnih parcelah različnih velikosti. 
Višinski gabariti predvidenih objektov so P+1+M 
(pritličje, nadstropje in mansarda).  
Parkiranje oziroma odstava vozil je predvidena na lastni 
parceli. 
Dostopi do parcel in objektov so predvideni z zahodne 
strani, z Jurčičeve ulice. 
(3) Sklop objektov B 
V zahodnem delu območja, ob predvideni cesti A, je 
načrtovano območje večstanovanjskih objektov. 
Predvideno je 5 objektov, etažnosti P+1+M (pritličje, 
nadstropje in mansarda). 
Parkiranje oziroma odstava vozil je predvidena na 
skupnih parkiriščih ob oziroma med objekti ter ob cesti 
A. Dovozi do parkirišč so predvideni s ceste A. 
(4) Sklop objektov C 
V osrednjem delu območja OPPN se nahaja območje 
enostanovanjskih objektov, le teh je 36. 
Višinski gabariti predvidenih objektov so P+1+M 
(pritličje, nadstropje in mansarda). 
Parkiranje oziroma odstava vozil je predvidena na lastni 
parceli. 
Dostopi do parcel in objektov so predvideni iz 
predvidenih cest A, A1, B. 
Prikazano je območje gradnje, kjer lahko stojijo stavbe 
ob upoštevanju odmikov od sosednjih parcelnih mej in 
odmika od ceste. 
V območju gradnje je možna postavitev dvojčkov, ob 
združevanju objektov, ki se nahajajo v skupnem 
območju gradnje. 
Dostopi do parcel vzhodno od območja je zagotovljen 
preko ceste C.  
 

8. člen 
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih 

dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov) 
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: oskrbne dejavnosti s 
področja storitvene obrti in gostinstva, 
poslovne in trgovske dejavnosti, ki nimajo značaja 
trgovskega centra. 
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 
dopuščajo: 

 gradnja novih objektov, 

 tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna 
dela na objektih in napravah, 

 nadzidave in dozidave novih objektov in naprav do 
opredeljenih gabaritov v tem odloku in dopustnih 
odstopanj, ki so opredeljena v tem odloku,  

 dozidave in nadzidave obstoječih objektov s ciljem 
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov, opredeljenih v tem odloku in 
dopustnih odstopanj, ki so opredeljena v tem 
odloku, 

 odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb, 

 rekonstrukcija objektov in naprav, 

 funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 
tehnologije, 

 gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 
energetike, prometa in zvez, 

 urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 
prometnic, 

 gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 
zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov, 

 spremembe namembnosti v okviru dopustnih 
dejavnosti,  
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 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij, 

 postavitev oglasnih panojev in zagotovitev 
razstavnih prostorov, 

 postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v 
okviru določil tega odloka. 

(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka: 

 Stanovanjske stavbe: 

 Enostanovanjske stavbe, 

 Večstanovanjske stavbe 

 Nestanovanjske stavbe: 
o nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 

tega odloka. 

 Objekti transportne infrastrukture: 
o ceste, 
o prenosni (transportni) cevovodi, prenosna 

komunikacijska omrežja in prenosni 
elektroenergetski vodi. 

 Cevovodi, komunikacijska omrežja in 
elektroenergetski vodi: 
o distribucijski cevovodi, distribucijski 

elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja. 

 
9. člen 

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 
objektov) 

(1) V grafičnih podlogah je označeno maksimalno 
območje gradnje. Območje za gradnjo je območje za 
postavitev stavbe, znotraj katerega je tloris objekta 
lahko manjši ali bolj razgibane oblike (manjši ali večji 
useki, terase, zimski vrtovi, vetrolovi, vhodni podesti…).  
Ponekod, kjer je to možno, je v območju maksimalne 
gradnje možno postaviti dvojčke, kar je v grafičnih 
podlogah označeno z drugačno barvo. 
Višine stavb so P + 1 + M, dovoljena je tudi nižja 
gradnja. Dovoljena je gradnja kleti, ene ali več kletnih 
etaž, kar je odvisno od geomehanskih pogojev za 
gradnjo.  
Strehe so dvokapne, naklona 27° – 50°, opečne barve. 
Posamezni manjši deli streh so lahko drugačne oblike, 
ali v kombinaciji z pohodno teraso. Nadstrešnice, 
garaže, zimski vrtovi lahko imajo tudi enokapno ali 
ravno streho. 
Fasade naj bodo nevpadljivih, pastelnih barv. 
 

10. člen 
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in 

enostavnih objektov) 
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko 
izvaja skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil 
tega odloka.  
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in 
ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
(3) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in 
podpornih zidov) naj bodo od parcelne meje s sosednjo 
zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,00 m. Ograje 
in podporni zidovi naj bodo od parcelne meje 
odmaknjeni minimalno 0,20 m. Na parcelno mejo so 
lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške 
parcele, na katero mejijo. 
(4) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati odvijanja prometa in ovirati vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja. Pod pojmom urbane opreme 
so opredeljene klopi, otroška igrišča, nadstreški in 
parkirni sistemi za kolesa, koši in ograde za smeti, 
informacijske table, nabiralniki, transparenti, obešanke, 
skulpture, vodnjaki ipd. 
(5) Postavitev ograj v območju križišč ne sme segati v 
območje preglednega trikotnika ali segati v območje 
javnih prometnih in zelenih površin.  

(6) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih 
objektov morajo biti načrtovani skladno osnovnemu 
objektu. 

 
11. člen 

(pogoji in usmeritve za urejanje odprtih površin) 
(1) Zunanje ureditve okoli objekta bodo podrobneje 
obdelane v projektni dokumentaciji.  
(2) Pri določitvi zasaditve grmovnic in dreves je 
potrebno zagotoviti preglednost v križiščih in vidnost 
prometnih znakov. Krajinska ureditev mora biti 
usklajena glede izbora (avtohtonih) vrst grmovnic in 
dreves v smislu čim večje vpetosti v okolje. 
(3) Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz 
funkcionalno – oblikovalske razporeditve objektov, 
ureditve parkirišč in dovoznih cest. Uredijo se tlakovane 
in asfaltirane površine, parkirišča, pešpoti oziroma 
pločniki, ki jih dopolnjujejo zelene površine, ki jih 
sestavljajo drevesa, grmovnice in tratne površine. 
(4) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno 
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene 
pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti 
pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. 
Te površine morajo biti tudi brez grajenih in 
komunikacijskih ovir. 
(5) V SZ delu območja je predvidena ureditev 
obstoječega neimenovanega vodotoka, ki je namenjen 
odvodnji meteornih in zalednih vod. V obstoječem stanju 
je že porasel z grmovjem in živicami. Kot tak se 
predvideva tudi v prihodnje, z določenimi manjšimi 
ureditvami struge in dodatnimi zasaditvami v smislu 
zazelenjenega ambienta in naravne pregrade med 
večstanovanjskimi in enostanovanjskimi objekti. 
(6) Med objekti 1, 2, je v severozahodnem delu območja 
predvidena povezovalna pešpot. 
 
V.  Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
12. člen 

(skupne določbe glede prometnega urejanja) 
(1) Vse povozne in pohodne površine – pločniki, 
parkirne ter manipulativne površine morajo biti izvedene 
v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim 
odvodnjavanjem padavinskih voda ter dimenzionirane 
za prevoz s tovornimi vozili. 
(2) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo 
zagotavljati prevoznost merodajnim vrstam vozil 
(komunalno vozilo, intervenca…). 
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju so možne tudi drugačne 
tehnične rešitve. Vse te prilagoditve se izvedejo v 
projektni dokumentaciji PGD, PZI ob soglasju 
upravljavca cest. 
 

13. člen 
(prometno omrežje) 

(1) Na območju predvidene soseske ni obstoječih cest, 
le te je potrebno načrtovati. Na jugozahodu, z občinske 
ceste 203061 (Čolnikov trg), se predvidi novo krožno 
križišče, ki bo omogočalo dovoz na območje nove 
soseske, do novo načrtovanih cest A, A1, B, C, od 
koder bo mogoč dovoz oziroma dostop do večine 
predvidenih parcel. Cesta A je zasnovana v profilu 
vozišče 6,0 m, parkirišče 5,0 m, pločnik 1,5 m, cesti A1 
in B imata vozišče širine 5,0 min enostranski pločnik 
širine 1,5 m, cesta C ima vozišče širine 5,0 m in je 
namenjena dostopu do zemljišč. 
(2) Do parcel v sklopu A na severozahodnem delu 
območja bodo dovozi oziroma dostopi omogočeni z 
obstoječe Jurčičeve ulice, ki se rekonstruira tako, da je 
vozišče širine 5,5 m in pločnik širine 1,5 m na strani, kjer 
imajo predvidene stavbe vhode.  
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14. člen 
(parkirne površine, interventne poti, dostava) 

(1) Parkirne površine se zagotovijo na zemljiških 
parcelah posameznih stavb. Število parkirnih mest se 
opredeli v projektni dokumentaciji v skladu z normativi, 
opredeljenimi v OPN Benedikt. Parkirne površine ob 
večstanovanjskih stavbah se lahko pokrijejo z 
nadstrešnicami, ki naj imajo lahke konstrukcije z ravno 
streho ali streho v minimalnem naklonu. 
(2) Vse parkirne površine in manipulativne površine se 
izvedejo v protiprašni obliki z ureditvijo odvodnje 
meteornih vod ter ustreznim pred čiščenjem le-teh. 
Površine morajo biti dimenzionirane za promet vseh vrst 
vozil.  
 

15. člen 
(pešci in kolesarji) 

Promet kolesarjev je predviden po vozišču, promet 
pešcev je zagotovljen po pločnikih. 
 

16. člen 
(skupne določbe glede komunalnega in 

energetskega urejanja) 
(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni 
infrastrukturi so povzeti iz katastra posameznih 
upravljavcev ter izdelane projektne dokumentacije za 
načrtovano pozidavo.  
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno 
pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse 
tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter 
upoštevati etapnost izvedbe. 
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve 
ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. 
Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni 
dokumentaciji ob upoštevanju smernic in pogojev 
upravljavcev. 
 

17. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Vodooskrba območja je zagotovljena preko 
internega omrežja občine Benedikt in preko omrežja 
Mariborskega vodovoda. 
(2)  Za zagotovitev vodooskrbe načrtovane soseske je 
potrebno zgraditi: 

 povezovalni cevovod z navezavo na cevovod LŽ 
250 in priključitvijo na obstoječe omrežje naselja 
Benedikt, 

 interno vodovodno omrežje PE HD 110 in PE HD 
90 v načrtovanih ulicah, 

 omogočiti navezavo na obstoječe omrežje v 
Jurčičevi ulici in proti Čolnikovem trgu. 

(3) Objekti ob Jurčičevi ulici (sklop A) se lahko navežejo 
na obstoječe  omrežje občine Benedikt. 

 
18. člen 

(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Za odvod odpadnih vod iz območja je potrebno 
predvideti ločen sistem kanalizacije. Ob zahodnem robu 
obravnavanega območja obstaja javna kanalizacija za 
odvod sanitarnih-komunalnih odpadnih vod (Jurčičeva 
ulica), na katero se predvidi navezovanje sanitarnih-
komunalnih odpadnih vod od predvidenega območja 
OPPN oziroma zazidave. Predvidijo se sanitarni-
komunalni odvodniki v bodočih ulicah z navezavo le-teh 
na obstoječo javno kanalizacijo v Jurčičevi ulici in 
čiščenjem na centralni čistilni napravi. 
(2) Padavinske vode od objektov in njihovih okolij ter 
utrjenih površin-cest se odvajajo ločeno v odprti 
odvodnik. Ponikanje ni možno glede na sestavo tal, zato 
je predviden zadrževalnik padavinske (meteorne) vode, 
ki je lociran severno od lokalne ceste, na levem bregu 
neimenovanega potoka. Izpust iz zadrževalnika se 
izvede preko dušilke. 

(3) Meteorne odpadne vode iz večjih parkirišč se 
odvajajo v meteorno kanalizacijo preko peskolovov in 
standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). 
(4) Celotno kanalizacijsko omrežje mora bit vodotesno. 
Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse 
predpise s področja odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda. 
 

19. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Na obravnavanem območju oziroma v neposredni 
bližini so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi in 
objekti v lasti Elektra Maribor d.d.: 

 20 kV daljnovod odcep Trije kralji (d-486), 

 20 kV daljnovod odcep Benedikt Industrijska cona 
(d-560), 

 nizkonapetostno omrežje (nadzemno, podzemno) 
iz TP 20/0,4 Benedikt 1 (t-104). 

(2) Napajanje načrtovane soseske se  izvede preko 
nove TP Benedikt 6, ki se vključi v SN omrežje. Iz 
predvidene TP se položi ustrezno NN omrežje do 
posameznih objektov. 
(3) Zaradi načrtovane gradnje in vključitve nove TP v 
omrežje je potrebno izvesti posege tudi na obstoječem 
SN in NN omrežju. Vsa dela se izvedejo v skladu z 
izdelanimi strokovnimi podlagami (Elektro Maribor, št. 
načrta 247/13-MO, julij 2013), smernicami in pogoji 
upravljavca. 
(4) Pri nadaljnjem načrtovanju in izgradnji omrežja je 
potrebno upoštevati predpise s področja oskrbe z 
električno energijo, tehnične smernice in smernice oz. 
pogoje upravljavca. Pri izgradnji je potrebno zagotoviti 
ustrezne odmike med posameznimi komunalnimi vodi 
(5) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca in 
izdelano projektno dokumentacijo. 
 

20. člen 
(javna razsvetljava) 

V območju urejanja se predvidi ureditev javne 
razsvetljave v območju naselja. Javna razsvetljava se 
uredi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi 
upravljavca. 
 

21. člen 
(TK in KTV omrežje) 

(1) Za izvedbo TK in KTV omrežja je potrebno v 
načrtovanih ulicah zagotoviti prostor za  izgradnjo 
kabelske kanalizacije, ločeno za TK in KTV omrežje z 
ustreznimi jaški. Predvidijo se ustrezne cevi dimenzije 
DN 110 z ločenimi jaški za TK in KTV omrežje. 
(2) Navezava na TK omrežje je možna v Jurčičevi ulici. 
Detajlno se napajanje obdela v  projektni dokumentaciji, 
ki mora biti izdelana v skladu s pogoji upravljavca. 
(3) Navezava na KTV omrežje se izvede v skladu s 
pogoji upravljavca. 
 

22. člen 
(ogrevanje) 

(1) Predvideno je individualno ogrevanje. Dopustne so 
vse vrste goriv ter uporaba alternativnih virov energije. 
(2) Skladiščenje goriv je potrebno izvesti v skladu z 
veljavno zakonodajo s posameznega področja. 
(3) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko tipa 
voda – voda, si mora investitor pridobiti ustrezno 
soglasje pristojnega ministrstva. 
 
VI.  Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 
 

23. člen 
(kulturna dediščina) 

(1) V obravnavanem območju OPPN ni registriranih 
enot kulturne dediščine. 
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(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških 
ostalin: 

 v kolikor predhodne arheološke raziskave niso 
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, 
je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se 
bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi; 

 ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. 

 
VII.  Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 

naravnih virov in ohranjanja narave 
 

24. člen 
(varstvo pred onesnaženjem zraka) 

(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij 
in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, 
dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega 
monoksida in ozona v zunanjem zraku, se območje 
OPPN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti. 
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na 
najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati veljavne 
predpise. 
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči 
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira 
delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske 
razmere med gradnjo. Poskrbi se za: 

 vlaženje materiala, nezaščitenih površin in 
prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;  

 preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 

 čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne 
prometne ceste; 

 protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, 
ki se uporabljajo za prevoz. 

 
25. člen 

(varstvo pred hrupom) 
(1) Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko 
opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri 
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 
hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno 
zaščito in sanacijo.  
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je 
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
(3) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki 
povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi 
varstva pred hrupom. 

 
26. člen 

(varstvo vodnih virov) 
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij. 
(2) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in 
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo 
biti, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča (levi pritok 
Drvanje), to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 5 m 
pri vodotokih 2. reda.  
(3) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan 
vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih 
odpadnih in prečiščenih padavinskih vod.  
(4) Ponikanje ni možno glede na sestavo tal, zato je 
predviden zadrževalnik padavinske (meteorne) vode, ki 
je lociran severno od lokalne ceste, na levem bregu 
neimenovanega potoka. 

(5) V skladu z zakonom si mora investitor po končanem 
projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem 
območju pridobiti vodno soglasje. 
 

27. člen 
(ohranjanje narave) 

Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost. 
 

28. člen 
(varovanje gozdov) 

(1) Stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 25 m, ostali 
objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo 
biti odmaknjeni od meje gozda na parc. št. 68/13, k. o. 
Trije kralji, ki jo predstavlja rob ureditvenega območja 
predlaganega OPPN, vsaj 1 m. Manjši odmik je možen 
ob soglasju Zavoda za gozdove. 
(2) Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi 
posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do 
gozdnih zemljišč na parc. št. 68/13, k. o. Trije kralji, pod 
enakimi pogoji, kot doslej. 

 
29. člen 

(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z 
občinskim odlokom. V skladu z veljavno zakonodajo je 
predvideno ločeno zbiranje odpadkov. V sklopu 
funkcionalnega zemljišča je investitor dolžan zagotoviti 
zbiralnice ločenih frakcij. 
(2) Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora 
biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako 
ravnanje z morebitnimi industrijskimi in posebnimi 
odpadki. 
 
VIII.  Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
30. člen 

(vodnogospodarske ureditve) 
(1) Za zagotovite poplavne  varnosti neimenovanega 
potoka (pritok Drvanje) je potrebno izvesti: 

 ureditev struge potoka v območju urejanja z min. 
dnom 0,60 m, 

 izgradnjo novega cevnega prepusta Φ 120 pod 
občinsko cesto 203061, 

 izgradnjo zadrževalnika meteornih vod pred 
izpustom v potok. 

(2) Načrtovanje in dela je potrebno izvesti v skladu z 
izdelanimi strokovnimi podlagami in hidravličnim 
izračunom (Higra d.o.o., št. proj. 1016/13, avgust 2013) 
ter upoštevanju smernic upravljavca, MOP-ARSO. 

 
31. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Povzetek iz geotehničnega poročila: 

 na območju nižinskega dela (zahodno od potoka) 
je teren slabo prepusten in občasno zamočvirjen, 
podtalna voda se pojavlja v globini 3 – 4 m; 

 na območju pobočnega dela (vzhodno od potoka) 
ni inženirsko geoloških posebnosti. Obravnavano 
blago in zaledno strmejše pobočje ne izkazujeta 
znakov nestabilnosti. Za vse objekte je primerno 
nizko temeljenje, na nižinskem delu bo potrebno 
izvesti sanacijo temeljnih tal s prodno peščeno 
blazino, na pobočnem delu pa izvajati vkope in 
nasipe po navodilih geomehanika. 

Območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so 
poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter 
plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju 
OPPN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo. 
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(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. 
Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem 
območju majhna. Za objekt ni potrebna gradnja 
zaklonišča. 
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na 
gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času 
gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob 
upoštevanju sledečega: 

 nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene 
mehanizacije, 

 nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 
motornih in strojnih olj, 

 nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 
elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in 

 nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in 
ostanki gradbenih in drugih materialov. 

 
32. člen 

(varstvo pred požarom) 
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je 
požarna ogroženost naravnega okolja srednja. Vžigalica 
že lahko povzroči požar. V gozdu je širjenje požara 
srednje hitro, na odprtem prostoru kar hitro. Ogenj gori 
na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj 
kompaktnega organskega materiala. Kontrola požara ni 
težka, požar se pogasi s srednje velikimi napori. 
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno manj 
zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne 
varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar 
je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti. 
Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, 
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na 
kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, 
povezane s/z:  

 ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od 
meje parcel in med objekti ter potrebnih 
protipožarnih ločitev z namenom preprečitve 
širjenja požara na sosednje objekte, 

 nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po 
stavbah, 

 evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in 
alarmiranje, 

 zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter 
neoviran in varen dovoz, dostop in  delovne 
površine za intervencijska vozila. 

Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni 
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Povzetek vsebine študije požarne varnosti 
oziroma zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v 
obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne 
varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o 
zanesljivosti objekta. 
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje 
parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. 
(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo 
zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljavec 
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost 
hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje. 
(4) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je 
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih 
evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 
omogočajo hiter in varen umik. 
(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko 
predvidenih prometnih in manipulativnih površin po 
vsem območju OPPN.  
 
 

IX.  Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter 
drugi pogoji in zahteve za izvajanje 
podrobnega načrta 

 
33. člen 

(etapnost gradnje) 
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno 
medsebojno neodvisne. V etapah se izvede komunalna 
infrastruktura za posamezen objekt ali posamezne 
sklope objektov. Izgradnja rondoja predstavlja končno 
etapo. 
 
X.  Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
34. člen 

(skupne določbe glede dopustnih odstopanj) 
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od 
funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem 
odlokom, če se pri nadaljnjem projektiranju ali 
podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, 
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno 
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se 
ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije 
oziroma nosilci urejanja prostora. 
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določijo. 
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v 
kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov.  
 

35. člen 
(odstopanja pri načrtovanju objektov) 

(1) V grafičnih prilogah je označen predvideni objekt in s 
črtkano črto prostor umestitve objekta (maksimalno 
območje gradnje), kar pomeni, da se lahko v tem 
prostoru predvideni objekt poljubno premika in širi.  
Grafične priloge podajajo idejno zasnovo postavitve 
objekta, njegovo natančno postavitev, velikost in 
namembnost, se opredeli v projektni dokumentaciji 
znotraj prostora umestitve iz predhodnega odstavka, ob 
upoštevanju vseh veljavnih predpisov za tovrstne 
objekte.  
(2) Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za 
postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, 
dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, 
fotovoltaika, izhodov na strehe…) . 
(3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških 
parcel v večje ali manjše skladno s potrebami 
investitorjev in dopustna je podrobnejša parcelacija 
znotraj območja zaradi lastniške strukture in različnih 
dejavnosti. Zarisani odmiki objektov in količbene točke 
se lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi odstopanji. 

 
36. člen 

(odstopanja glede prometne ureditve) 
(1) Dopustna je fazna ureditev prometnic, kot dostop do 
gradbišč. 
(2) Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s 
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega 
odloka. 
(3) Mikrolokacije in obliko parkiranja, natančno število 
parkirnih mest se opredeli v projektni dokumentaciji. 
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37. člen 
(odstopanja glede energetske in komunalne 

ureditve) 
 
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v 
predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, 
način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo 
v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega 
OPPN, upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisanih 
odmikov med posameznimi komunalnimi vodi. 
Spremembe lege in trase posameznih vodov so 
dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč. 
 
XI.  Obveznost investitorjev, lastnikov in 

izvajalcev 
 

38. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela) 

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za 
oblikovanje kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave 
objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno maso 
objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in 
gradbenimi materiali osnovnega. 
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta 
zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani 
gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni 
material in urediti okolico. 
 

39. člen 
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije) 

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture izven območja OPPN mora investitor 
pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca 
obravnavane infrastrukture.  
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti 
geotehnične pogoje gradnje. 

 
40. člen 

(obveznost v času gradnje) 
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti: 

 pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti 
upravljavce prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi 
zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode, 

 zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta 
zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in 
zemljišč, 

 promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo 
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem 
cestnem omrežju ter da se prometna varnost 
zaradi gradnje ne bo poslabšala, 

 sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, 
vkopi), 

 skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem 
možnem času prekomerne negativne posledice, ki 
bi nastale zaradi gradnje, 

 zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, 

 v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja 
tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in 
uporabi škodljivih snovi, 

 v primeru nesreče zagotoviti takojšnje 
usposobljene službe, 

 zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, naprav in območij ter okolico objektov, 

 sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje 
objekta prekinjene ali poškodovane. 

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s 
smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob 
upoštevanju veljavne zakonodaje. 
 
XII.  Končne določbe 
 

41. člen 
(arhiviranje in vpogled v OPPN) 

(1) OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na 
vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v občini 
Benedikt. 
(2) Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se 
zagotavljata v digitalni in analogni obliki. V primeru 
neskladnosti se uporablja analogna oblika. 
 

42. člen 
(pričetek veljavnosti) 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 35054-001/2012-30 
Benedikt, dne 26. junij 2014 
 
 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 
 

 
 

OBČINA BLED 
 

517. Odlok o spremembah odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa  
(Uradni list RS, št. 82/2013), 100. člena Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 94/10 - ZIU, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in 3. in 17. 
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-
UPB8 in 21/13, 111/13), 2. člena Zakona o varstvu 
okolja Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - 
ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 16. člena Statuta 
občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12), 
je Občinski svet Občine Bled na 19. seji dne 17.6.2014 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O VARNOSTI V 

CESTNEM PROMETU V NASELJIH 
 

1. člen 
Spremeni se besedilo 8. člena, ki se po novem glasi: 
(1)  Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in 
avtobusov je dovoljeno le na javnih površinah, ki so 
določene za parkiranje teh vozil in so označene s 
predpisano prometno signalizacijo. 
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega odstavka, 
za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je 
parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana 
parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik 
javne parkirne površine. 
(3)  Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega 
člena. 
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.  
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2. člen 
Spremeni se naslov 10. člena, ki se po novem glasi: 
»Pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno 
prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v 
naselju, v nasprotju z ZPrCP, s prometno ureditvijo in 
tem odlokom. Pogoji in način odstranitve in hrambe 
vozil, nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v smislu 
19. člena ZPrCP.« 

 
3. člen 

Spremeni se tretja točka drugega odstavka 14. člena, ki 
se po novem glasi: 

»3. III. območje obsega – začasna parkirišča na 
Ribenski cesti, nasproti pokopališča na Seliški 
cesti, območje Vezenin (Seliše), na Pristavi in 
ostala parkirišča, ki jih Občina Bled najame za 
potrebe turistične ponudbe in so začasna 
rešitev.« 

 
4. člen 

Spremeni se besedilo tretjega odstavka 16. člena, ki se 
po novem glasi: 
» (3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z 2. točko drugega odstavka tega 
člena.« 
 

5. člen 
Spremeni se besedilo četrtega in petega odstavka 17. 

člena, ki se po novem glasi: 
»(4) Cenik parkiranja na javnih parkiriščih določi župan 
Občine Bled s sklepom. 
(5) Znesek občinske takse za parkiranje na javnih 
površinah znaša: 
v I. območju iz 14. člena: 

 v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni): 
Cesta svobode, Veslaška promenada  (1 ura – 1,5 
evra; ne več kot 2 uri) 

 Grajski cesti: (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 
2 uri; 

 na ostalih javnih površinah, ki niso v območju 
kratkotrajnega parkiranja: 1 ura – 1,5 evra. 

v II. območju iz 14. člena: 

 v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 1 
ura - 1 evro; ne več kot 2 uri); 

 na ostalih javnih površinah, ki niso v območju 
kratkotrajnega parkiranja: 1ura - 1 evro.« 

Spremeni se besedilo devetega in desetega odstavka 
17. člena, ki se po novem glasita: 
»(9) Občina Bled za evidentiranje plačila parkirnine na 
javnih parkirnih površinah lahko pooblasti osebo, ki o 
ugotovitvah neplačila parkirnine ali prekoračitvi časa za 
parkiranje obvesti medobčinsko redarstvo. 
(10) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, ali petim, ali šestim, ali 
sedmim odstavkom tega člena.« 
 

6. člen 
Spremeni se besedilo drugega odstavka 18. člena, ki se 
po novem glasi: 
»(2) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s 1. in 2. točko prvega odstavka tega 
člena.« 
 

7. člen 
Spremeni se besedilo drugega odstavka 19. člena, ki se 
po novem glasi: 
»(1) Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 
01.05. tekočega leta do 01.05. prihodnjega leta. Letna 
dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem parkirnem 
režimu. 
(2) Letno dovolilnico za parkiranje s popustom se izda 
za vozilo, ki je v lasti ali v službeni uporabi fizične osebe 
s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo 

uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v 
postopku izdaje parkirne dovolilnice ali je v uporabi 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na 
podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. 
(3) Župan lahko na podlagi pisne vloge izjemoma zaradi 
posebej utemeljenih razlogov odobri nakup dovolilnice 
za parkiranje s popustom v primeru, ko niso izpolnjeni 
pogoji iz prejšnjega odstavka. 
(4) Dovolilnice za parkiranje iz  drugega in tretjega 
odstavka so neprenosljive. 
(5) Letne dovolilnice za avtobuse so prenosljive, pri 
nakupu ni popusta. Dovolilnice se ne izdajo za 
avtobuse, ki morajo imeti  urejeno parkirišče v skladu z 
Zakonom o prevozih v cestnem prometu; 
(6) Letne dovolilnice so v obliki nalepke in jih izdaja 
pogodbeni sodelavec. V kolikor fizična oseba uveljavlja 
popust, mora predložiti osebni dokument, iz katerega je 
razvidno stalno prebivališče in prometno dovoljenje 
vozila, za katerega se izdaja dovolilnica. V primeru, da 
je vozilo v službeni uporabi fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v postopku 
izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je 
razvidno, da oseba za njegovo uporabo plačuje 
predpisano boniteto. V primeru, da je vozilo v uporabi 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na 
podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu, mora  v postopku izdaje dovolilnice 
to izkazati s pogodbo. 
(7) Letna dovolilnica - nalepka mora biti nameščena na 
vidnem mestu (za vzratnim ogledalom). Dovolilnica za 
prevoz iz petega odstavka tega člena mora biti 
nameščena na prednji armaturi. 
(8) O prodanih letnih dovolilnicah - nalepkah vodi 
pogodbeni sodelavec evidenco. 
(9) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s  četrtim in sedmim  odstavkom  tega 
člena.« 
 

8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 034-2/2014-18 
Datum: 17.6.2014 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 

OBČINA BLOKE 
 
518. Odlok o razveljavitvi zadnjega odstavka 7. 

člena Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Cerknica 

 
Na podlagi 6 in 7. člena Statuta Občine Bloke (Uradni 
list RS, št. 65/2007 in 54/2010) je Občinski svet Občine 
Bloke na svoji 20. redni seji, dne 19. 6. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI ZADNJEGA ODSTAVKA 7. 

ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE CERKNICA 

 
1. člen 

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92) se razveljavi 
zadnji odstavek 7. člena. 
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2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Številka: 3500-0002/2014. 
Nova vas, 19. 6. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
519. Sklep o določitvi cene predšolskih 

programov za oddelke vrtca pri OŠ Toneta 
Sraja Aljoše 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (uradno 
prečiščeno besedilo) /ZVrt – UPB 2/ Uradni list RS, št. 
100/2005, 25/08, 98/09 in 36/10 – ZUPJS, 94/10, - ZIU 
in 40/12 - ZUJF),  Pravilnik o normativih  za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/2014), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, (Ur. list RS, št. 97/03, 
77/05 in 120/05)  in 15. člena statuta Občine Bloke 
(Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je Občinski svet 
Občine Bloke na 20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE  PREDŠOLSKIH PROGRAMOV 

ZA  ODDELKE VRTCA PRI OŠ TONETA ŠRAJA 
ALJOŠE 

 
1. člen 

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

Cena programa cicibanovih uric je 167,16 € mesečno.   
 

2. člen 
Cene programov začnejo veljati od 1. 9. 2014 dalje. 

  
3. člen 

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

4. člen 
Plačila staršev se določijo na podlagi Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 
129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS in v 
skladu s tem sklepom. 
 

5. člen 
Starši otrok, za katere je občina Bloke po veljavni 
zakonodaji v celoti dolžna kriti del cene programov 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo 
zaradi počitniške odsotnosti otroka,  in sicer enkrat 
letno, v obdobju od 1. junija  do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo  za neprekinjeno 
odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca, 
oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo 
rezervacijo vrtcu pisno napovedati  najpozneje teden dni 
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši 
plačajo rezervacijo  v višini 50 % od vrednosti plačila, 
določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. 
Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike 
med plačilom rezervacije in ceno programa po 
metodologiji, znižano za stroške živil. Vrtec je dolžan pri 
obračunu  rezervacij občini Bloke predložiti pisne 
napovedi staršev. 
Starši, ki imajo v vrtec  vključenih več otrok hkrati, pa 
lahko rezervacijo uveljavljajo le za otroka, za katerega 

se plačilo ne sofinancira iz državnega proračuna. 
Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem 
odstavku, uveljavljajo rezervacijo,  in sicer zaradi 
odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj 
enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši 
opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim 
zdravniškim potrdilom o bolezni ali poškodbi otroka, 
dolžni pa so jo vrtcu,  in pristojni občini za doplačilo, 
napovedati najkasneje 15. dan od prvega dne 
odsotnosti otroka.  
Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Bloke po 
veljavni zakonodaji  ni zavezanka za doplačilo do polne 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če 
občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene 
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 
razliko  med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno 
programa. 
 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje  št. 602-
0004/2013 z dne 13. 06. 2013. Sklep se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Nova vas, dne 19. 6. 2014 
Številka: 602-0003/2014  
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
520. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Bloke 
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(uradno prečiščeno ZLV- UPB3) ( Uradni list RS, št. 
94/2007, 45/08, 83/12) in 15. člena statuta Občine Bloke 
(Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je občinski svet 
občine Bloke na 20.  redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel 

 
SKLEP 

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
OBČINE BLOKE 

 
I. 

V Občinsko volilno komisijo občine Bloke se imenujejo: 
 
1. predsednica: Špela JERNEJČIČ, uni. dipl. pravnik, 

Velike Bloke 2, 1385 Nova vas 
 namestnica predsednice: Anja ANZELJC, uni. dipl. 

pravnik, Nova vas 88, 1385 Nova vas 
2. član:  Jože ROT ml., Nova vas 55, 1385 Nova vas 
 namestnik člana: Špela BOHINJEC MODIC, Velike 

Bloke 47, 1385 Nova vas 
3. član: Miroslav DOLES, Velike Bloke 15 a, 1385 

Nova vas 
 namestnik člana: Ervin KRAŠEVEC, Nova vas 45 a, 

1385 Nova vas 
4. član: Jožef ZGONC, Nova vas 63, 1385 Nova vas 
 namestnica člana: Alenka ROT, Studenec na Blokah 

26, 1385 Nova vas 
II. 

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občine 
Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas. 
 

III. 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 
leta. 
 

IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke št. 
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040-0001/2010 z dne 24. 6. 2010 (Uradni list RS, št. 
54/2010). 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati  z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 040-0002/2014 
Nova vas, dne 19. 6. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
521. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Bloke 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, - ZPoIS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena statuta 
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je 
Občinski svet občine Bloke na 20. redni seji dne 19. 6. 
2014 sprejel  
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI 
BLOKE 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2014 v občini Bloke. 
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve članov v občinski 

svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, 
se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem 
glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR 
na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 

člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje skupaj do višine, opredeljene  
v 2. členu tega sklepa in sicer glede na število dobljenih 
glasov na volitvah. Skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, ki je 
razviden iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki je 
posredovano občnemu svetu in računskemu sodišču.  

Pri izračunu se upoštevajo vsi glasovi, ki jih je na 
volitvah dobila posamezna lista ali politična stranka. 
 

4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 
% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas. 

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata 
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve 
stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi 
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju. Skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občnemu 
svetu in računskemu sodišču. 

5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občni svet 
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna občine Bloke 30. 
dan po preložitvi poročila občnemu svetu in računskemu 
sodišču. 

 
6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Slovenskih občin.  
 
Številka: 041-0003/2014 
Nova vas, dne 19. 6. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
522. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 23. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 120/06, 61/2010 in 
20/2011), 15. člen Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, 
št. 65/2007, 54/10 in 9/12) je občinski svet Občine Bloke 
na 20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 
DOBRA 

 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
odvzame nepremičnini parcela št. 130/20 k.o. 1685 
Krajič. 

 
II. 

Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri 
nepremičnini parcela št.  130/20 k.o. 1685 Krajič  v 
zemljiški knjigi izbriše zaznamba grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 
 

III. 
Ta sklep se objavi V Uradnem glasilu Slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0016/2014 
Nova vas, 19. 6. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
 

523. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem 
referendumu za izločitev naselja podkoren iz 
Krajevne skupnosti Kranjska Gora in 
ustanovitev nove Krajevne skupnosti 
Podkoren za območje naselja Podkoren dne 
25.05.2014 

 
V skladu z 89. členom Statuta Občine (Ur. l. 55/2007, 
122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 49/2013) je Občinska volilna 
komisija Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju OVK) 
pripravila 
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POROČILO  
O IZIDU GLASOVANJA NA SVETOVALNEM 
REFERENDUMU ZA IZLOČITEV NASELJA 

PODKOREN IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI KRANJSKA 
GORA IN USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE 

SKUPNOSTI Z IMENOM KRAJEVNA SKUPNOST 
PODKOREN ZA OBMOČJE NASELJA PODKOREN 

DNE 25.05.2014 
 

Udeležba na volitvah po posameznih voliščih in skupna 
udeležba: 

št. 

vol.

VOLIŠČE št. volivcev po vol. 

imeniku

SKUPAJ 

glasovalo

% udeležbe

2 PODKOREN 351 161 45,87%

901 PREDČASNO GLASOVANJE 2 0,57%

SKUPAJ: 351 163 46,44%

OBČINA KRANJSKA GORA - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

SVETOVALNI REFERENDUM KS PODKOREN 2014

UDELEŽBA NA VOLIŠČU

 
 
I.  Svetovalni referendum za izločitev naselja Podkoren iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in ustanovitev 

nove krajevne skupnosti z imenom Krajevna skupnost Podkoren za območje naselja Podkoren 
 

št. 

vol.
VOLIŠČE

št. volivcev 

po vol. 

imeniku

ZA PROTI
veljavne 

glasovnice

neveljavne 

glasovnice

SKUPAJ oddanih 

glasov

2 PODKOREN 351 85 76 161 0 161

901

PREDČASNO 

GLASOVANJE 1 1 2 0 2

SKUPAJ GLASOV: 351 86 77 163 0 163

GLASOV V %: 52,76% 47,24%

OBČINA KRANJSKA GORA - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

SVETOVALNI REFERENDUM KS PODKOREN 2014

 IZID GLASOVANJA

 
 
Na osnovi izida referenduma je OVK ugotovila naslednji 
izid: 
ZA je glasovalo 52,76% volivcev. 
PROTI je glasovalo 47,24% volivcev. 
 
 Predsednik OVK: 
 Hubert Rot, univ. dipl. pravnik 
 
 Namestnik predsednika: 
 Jana Kramar Rudolf, univ. dipl. 

pravnica 
 
 Člani in namestniki: 
 Egidija Košir Mrovlje, univ. 

dipl. pravnica 
  
 Jana Tajmer 
  

 Jožef Stanislav Ribarič 
  
 mag. Meta Pristavec, univ. 

dipl. pravnica 
 

 
 

OBČINA MIRNA 
 
524. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 

cene storitev izvajanja storitev odvajanja 
odpadnih voda na območju Občine Mirna  

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) in 5. člena 
Uredbe o  metodologiji za oblikovanje  cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih občinskih  gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list 87/2012 in 
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102/2012) je Občinski svet Občine Mirna, na 25. seji, 
dne 27.05.2014, sprejel  
 

SKLEP 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Mirna potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cene storitev izvajanja storitev odvajanja 
odpadnih voda na območju Občine Mirna, ki ga je 
pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala 
Trebnje d.o.o. (v nadaljevanju: "Elaborat").  
 

2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za gospodarsko 
javno službo odvajanja odpadnih voda in sicer: 

 Cena odvajanja odpadnih komunalnih voda 0,2622 
EUR/m

3, 

 Cena omrežnine DN 20 znaša 0,8363 EUR/mesec 
(za ostale velikosti vodomerov se preračuna po 
faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS 87/12). 

 
3. člen 

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se 
uporabnikom zaračunajo po predpisani stopnji. Okoljska 
dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
komunalne in padavinske vode se uporabnikom 
zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.7.2014 dalje. 

 
Številka: 354-0027/2013-4 
Datum:  28.05.2014 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 

 
 
525. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v 
letu 2014 

 
Na podlagi 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/2007, 
103/2007-ZPolS-D, 105/08- Odločba US: U-I-295/07-8, 
98/2013, 82/2013-ZUP_H ) ter na osnovi 17. člena 
Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 5. izredni 
seji, dne 26. 6. 2014 sprejel 

 
SKLEP 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 

MIRNA V LETU 2014 
 

1. 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve- volitve za člane občinskega sveta in župana v 
Občini Mirna v letu 2014. 
 

2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. 

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški 
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

3. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
člane občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za 
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni 
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 

upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 
10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila 
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu in 
sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na 
njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

6.  
Glede primerov, ki niso določeni s tem sklepom, veljajo 
določbe zakona, ki ureja volilno in referendumsko 
kampanjo. 
 

7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
številka: 040-0001/2014-1 
datum: 27. 6. 2014 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 

 
 
526. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega 

prostora v »Informatorju« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne 
volitve v Občini Mirna v letu 2014 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Ur.l. RS št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 
105/08, odločba US št. U-I-295/07-8, 11/2011, 98/2013, 
82/2013- ZUP-H) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) je 
Občinski svet Občine Mirna na 5. izredni seji, dne 
26.06.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA 

PROSTORA V »INFORMATORJU« ZA 
PREDSTAVITEV KANDIDATOV TER NJIHOVIH 
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PROGRAMOV ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
MIRNA V LETU 2014 

 
1. 

S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost 
organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi 
kandidatov in njihovih programov v času volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014. 
 

2.  
(1) V »Informatorju« se za predstavitve kandidatov za 
župana in kandidatov za člane občinskega sveta v času 
volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 
brezplačno zagotovi po ¼ strani za vsakega kandidata 
za župana in po ¼ strani za vsakega kandidata za člana 
občinskega sveta. 
 (2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za 
župana, se v Informatorju brezplačno zagotovi po ½ 
strani za vsakega kandidata z objavo dobljenega števila 
glasov iz prvega kroga, ki jih je prejel vsak od 
kandidatov.  
(3) Informator izide pred morebitnim drugim krogom 
volitev za župana  
(4) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako 
za predstavitev kandidatov, ki so že zastopani v 
občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopani v 
občinskem svetu. 
 

3. 
Dodatne objave za plačilo so možne v skladu z 
veljavnim cenikom oglasnega prostora v Informatorju z 
dne 10.09.2012 in sicer v največjem skupnem obsegu 
dveh strani. 
 

4. 
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih 
predlagateljev, uredniški odbor izvede žreb o vrstnem 
redu objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki 
predlagateljev. 
 

5. 
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo 
predlagatelji posredovali uredniškemu odboru 
najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo številko, 
ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2014. 
 

6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
številka: 040-0001/2014-2  
datum:  27.06.2014 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 

 
 
527. Sklep o določitvi sedeža Občinske volilne 

komisije Mirna 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalnih volitvah  (Ur.l. 
RS št. 94/07- ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) ter na osnovi 9. 
in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 21/2011) je Občinski svet Občine 
Mirna na 5. izredni seji, dne 26. 6. 2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI SEDEŽA OBČINSKE VOLILNE 

KOMISIJE MIRNA 
 

1. 
S tem sklepom se določi sedež občinske volilne 

komisije Mirna za izvedbo volitev župana in volitev 
članov občinskega sveta. 

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
številka: 040-0001/2014-3           
datum: 27. 6. 2014 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 
528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje zazidave Črnec 

 
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 117/04, 75/05, 80/07 in 95/07) in 17. člena 
Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10 in 12/13) je 
Občinski svet Občine Prevalje na 27. redni seji dne 
19.06.2014 sprejel 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBMOČJE ZAZIDAVE ČRNEC 

 
1. člen 

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje zazidave Črnec (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 30/12, 26/13 v nadaljevanju: odlok) 
se 1. člen odloka spremeni tako, da se glasi: 

»1. člen 
(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, ki so: 
obračunska območja komunalne opreme, skupni in 
obračunski stroški komunalne opreme, preračun 
obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka. 
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v 
Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje zazidave Črnec, junij 2014.« 
 

2. člen 
3. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi: 

»3. člen 
(obračunsko območje) 

(1) Obračunsko območje komunalnega opremljanja 
obsega parcele 478/2, 479/2, 405/2, 573/3, 573/4, 
471/0, 456/4, 406/5, 406/3, 406/4, 403/0, 458/7, 457/2, 
458/4, 574/2, 457/3, 458/12, 574/4, 458/10, 458/15, 
458/8, 458/5, 458/6, 461/4, 461/3, 460/4, 460/2, 460/3, 
vse k.o. Farna. 
  
 (2) Obračunsko območje je razvidno iz grafičnega dela 
program opremljanja.« 
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3. člen 
4. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi: 

»4. člen 
(skupni in obračunski stroški) 

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov nove 
komunalne opreme:  
 

Obračunsko območje S 
[€] 

OS 
[€] 

vodovodno omrežje 204.095,56 25.282,68 

 
4. člen 

5. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»5. člen 

(stroški opremljanja m
2
 parcele objekta [Cp] in m

2
 neto 

tlorisne površine objekta [Ct]) 
Stroški opremljanja m

2
 parcele objekta in m

2
 neto 

tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem 
naslednjih vrednosti: 
 

Obračunsko območje Cp 
[€/m

2
] 

Ct 
[€/m

2
] 

vodovodno omrežje 4,44 3,73 

  
5. člen 

Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje zazidave Črnec začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4291-0045/2010  
Prevalje, dne: 19.06.2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
529. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Prevalje 

 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93),  149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- UPB, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13 in 
111/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 88/2012 ), 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10 
in 12/13) je Občinski svet Občine Prevalje na svoji 27. 
redni seji dne 19.06.2014 sprejel  
 

ODLOK  
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA 

O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE 
PREVALJE 

 
1. člen 

V prvem odstavku 15. člena Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 10/2009) se črta beseda »novega«. 
Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov, tretji 
odstavek, ki se glasi: 
»Najkasneje 6 mesecev po izgradnji javnega vodovoda, 
so se uporabniki, ki se nahajajo na območju javnega 
vodovodnega omrežja, dolžni priključiti na sistem.« 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št.: 3550-0008/2013-14 
Prevalje, dne 19.06.2014  
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Prevalje za leto 2014 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09, 51/10, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-
UPB4, 110/2011-ZDIU12, 101/2013 ) ob upoštevanju 
določb Zakona o izvrševanju proračuna RS ta leti 2014 
in 2015 in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – 
pop., 34/07, 15/10, 12/2013 ) je Občinski svet Občine 
Prevalje na 27. redni seji, dne 19.6.2014 sprejel  

 
ODLOK  

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE PREVALJE ZA LETO 2014 

 
1. člen 

(splošna določba) 
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Prevalje za leto 2014 (UGSO št. 
5/2014), ki se na novo glasi: 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 v € 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

 

Skupina/Podskupina kontov Rebalans I. 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.420.082 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.559.937 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.488.604 

   700 Davki na dohodek in dobiček 3.622.574 

   703 Davki na premoženje 662.524 

   704 Domači davki na blago in storitve 203.506 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.071.332 

   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 425.837 

   711 Takse in pristojbine 3.500 

   712 Denarne kazni 4.000 

   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

   714 Drugi nedavčni prihodki 637.995 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 390.585 

   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 390.585 

73 DONACIJE 3.200 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4291&pogled=osnovni
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   730 Prejete donacije iz domačih virov 3.200 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 466.361 

   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 450.631 

   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 15.730 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.159.816 

40 TEKOČI ODHODKI 2.021.246 

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 342.174 

   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 58.917 

   402 Izdatki za blago in storitve 1.408.792 

   403 Plačila domačih obresti 130.779 

   409 Rezerve 80.584 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.211.939 

  410 Subvencije 20.179 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.309.042 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 225.238 

  413 Drugi tekoči domači transferi 657.480 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.758.521 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.758.521 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 168.110 

  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 8.136 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 159.974 

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

260.266 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

 

Skupina/Podskupina kontov  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

   750 Prejeta vračila danih posojil 0 

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

  

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

 

Skupina/Podskupina kontov  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 272.920 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -272.920 

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -12.654 

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013 13.058 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Prevalje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje 
za leto 2014 (UGSO št. 5/2014), ki se s tem odlokom ne 
spremenijo ostanejo še naprej v veljavi. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-0001/2014-15 

Kraj, datum:Prevalje, 19.6.2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
531. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje 
za volilno leto 2014 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta 
Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
18/06, 19/06-pop., 34/07, 15/10 in 12/13) je Občinski 
svet Občine Prevalje na svoji 27. redni seji dne 
19.06.2014 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
PREVALJE ZA VOLILNO LETO 2014 
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1. člen  
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2014. 
 

2. člen  
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega 
upravičenca v lokalni skupnosti. 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 evra na posameznega volilnega 
upravičenca v lokalni skupnosti.  

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški 
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na 
posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. 
 

3. člen  
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni 
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

4. člen  
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 

kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za 
vsak dobljeni glas.  

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 
evra le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.  
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen  
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna Občine Prevalje 30. dan po predložitvi 
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo občinskemu svetu ter računskemu 
sodišču. 
 

6. člen  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 049-0001/2014-19 
Prevalje, dne 19.06.2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
532. Sklep o odpoklicu in imenovanju nove 

članice Občinske volilne komisije Občine 
Prevalje 

 
Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( 
Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo in  
76/08, 79/09, 51/10 ) in 17. člena statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 
19/06-popr., 34/07, 15/10, 12/13), je Občinski svet 
Občine Prevalje na 27. redni seji dne 19.06.2014 sprejel 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Prevalje z mesta članice 
občinske volilne komisije odpokliče Bernardo Gradišnik 
zaradi nezdružljivosti funkcije.  

Občinski svet Občine Prevalje imenuje novo članico 
Občinske volilne komisije: 
 

1. Melita RAČEV, članica. 
 

Imenovanje velja od 19.06.2014 za mandatno dobo, ki 
je enaka mandatni dobi ostalih članov občinske volilne 
komisije. Naloge občinske volilne komisije so določene 
z zakonom in statutom občine. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 0322-0002/2014-19 
Datum: 19.06.2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 
533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ravne na Koroškem 

 
Na podlagi 53a. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt - Ur. list RS št. 33/2007, 
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 
109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) in 20. člena 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 20/2013) je Občinski svet 
Občine Ravne na Koroškem na 28. redni seji dne 19. 
06. 2014 sprejel 

 
ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

RAVNE NA KOROŠKEM 
 

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
7/2013, v nadaljevanju OPN). 
 

2. člen 
V OPN se 3. člen spremeni tako, da: 

 se 12. točka glasi:  
Faktor zelenih površin (v nadaljevanju FZP) je razmerje 
med površino gradbene parcele objekta, ki mora ostati 
zelena z zemljino in vegetacijskim slojem in celotno 
površino gradbene parcele objekta. Zelene strehe 
objektov in površine nad podzemnimi stavbami se ne 
štejejo kot zelene površine. 

 se v 37. točki črta drugi del drugega stavka in se 
točka po novem glasi:  

Podolgovat tloris je tloris, izhajajoč iz pravokotnika. 
Izjemoma se mu lahko dodaja ali odvzema volumne. 

 se 52. točka dopolni in se po novem glasi:  
Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se 
med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom, 
pa tudi strnjena prostostoječa gradnja na manjših 
parcelah. V kolikor v EUP obstajata tako prostostoječa 
gradnja kot strnjena gradnja, so novi objekti take vrste, 
ki jo določa pretežna vrsta gradnje v EUP.  
 

3. člen 
V 71. členu OPN se (8) točka dopolni tako, da se doda 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
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tekst:  
V kolikor gre za zapornico ali ograjo, ki se odpirata na 
daljavo, ni potrebno zagotoviti 5 metrov prostora za 
ustavitev vozila. 
 

4. člen 
V 76. členu OPN se doda (5) točka ki se glasi:  
Izjemoma je dopustno odstopanje od predpisanega 
števila PM, kadar je dejavnost v objektu pretežno 
avtomatizirana. V takem primeru se z ustrezno 
utemeljitvijo število PM določi glede na število 
zaposlenih, kateremu se mu doda 2 PM za obiskovalce.  
 

5. člen 
V 82. členu OPN se (6) točka dopolni in se tekst po 
novem glasi:  
Nezahtevni in enostavni objekti, razen objektov za javno 
rabo, ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko 
priključeni le na obstoječe priključke. 
 

6. člen 
V 83. členu OPN se:  

 točke od (1) do (8) zaradi napačnega oštevilčenja 
ustrezno preštevilčijo;  

 (1) točka tabela Varovani pasovi cest znašajo, 
merjeno od zunanjega roba cestišča,  

zaradi uskladitve z občinskim odlokom nadomesti s 
tabelo:  
 

hitra cesta (HC) 35 m 

glavna cesta (GC) 25 m 

regionalna cesta (RC) 15 m 

lokalna cesta: (LC) 10 m 

javna pot (JP) 5 m 

kolesarske javne poti (KJ) 2 m 

                                

 (3) točka tabela Varovani pasovi železniških tirnih 
naprav znašajo, merjeno od meje progovnega 
pasu na obeh straneh proge:  

Železniška proga 100 m 

 
7. člen 

V 107. členu OPN se popravi (3) točka, ki se po novem 
glasi: 
Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji, ki veljajo v namenski rabi A, enako za 
objekte na območjih prepoznanih arhitekturnih kvalitet. 
  

8. člen 
V OPN se 115. člen spremeni tako, da se: 
- (3) točka dopolni in se po novem glasi:  
Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na 
določeno območje namenske rabe ne sme umeščati. Že 
obstoječe dejavnosti se lahko izjemoma širijo, vendar 
samo, kadar ne povzročajo negativnih vplivov na okolje.  
- s (4) se oštevilči odstavek Pod centralne dejavnosti se 
šteje izobraževalne, zdravstvene, socialne, kulturne, 
razvedrilne, rekreacijske dejavnosti, javna uprava, 
trgovina na drobno, raznovrstne poslovne dejavnosti. 
 

9. člen 
V OPN se 116. člen spremeni tako, da se: 

 v (2) točki v tabeli za SSe popravi dopustna izraba 
FZ na 0.30; 

 v (2) točki v tabeli za SSe in za SSs pri gabaritih 
črta prva alineja; 

 v (2) točki v tabeli za SK in za SP pri razmerju 
gabaritov črta prva alineja; 

 - v (2) točki del tabele za SK pri vrsti dopustnih 
objektov zaradi uskladitve s   spremljajočimi 
dejavnostmi na A iz 115. člena in pri dopustni 

izrabi nadomesti z: 
 

Namenska 
raba 

S-Območja stanovanj 

Podrobna 
namenska 
raba 

SK 
Površine podeželskega naselja, ki so 
namenjene površinam kmetij z 
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju 

Vrsta 
dopustnih 
objektov 
(zahtevnih in 
manj 
zahtevnih) 

11100 enostanovanjska stavba 
11210 dvostanovanjska stavba 
1211  hotelske in podobne gostinske 
stavbe 
1212  druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 
12304 stavbe za storitvene dejavnosti-
izhajajoče iz kmetijstva, lova, 
gozdarstva,  
      ribištva 
12510 industrijske stavbe-izhajajoče iz 
kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva 
1271  nestanovanjske kmetijske stavbe 
12420 garažne stavbe 
24110 športna igrišča 
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas    

Dopustna 
izraba 

FZ: 0.55 

 
10. člen 

V 117. členu OPN se v (2) točki del tabele pri vrsti 
dopustnih objektov zaradi uskladitve s spremljajočimi 
dejavnostmi na A iz 115. člena nadomesti z:  
 

Namenska 
raba 

A- površine razpršene poselitve 

Vrsta 
dopustnih 
objektov 
(zahtevnih in 
manj 
zahtevnih) 

11100 enostanovanjska stavba 
11210 dvostanovanjska stavba 
1211  hotelske in podobne gostinske 
stavbe 
1212  druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 
12304 stavbe za storitvene dejavnosti -
izhajajoče iz kmetijstva, lova, 
gozdarstva,  
      ribištva 
12510  industrijske stavbe-izhajajoče iz 
kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva 
1271   nestanovanjske kmetijske stavbe 
12420  garažne stavbe 
24110  športna igrišča 
24122  drugi objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas    

 
11. člen 

V OPN se 118. člen spremeni tako, da se : 

 v (2) točki v tabeli za območje CU pri merilih in 
pogojih za oblikovanje v 1. alineji črta besedilo 
»razen za eno in dvo stanovanjske objekte (11100 
in 11210), kjer mora biti tloris podolgovat v 
razmerju 1:1,2 do največ 1:2«. 

 
12. člen 

V OPN se 121. člen spremeni tako, da se : 

 v (2) točki v tabeli za območje Z pri merilih in 
pogojih za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih 
površin črta 1. alineja. 

 
13. člen 

V 123. členu OPN se tekst v uvodu popravi tako, da se 
beseda energetska infrastruktura nadomesti s 
prometnimi površinami kot sledi:  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na 
območjih prometnih površin) 
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Na območjih »P – območja prometnih površin« veljajo 
naslednji splošni prostorski izvedbeni pogoji:. 
 

14. člen 
V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 

in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Enostavni objekti 1. Objekti za lastne potrebe a. 
nadstrešek površina iz 30 m2 BTP zaradi uskladitve z 
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Ur. l. RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013) 
zmanjša na 20 m2 BTP. Nadstrešek do 40 m2 BTP se 
doda v tabelo Nezahtevni objekti 1. objekti za lastne 
potrebe.  

Namenska raba, kjer je dovoljena postavitev 
nadstreškov, in višina nadstreškov, se ne spreminjata. 

 
15. člen 

V Prilogi 2 OPN se iz Tabele 1: Usmeritve za OPPN ter 
posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne 
enote urejanja v naselju Brdinje zaradi uskladitve 
tekstualnega in grafičnega dela OPN glede na mnenje 
nosilca urejanja prostora izloči območje BR 16 BT. 
 

16. člen 
Spremembe in dopolnitve OPN se objavijo v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začnejo veljati z dnem 
objave.  
 
Št. 350-0012/2014 
Ravne na Koroškem, dne 19. 06. 2014 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 
 

 
 
534. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne 
na Koroškem 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji  (Uradni list RS št. 41/07, 103/07-ZPolIS-D, 
11/11 in 98/13) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) 
je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na svoji 28. 
redni seji dne 19.06.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
RAVNE NA KOROŠKEM 

 
1. člen 

S tem sklepom so določeni kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Ravne na Koroškem. 
 

2. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v 
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,25 evra za vsak dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

3. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 

0,12 EUR za dobljeni glas, so upravičeni tudi 
organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 

zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve 
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču.  

 
5. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS št. 
78/2002). 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka:032-0007/2014 
Ravne na Koroškem, dne 19.06.2014  
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 
 

 
 

OBČINA ZAVRČ 
 
535. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Zavrč 
 
Na podlagi 35 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB3,, 45/08  in 83/12)  in 
14. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občine št. 22/11) je občinski svet občine 
Zavrč na 18. dopisni seji dne  24.6.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE ZAVRČ 
 

1. člen 
V občinsko volilno komisijo Občine Zavrč se imenujemo: 

1. Metod Grah, roj. 28.7.1959, Maistrova ul. 13, Ptuj- 
za predsednika 

2. Lidija Domjan, roj. 23.5. 1971 Hrastovec 5, Zavrč- 
za namestnico predsednika 

3. Marjana Logar Kelc, roj. 21. 05. 1980, Pestike 4a, 
Zavrč- članica 

4. Jakob Zebec, roj. 21. 06. 1945,Hrastovec 26a, 
Zavrč- za namestnika člana 

5. Marjan Zebec, roj. 10. 11. 1961, Belski vrh 38, 
Zavrč- član 

6. Jožef Lorbek roj. 25. 02. 1967 Turški vrh 52, 
Zavrč- za namestnika člana 

7. Kristina Kokot roj. 10. 09. 1952, stanujoča 
Hrastovec 3a, Zavrč- članica 

8. Ivan Kopša, roj. 18. 10. 1957 , Hrastovec 
106stanujoč, Zavrč- namestnik člana 

 
2.člen 

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.  
 

3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin  
Številka:900-0002/2014-077-001 
Zavrč, dne 24.6. 2014 
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 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 
536. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (uradni list RS št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 
11/11,28/11-odl. US in 98/13) in 14. člena Statua občine 
Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin list 22/11) je 
občinski svet o9bčine Zavrč na 18. dopisni seji dne 
24.6.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
ZAVRČ 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v občini Zavrč . 
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in 
volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 
zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni 
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za 
vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do 
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata 
v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v 
višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem 
krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna občine Zavrč 30. 
dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in 
računskemu sodišču. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati sklep o 

delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v občini Zavrč (Uradni list RS št. 22/10) 
 
Številka: 900-0002/2010-077-002 
Zavrč, dne 24.6. 2014 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 

 

OBČIN ZREČE 
 

537. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Zreče 

 
Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (ZLV - UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in petega 
odstavka 70. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št. 87/12) 
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  

NA OBMOČJU OBČINE ZREČE 
 

1.   Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Zreče, 
Gorenje pri Zrečah, Resnik, Skomarje, Stranice in 
Dobrovlje se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 

2.  Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki 
za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 
2014. 

3.  Volitve vodi in izvede Občinska volilna komisija 
Občine Zreče. 

 
Številka: 040-1/2014-2 
Datum: 26.6.2014 
 
 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 

OBČINA ŽETALE 
 
538. Sklep o imenovanju volilne komisije Občine 

Žetale 
 
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/2007-UPB3,  45/2008 in 83/12), ter 16. 
člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/2010) je Občinski svet Občine Žetale na 18. 
redni seji dne 11. 06. 2014 sprejel 
 

SKLEP  
O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE OBČINE 

ŽETALE 
 

1. člen  
V volilno komisijo Občine Žetale se imenujejo: 
Predsednik: Mitja ZAKELŠEK, Dobrina 39b, 2287 Žetale  
Namestnik predsednika: Roman MEDVED, Dobrina 63, 
2287 Žetale 
Član: Franci VOGRINC, Nadole 37, 2287 Žetale 
Namestnica člana: Simona VOGRINC, Čermožiše 44, 
2287 Žetale 
Član: Viktor FURMAN, Dobrina 56, 2287 Žetale 
Namestnica člana: Mirjana KIDRIČ, Čermožiše 26, 2287 
Žetale 
Član: Stanislav PLAJNŠEK, Kočice 7a, 2287 Žetale 
Namestnik člana: Dejan VEK, Žetale 31a, 2287 Žetale 
 

2. člen 
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Žetale. 
 

3. člen 
Mandatna doba volilne komisije traja štiri leta. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka:032-0018/2014-10 
Datum: 11.06.2014 
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 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
 

 
 
 
OBČINA BENEDIKT 

  Stran 
516. Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje EUP 
BE 15 (nova stanovanjska soseska) 

949 

 
OBČINA BLED 

  Stran 
517. Odlok o spremembah odloka o 

varnosti v cestnem prometu v naseljih 
955 

 
OBČINA BLOKE 

  Stran 
518. Odlok o razveljavitvi zadnjega 

odstavka 7. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Cerknica 

956 

519. Sklep o določitvi cene predšolskih 
programov za oddelke vrtca pri OŠ 
Toneta Sraja Aljoše 

957 

520. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Bloke 

957 

521. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v 
Občini Bloke 

958 

522. Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra 

958 

 
OBČINA KRANJSKA GORA 

  Stran 
523. Poročilo o izidu glasovanja na 

svetovalnem referendumu za izločitev 
naselja podkoren iz Krajevne 
skupnosti Kranjska Gora in 
ustanovitev nove Krajevne skupnosti 
Podkoren za območje naselja 
Podkoren dne 25.05.2014 

958 

 
OBČINA MIRNA 

  Stran 
524. Sklep o potrditvi Elaborata o 

oblikovanju cene storitev izvajanja 
storitev odvajanja odpadnih voda na 
območju Občine Mirna 

959 

525. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini 
Mirna v letu 2014 

960 

526. Sklep o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v 
»Informatorju« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za 
lokalne volitve v Občini Mirna v letu 
2014 

960 

527. Sklep o določitvi sedeža Občinske 
volilne komisije Mirna 

961 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
528. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
zazidave Črnec 

962 

529. Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Prevalje 

962 

530. Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Prevalje za leto 

962 

2014 
531. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini 
Prevalje za volilno leto 2014 

963 

532. Sklep o odpoklicu in imenovanju nove 
članice Občinske volilne komisije 
Občine Prevalje 

964 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
533. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ravne na Koroškem 

964 

534. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini 
Ravne na Koroškem 

966 

 
OBČINA ZAVRČ 

  Stran 
535. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Zavrč 
966 

536. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini 
Zavrč 

967 

 
OBČINA ZREČE 

  Stran 
537. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 

skupnosti na območju Občine Zreče 
968 

 
OBČINA ŽETALE 

  Stran 
538. Sklep o imenovanju volilne komisije 

Občine Žetale 
967 
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