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OBČINA APAČE 

 
760. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za 

spremembe namenske rabe prostora in 
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Apače 

 
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-
UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 18. člena Statuta 
Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni 
časopis prepih št. 2 z dne 1.3.2007, s spremembo z dne 
31.12.2012, št. 53/12) je Občinski svet Občine Apače na 
4. redni seji dne 19.6.2019, sprejel 
  

ODLOK 
O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA 

SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN 
NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI APAČE 

  
I. Splošna določba  

  
1. člen 

(vsebina odloka) 

Ta odlok določa: 

 višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina 
Apače zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, 
razen če je pobudnik Občina Apače sama, kot 
nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku 
lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi 
odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali 
izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma 
posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe 
prostora, 

 višino stroškov takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora, 

 način plačevanja takse in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve, 

 posledice neplačila takse in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve. 

  
II. Taksa za obravnavanje pobud spremembe 

namenske rabe prostora  

  
2. člen 

(višina takse) 

(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe 
osnovne ali podrobnejše namenske rabe v občinskem 
prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša 150,00 
EUR. 
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za 
posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo 
namembnosti na enovitem zaokroženem območju v 
okviru ene enote urejanja prostora. 
(3) Zavezanec za plačilo takse je pobudnik. 
  

3. člen 
(način plačila takse) 

(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču 
občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske 
rabe. 
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi 
plačilnimi instrumenti. Če pobudnik plača takso pri 
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni 
podračun in z uporabo reference, določene za plačilo 
takse organu, ki je pristojen za vodenje postopka. 
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana 
oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme 
od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma 
pošlje pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži 
plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. 
Plačilni nalog za fizično osebo mora vsebovati osebno 
ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, 
davčno ali matično številko in sedež, višino takse in 
pravno podlago za njeno odmero, številko računa za 
nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v 
roku ne plača. 
(4) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda 
ne obravnava. 
(5) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske 
rabe prostora v OPN. Plačilo takse je pogoj za obravnavo 
pobude. 
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III. Plačilo nadomestila stroškov      lokacijske 
preveritve  

  
4. člen 

(višina nadomestila stroškov) 

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 

 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi 1.500 EUR, 

 za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne 
objekte 2.500 EUR in za enostavne in nezahtevne 
objekte 1.000 EUR, 

 za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR. 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je 
pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve. 
  

5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 

(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve na obrazcu Občine Apače s priloženim 
elaboratom. Občina preveri skladnost elaborata z 
odločbami ZUreP-2 in v kolikor meni, da ustreza in se 
postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov. 
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o 
plačilu. 
(3) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in 
naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali 
matično številko in sedež, višino stroškov in pravno 
podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila 
stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa 
za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se 
nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku. 
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
(5) Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske 
preveritve investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja 
potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu. 
  
IV. Končna določba  

  
6. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin. 
  
Številka: 007-0002/2019 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 

 
 
761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Apače 
Spremembe in dopolnitve št. 1 

 

Na osnovi od 46. do 52. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO), 273. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Apače 
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 
2/07) je Občinski svet Občine Apače na 4. redni seji dne 
19.6.2019 sprejel 
 

  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU APAČE 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 1 

 
1 Uvodne določbe 

 
1. člen 

(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Apače sprejme Spremembe in 
dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/13, 60/15) 
(v nadaljevanju OPN-SD1), ki jih je pod št. projekta 
2016/OPN-051 izdelalo podjetje Urbis d.o.o. Maribor, v 
oktobru 2018. 
(2) Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Apače so sprejete v rednem 
postopku sprememb in dopolnitev in se nanašajo na 
spremembo namenske rabe in prostorskih izvedbenih 
pogojev.  
 

2. člen 
(vsebina in oblika OPN-SD1) 

(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni 
del in grafične prikaze ter obvezne priloge. 
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev je sestavljen iz 
poglavij: 

1. Uvodne določbe 
2. Strateški del 
3. Izvedbeni del 
4. Prehodne in končne določbe 

(3) Grafični prikazi OPN-SD1 vsebujejo naslednje karte 
strateškega dela: 

1. Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 
1:50.000) 

2. Karta 4: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000) 
3. Karta 5: Usmeritve za določitev namenske rabe 

zemljišč (M 1:50.000) 
(4) Grafični prikazi OPN-SD1 vsebujejo naslednje karte 
izvedbenega dela: 

1. Pregledna karta Občine Apače z razdelitvijo na liste 
(M 1:50.000) 

2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne 
namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske 
javne infrastrukture (M 1: 50 000) 

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne 
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (listi 1, 
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) 

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in 
gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (listi 1, 
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) 

(5) Obvezne priloge vsebujejo: 
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
2. Prikaz stanja prostora 
3. Strokovne podlage za OPN-SD1 
4. Prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora 
5. Obrazložitev in utemeljitev OPN-SD1 
6. Povzetek za javnost 

 
2 Vsebina sprememb in dopolnitev odloka 

 
3. člen 

(vsebina sprememb in dopolnitev strateškega dela 
odloka) 

(1) V 4. členu (splošna izhodišča) so določbe 
spremenjene tako, da se: 

1. v četrtem odstavku črta besedilo: »kot so Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije 2006 – 2013, 
Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007 
– 2013, Območni razvojni program za območje 
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Prlekije 2007 – 2013 in Razvojni program turizma 
za območje Občine Apače.« 

2. v šestem odstavku na koncu doda besedilo: »- 
spremembe in dopolnitve št. 1«. 

(2) V 5. členu (prostorska izhodišča) so določbe 
spremenjene tako, da se: 

1. v drugem odstavku številka »3.605« nadomesti s 
številko »3.544«, besedilo »julij 2012« pa se 
nadomesti z »januar 2017«.  

2. v petem odstavku besedilo »rahlo narašča« 
nadomesti z »stagnira«. 

(3) V drugem odstavku 9. člena (cilji prostorskega razvoja 
občine) se črta besedilo tretje alineje. 
(4) V drugem odstavku 12. člena (prednostna območja za 
razvoj poselitve) se črta besedilo »igrišče za golf« in 
nadomesti z »glamping«. 
(5) Besedilo četrtega odstavka 13. člena se spremeni 
tako, da se glasi: »Območje gramoznice v Zgornjem 
Konjišču bo, skupaj z drugimi vodnimi površinami (Mura, 
11-mlinski kanal …), namenjeno razvoju sonaravnega 
(vodnega in obvodnega) turizma. 
(6) V prvem odstavku 16. člena (druga pomembna 
območja) se v drugi alineji črta besedilo »in 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin v Konjišču«. 
(7) Besedilo tretjega odstavka 21. člena (energetska 
infrastruktura) se spremeni tako, da se glasi: »(3) Na 
območju občine je predvidena izgradnja naslednjih 
elektroenergetskih vodov in naprav: 

 20 kV kablovodi in daljnovodi: DV Črnci, DV Apače, 
KB Mali Segovci, KB TP Apače 1 – TP Apače 4, KB 
TP Apače 1 – TTP Črnci, KB Lešane, zamenjava 20 
kV KB k-330 Črnci vas – Trate mlin, zamenjava 20 
kV KB k-332 Črnci vas - Črnci dehidracija, 
zamenjava 20 kV KB k-331 Črnci vas - Zg. 
Ščavnica, zamenjava 20 kV KB k-311 Odcep Apače 
3; 

 transformatorske postaje 20/0,4 kV: TP Podgorje 3; 

 0,4 kV nizkonapetostno omrežje: NNO Lešane - GO 
(t-537)- izvod 3-smer GD, NNO TP Žepovci-Mlin (t-
061), izvod "1" smer Žiberci, NNO Stogovci (t-023)- 
izv. 6, NNO Mali Segovci, NNO Podgorje 3.« 

(8) V četrtem odstavku 22. člena (oskrba z vodo) se črta 
besedilo prve, pete, šeste, osme, devete, desete in 
enajste alineje. 
(9) V tretjem odstavku 28. člena (usmeritve za razvoj 
poselitve) se črta besedilo »in njegovo okolico (igrišče za 
golf)«. 
(10) V petem odstavku 29. člena (razvoj dejavnosti v 
naseljih) se črta besedilo »predvideno območje golf 
igrišča« in nadomesti z besedilom »območje ob 
gramoznici v Konjišču«. 
(11) V 34. členu (razvojna območja za posamezne 
dejavnosti, ki so vezane na naravne vire) so določbe 
spremenjene tako, da se: 

1. v tretjem odstavku pri navedbi Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom za 
besedilom »1/13« doda besedilo »39/15«, 

2. v šestem odstavku črta besedilo: »Rabo mineralnih 
surovin je potrebno načrtovati racionalno z uporabo 
že obstoječih območij izrabe mineralnih surovin in 
njihove širitve, izvajanje dejavnosti pa zasnovati 
tako, da bo zagotovljeno varstvo naravnih vrednot 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti.«, 

3. v devetem odstavku črta besedilo »(golf igrišče)«. 
(12) V drugem odstavku 37. člena (usmeritve za 
določitev namenske rabe zemljišč) se za besedilom: »… 
v grafičnih prikazih izvedbenega del OPN Apače« doda 
besedilo: »- SD1«. 
(13) V 42. členu (druga zemljišča) se črta besedilo 
drugega odstavka. 

(14) V prvem odstavku 43. člena (usmeritve za določitev 
prostorskih izvedbenih pogojev) se za besedilom: »… so 
prikazani v izvedbenem delu OPN Apače« doda 
besedilo: »- SD1«. 
 

4. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev izvedbenega dela 

odloka) 

(1) V četrtem odstavku 45. člena (območja namenske 
rabe) se črta besedilo: »LN območja namenjena izvajanju 
dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin«. 
(2) V 46. členu (namenska raba po enotah urejanja 
prostora) so, zaradi uskladitve z grafičnim delom odloka, 
spremenjene oziroma dopolnjene naslednje določbe: 

1. v prvi preglednici prvega odstavka se: 
a) pri EUP AP 03 v tretjem stolpcu doda namenska 

raba »ZD«, 
b) pri EUP AP 08 v tretjem stolpcu doda namenska 

raba »VI«, 
c) pri EUP AP 14 v četrtem stolpcu črta besedilo: 

»ZN (Uradne objave, št. 27/86)«, 
2. v enajsti preglednici prvega odstavka se pri EUP 

PO 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba »BT«, 
3. v petnajsti preglednici prvega odstavka se v petem 

stolpcu oznaka »EŠD 680405« nadomesti z oznako 
»EŠD 28171«, 

4. v osemnajsti preglednici prvega odstavka se pri 
EUP ŽE 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba 
»ZD«, 

5. v preglednici drugega odstavka se: 
a) pri EUP MU 01 v tretjem stolpcu doda namenska 

raba »G«, 
b) pri EUP OP 01 v tretjem stolpcu doda namenska 

raba »VC, O«, 
c) pri EUP OP 02 v tretjem stolpcu doda namenska 

raba »K2« in v četrtem stolpcu črta besedilo: 
»ZN (Uradne objave Občine Gor. Rad. št. 9/04)« 
ter nadomesti z besedilom »OPN«, 

d) pri EUP OP 03 v drugem stolpcu črtajo 
namenske rabe: »LN, G, A« in nadomestijo z 
namensko rabo: »BT«, v četrtem stolpcu črta 
besedilo: »ZN (Uradne objave Občine Gor. Rad. 
št. 9/04)« in nadomesti z besedilom »OPPN-p«, 

e) pri EUP OP 08 v tretjem stolpcu doda namenska 
raba »PC«, 

f) pri EUP OP 09 v tretjem stolpcu doda namenska 
raba »VI«, 

g) za vrstico z oznako OP 10 doda nova vrstica z 
oznako enote »OP 12«, ime enote »Šotorišče 
Črnci«, Namenska raba »A, K1«, način urejanja 
»OPN«, varstveni režimi in omejitve »VVO II, 
EPO 42100 – Mura-Radmožanci«, 

h) za novo vrstico z oznako OP  12 doda nova 
vrstica z oznako »OP 13«, ime enote 
»Gramoznica Konjišče - glamping«, Namenska 
raba »BT, ZS, ZD, VC, G«, način urejanja 
»OPPN-p«, varstveni režimi in omejitve »VVO 
III, NV 7469 – Mura, loka 1, NV 7425 – Konjišče 
– gramoznice, Natura 2000 (SPA dodatki), EPO 
42100 – Mura-Radmožanci«. 

(3)  V 50. členu (PIP o vrstah objektov po namenu) se: 
1. v prvem odstavku za besedilom: »… v Prilogi 1 k 

odloku OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«, 
2. doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Na 

namenski rabi SK in A so dopustne farme (kot 
objekt ali skupina objektov), ki ne presegajo količine 
vzrejnih mest, za katero je po veljavnih predpisih 
potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov 
na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje.«. 
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(4) V prvem odstavku 51. člena (PIP za nezahtevne in 
enostavne objekte) se za besedilom: »… v Prilogi 2 k 
odloku OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«. 
(5) V 52. členu (PIP za ostale ureditve, ki niso gradnja) 
se črta besedilo drugega odstavka, ostali odstavki se 
preoštevilčijo. 
(6) V 54. členu (PIP glede velikosti objektov) se: 

1. v sedmem odstavku številka »1« nadomesti z 
»1,30«; 

2. v enajstem odstavku besedilo prvega stavka 
spremeni tako, da se glasi: »Postavitev 
vinogradniških objektov (zidanice, vinske kleti) je 
dopustna na stavbnih zemljiščih pod pogojem, da 
ima investitor v lasti ali obdelavi najmanj 3.000 m2 
vinograda.« 

(7) V 55. členu (PIP glede oblikovanja objektov) se doda 
nov štirinajsti odstavek, ki se glasi: »Pri objektih za 
intenzivno vzrejo živali (hlevi) je dopustna dvokapna 
streha z minimalnim naklonom 22,5° ali z nižjim 
naklonom, v kolikor so za izdelavo ostrešja uporabljeni 
elementi, ki so izdelek dan na trg v skladu s predpisom, 
ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje 
skladnosti (predizdelani elementi), v enem nivoju ali 
lomljena simetrična dvokapnica v dveh nivojih, izjemoma 
tudi enokapnica ali zložena streha z različnimi nagibi pri 
tlorisno razviti zasnovi objekta, s kritino primerno naklonu 
strehe (tudi pokritje s sončnimi celicami ali sončnimi 
zbiralniki kot strešno kritino), dopustna širina objektov je 
do 25 m, razmerje stranic pa lahko presega predpisano 
razmerje 1:2, postavitev teh objektov je dopustna, če so 
izpolnjeni prostorski in okoljski pogoji, s katerimi se ne bo 
poslabšala kakovost bivanja v naselju.« 
(8) V 66. členu (PIP za poseganje v prostor na varovanih 
območjih GJI) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Za vse objekte skladno s prilogo (tabeli 1 in 2) 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list 
RS, št. 101/2010) označene z »+« je dovoljena gradnja v 
varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov, 
možna le ob določenih pogojih in na določeni 
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Za vse 
objekte označene z »-« je gradnja prepovedana.«, ostali 
se preoštevilčijo. 
(9) Črta se celotno besedilo 68. člena (splošni PIP za 
poseganje v območja varstva kulturne dediščine) in 
nadomesti z besedilom: »(1) Sestavni del OPN so objekti 
in območja kulturne dediščine, varovani skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v 
nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To 
so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih 
spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana 
kulturna dediščina, vplivna območja dediščine. (2) Objekti 
in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza 
stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o 
občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna 
priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva 
kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih 
spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij 
dediščine). (3) Na objektih in območjih kulturne dediščine 
so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi 
dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno 
dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). 
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in 
nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni 
zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na 
objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če 
so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali 
območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in 
materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot. (5) 
Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 

območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine. (6) Na objektih in območjih kulturne dediščine 
veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski 
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka 
s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine. (7) Objekte in območja 
kulturne dediščine je potrebno varovati pred 
poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene 
potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, 
komunalna, energetska in telekomunikacijska 
infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov 
materialov ipd. (8) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno 
območje kulturnega spomenika, varstveno območje 
dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz 
prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o 
občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po 
predpisih s področja varstva kulturne dediščine. (9) Za 
poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo 
vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine 
ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo 
njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za 
vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja 
graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne 
štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN 
ali drugih predpisov.« 
(10) Črta se celotno besedilo 69. člena (splošni PIP za 
poseganje v območja kulturnih spomenikov) in nadomesti 
z besedilom: »(1) Za kulturne spomenike in njihova 
vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot 
jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o 
razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za 
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne 
elemente spomenika je treba izdelati konservatorski 
načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev 
soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega 
načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi 
konservatorski načrt in usklajenost projektne 
dokumentacije s konservatorskim načrtom.« 
(11) V 70. členu se: 

1. naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(splošni 
PIP za poseganje v varstvena območja dediščine in 
v območja registrirane kulturne dediščine)«, 

2. črta celotno besedilo 70. člena in nadomesti z 
besedilom: »(1) Za varstvena območja dediščine 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih 
opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo 
za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v 
aktu o določitvi varstvenih območij dediščine. (2) Za 
registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni 
spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, 
da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki 
bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne 
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb 
tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, določeni v tem odloku. Za 
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registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še 
prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo 
varstveni režimi za posamezne tipe kulturne 
dediščine in so navedeni v 71. do 75.  členu tega 
odloka.«. 

(12) V 71. členu (PIP za poseganje v območja 
arheološke dediščine) se na koncu besedila dodata nov 
šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: »(6) Na območjih, 
ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena 
arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se 
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred 
gradnjo ali posegi v zemeljske plasti. (7) Zaradi varstva 
arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi ZVKDS 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi.« 
(13) V 72. členu (PIP za poseganje v območja stavbne 
dediščine) se v prvem odstavku: 

1. besedilo pete alineje spremeni tako, da se glasi: 
»celovitost kulturne dediščine v prostoru 
(prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 
dediščine);«, 

2. na koncu doda nova šesta alineja, ki se glasi: 
»ohranjati je potrebno zemeljske plasti z 
morebitnimi arheološkimi ostalinami.« 

(14) V 73. členu (PIP za poseganje v območja 
naselbinske dediščine) se v prvem odstavku: 

1. na koncu tretje alineje doda besedilo: »(lega, 
gostota objektov, razmerje med pozidanim in 
nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne 
funkcionalne celote)«, 

2. na koncu četrte alineje se v oklepaju za besedo 
»vodotoki« doda beseda »itd.«, 

3. v sedmi alineji se v oklepaju pred besedo »gabariti« 
doda besedilo »stavbne mase«, 

4. besedilo devete alineje spremeni tako, da se glasi: 
»opremo in uporabo javnih prostorov«, 

5. doda se nova deseta alineja, ki se glasi: »zemeljske 
plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami«. 

(15) Besedilo prvega odstavka 74. člena (PIP za 
poseganje v območja vrtnoarhitekturne dediščine) se 
spremeni tako, da se glasi: »(1) V območju 
vrtnoarhitekturne dediščine je potrebno ohranjati 
varovane vrednote, kot so: 

 kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, 
poteze); 

 grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, 
vrtna oprema, likovni elementi); 

 naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief itd.); 

 vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska 
povezanost med sestavinami prostorske 
kompozicije in stavbami ter površinami, 
pomembnimi za delovanje celote; 

 podobo v širšem prostoru z navezavo na okoliški 
prostor (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, 
zgodovinsko pogojene in utemeljene meje); 

 rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so 
potrebne za razvoj in obstoj rastlin. 

(16) V 77. členu (PIP za varovanje zraka) se: 
1. v prvem odstavku črta besedilo »z novimi posegi« 

in nadomesti z besedilom »pri izvajanju dejavnosti v 
teh objektih« in črta beseda »dovoljene« ter 
nadomesti z besedo »mejne«, 

2. v drugem odstavku za besedilom »Pri posameznih« 
doda beseda »obstoječih«, 

3. v četrtem odstavku na začetku doda besedilo: »Za 
ogrevanje objektov je zahtevana prednostna 
uporaba čistejših energentov.« Prav tako se v 
četrtem odstavku črta beseda »ali« in se nadomesti 
z »vejico«, za besedo »plinovod« pa se doda 
besedilo »ali na druge čiste vire energije«, 

4. doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Za 
zmanjševanje vpliva prometa na onesnaženost 
zraka je potrebno vsa večja stanovanjska območja 
(strnjena naselja) medsebojno povezati z javnim 
potniškim prometom, omrežjem kolesarskih 
povezav med naselji, če je takšna ureditev prometa 
prostorsko izvedljiva in okoljsko ter ekonomsko 
upravičena (gostota prevozov, združljivost sistemov 
JPP (šolski prevozi in javni prevozi), okoljsko 
sprejemljiva vozila, stroški javnega prevoza v 
primerjavi s stroški osebnega prevoza, dostopnost v 
časovnih konicah ipd.).«, 

5. doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Pri 
načrtovanju objektov, ki predstavljajo potencialne 
vire vonjav (kompostarne, bioplinarne ipd. . – vsi 
načrtovani objekti, ki predstavljajo potencialne vire 
vonjav, in za katere je po veljavnih predpisih 
potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov 
na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje) je 
potrebno zagotoviti, da je zunanji rob območja od 
območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, 
pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in 
razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter 
športnorekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 
m oz. najmanj 500 m pri odprtem kompostiranju.«, 

6. doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Pri novih 
objektih, namenjenih za rejo živali (večje farme – 
objekti ali skupine objektov, ki presegajo količino 
vzrejnih mest, za katerega je po veljavnih predpisih 
potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov 
na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje), ki so 
viri vonjav, in širitvi takih objektov je potrebno 
predhodno s strokovno študijo preveriti vplivno 
območje in jih umestiti v primerno oddaljenost od 
zgoraj navedenih območij. Pri obstoječih in novih 
objektih je treba pri reji živali in skladiščenju ter 
prevozu gnoja uporabljati tehnološke postopke za 
preprečevanje obremenjevanja okolja z neprijetnimi 
vonjavami.« 

(17) V šestem odstavku 78. člena (PIP za varovanje 
voda) se na koncu doda besedilo: »Prepovedane so tudi 
dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali varnost plovbe.«. 
(18) V drugem odstavku  80. člena se: 

1. za besedilom: »izpolnjevati tehnične zahteve« doda 
besedilo: »predpisanega energetskega standarda«; 

2. na koncu doda besedilo: »in zmanjšujejo negativne 
vplive na okolje (onesnaženost zraka, ogrevanje 
okolice, druge emisije)«. 

(19) Besedilo četrtega odstavka 85. člena (PIP za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami) se v celoti črta. 
Ostali odstavki tega člena, ki sledijo, se preštevilčijo. 
(20) V 88. členu (PIP za varovanje zdravja) se: 

1. v prvem odstavku črta besedilo: »vse bivalne in 
delovne prostore« in nadomesti z besedilom »vsaj 
en bivalni prostor«, 

2. v drugem odstavku črta besedilo: »stopenj, 
dovoljenih« in nadomesti z besedilom »mejnih 
vrednosti določenih«. 

(21) V 89. členu (PIP za varstvo pred hrupom) se: 
1. v prvem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in 

nadomesti z besedilom »z Uredbo«, 
2. v drugem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in 

nadomesti z besedilom »z Uredbo«, 
3. v tretjem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in 

nadomesti z besedilom »z Uredbo«, 
4. v četrtem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in 

nadomesti z besedilom »z Uredbo«, 
na koncu četrtega odstavka doda besedilo: »I. 
stopnja varstva pred hrupom je določena tudi na 
parcelah št. 24/7 in 927/8-del, obe k.o. Črnci, kjer je 
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določena namenska raba prostora A (površine 
razpršene poselitve).« 

5. v petem odstavku na koncu doda besedilo: 
»Dovoljenje se pridobi na podlagi strokovne ocene 
obremenitve okolja za čas trajanja prireditve.«, 

6. celotno besedilo sedmega odstavka nadomesti z 
besedilom: »Novogradnje z varovanimi prostori je 
potrebno načrtovati izven vplivnega območja 
obstoječih in predvidenih cest, ki so po Uredbi vir 
hrupa. Za aktivno ali pasivno zaščito obstoječih 
objektov z varovanimi prostori v vplivnem območju 
cest, je zadolžen upravljavec cest.«, 

7. črta besedilo osmega odstavka. 
(22) V 90. členu (PIP za varstvo pred elektromagnetnim 
sevanjem) se: 

1. v prvem odstavku črta beseda »predpis« in 
nadomesti z besedo »Uredba«, 

2. na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »za 
posamezno stopnjo varstva pred sevanjem«, 

3. na začetku tretjega odstavka doda besedilo: »V 
varovalnem pasu obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov in ostalih energetskih 
omrežij in naprav je: 
1. prepovedana gradnja stanovanj, športnih, 

zdravstvenih, izobraževalnih in podobnih 
objektov, v katerih se stalno ali dalj časa 
zadržujejo ljudje, ne glede na namensko rabo 
prostora; 

2. prepovedana širitev stavbnih zemljišč za 
namene, navedene v prejšnji točki tega 
odstavka, v območju varovanih pasov; 

3. pri obstoječih objektih, zgrajenih pred 
uveljavitvijo predpisov o zahtevanem odmiku od 
virov sevanja oz. prenosa in distribucije 
električne energije, je priporočljiva sprememba v 
objekte za dopustne dejavnosti, širitev 
navedenih objektov za bivanje in zadrževanje 
ljudi bližje viru sevanja ni dopustna; 

4. dopustne so le industrijske ali obrtne in druge 
podobne proizvodne dejavnosti ter transportni, 
skladiščni ipd. objekti in dejavnosti, katerih 
postavitev ne vpliva na zdravje ljudi in ne ogroža 
okolja.« 

4. v tretjem odstavku za besedilom: »Za vse objekte« 
doda besedilo: »z II. stopnjo varstva pred 
sevanjem« in črta besedilo: namenjenih za stalno 
oz. občasno prebivanje«, 

5. v petem odstavku črta besedilo: »območja 
mineralnih surovin (LN)«, 

6. celotno besedilo šestega odstavka nadomesti z 
besedilom: »V območjih, v katerih mora biti 
zagotovljena I. stopnja varstva pred 
elektromagnetnim sevanjem, in zato vanje ni 
dopustno umeščati objektov z varovanimi prostori 
ter obratno, ob objekte z varovanimi prostori v teh 
območjih ni dopustno umeščati virov 
elektromagnetnega sevanja, morajo s stališča 
previdnostnega načela biti na nivoju 1m od tal 
upoštevani naslednji odmiki objektov od obstoječih 
in načrtovanih virov elektromagnetnega sevanja, v 
odvisnosti od napetosti oz. tipa daljnovoda: 
1. daljnovod napetosti 110 kV: 11 – 14 m, 
2. enak odmik v odvisnosti od vstopne napetosti je 

potrebno upoštevati tudi pri razdelilnih 
transformatorskih postajah iz prenosnega v 
distribucijsko omrežje, 

3. pri omrežjih in objektih nižjih napetosti  odmik za 
zagotavljanje I. stopnje varstva pred 
elektromagnetnim sevanjem ni potreben.« 

 

(23) V 91. členu (PIP za varstvo pred svetlobnim 
onesnaževanjem) se: 

1. celotno besedilo prvega odstavka nadomesti z 
besedilom: »Pri osvetljevanju objektov in zunanjih 
površin je potrebno upoštevati ukrepe za 
zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, tako da 
bodo zagotovljene emisije pod mejno vrednostjo, ki 
jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, vključno z upoštevanjem 
načina osvetljevanja, uporabe svetil (svetila na 
prostem ne smejo sevati svetlobe nad vodoravnico), 
moči osvetlitve (osvetlitev, ki jo povzročajo umetni 
viri svetlobe na prostem, na oknih varovanih 
prostorov ne sme presegati mejnih vrednosti 
določenih v prilogi 1 omenjene uredbe), 
načrtovanja, gradnje in obnavljanja razsvetljave ter 
omejitev in prepovedi, ki so določene s tem 
predpisom.«, 

2. V drugem odstavku črta besedilo: »predpisanih 
mejnih vrednosti« in nadomesti z besedilom: »ciljne 
letne vrednosti električne energije, ki znaša 44,5 
kWh na prebivalca«. Na koncu odstavka se doda 
nov stavek: »Poraba se dokazuje z monitoringom 
svetlobnega onesnaževanja javnih površin in cest, 
ki ga morajo izvajati upravljavci razsvetljave na teh 
površinah in o njegovih rezultatih redno obveščati 
pristojni občinski organ«, 

3. v tretjem odstavku za besedilom: »…živalskih vrst 
(npr. nočni metulji, netopirji)« doda besedilo » ter 
zaradi varovanja zdravja ljudi«, 

4. v tretjem odstavku besedilo »veljavnimi predpisi o 
varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem« 
nadomesti z »Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja«, 

5. doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) 
Upravljavec osvetljevanja javnih površin in 
občinskih cest mora izvesti sanacijo oz. zamenjavo 
obstoječih virov svetlobe, ki niso skladni z določili 
področne zakonodaje in ne ustrezajo zakonsko 
določenim mejam vrednosti svetlobnega 
onesnaževanja, ali prekomerno osvetljujejo okna z 
varovanimi prostori ter zmanjšati porabo energije na 
prebivalca za osvetljevanje javnih površin v skladu z 
veljavnimi predpisi.«, 

6. doda nov peti odstavek, ki se glasi: »(5) Na 
parcelah št. 24/7 in 927/8-del, obe k.o. Črnci, kjer je 
določena namenska raba prostora A (površine 
razpršene poselitve) se zunanja razsvetljava 
objekta načrtuje zgolj iz varnostnih razlogov in 
skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. Razsvetljava 
objekta se načrtuje na način, da svetila osvetljujejo 
le talno površino in se v drugem delu noči izklapljajo 
oz. se preko tipal vklapljajo le po potrebi.« 

(24) V prvem odstavku 93. člena (omilitveni ukrepi za 
področje ohranjanja narave in krajine ter kazalci za 
spremljanje stanja okolja) se v drugi preglednici v celoti 
črta vrstica z omilitvenim ukrepom za enoto urejanja 
prostora OP 03. 
(25) Za 93. členom (omilitveni ukrepi za področje 
ohranjanja narave in krajine ter kazalci za spremljanje 
stanja okolja) se doda nov 93.a člen z vsebino: 
 

»93. a člen 
(posebni PIP za območje EUP AP 14 – pokopališče) 

(1) Dopustno je izvajanje gospodarske javne službe 
namenjene vzdrževanju pokopališča, pokopom in 
izvajanju spomina na mrtve. 
(2) Sestavni del pokopališča je objekt mrliške vežice 
(namenska raba CD), ki poleg osnovne funkcije lahko 
vsebuje tudi druge dejavnosti, ki so vezane na funkcijo 
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pokopališča. V EUP za pokopališče je dopustna 
postavitev spomenikov, nagrobnih znamenj in 
spominskih obeležij ter spremljajočih objektov 
pokopališča: mrliške vežice, sanitarije, drugi spremljajoči 
objekti (urbana oprema, svetila, avtomati za zalivanje, 
prodajo sveč). 
(3) Območje pokopališča mora biti oblikovano tako, da 
jasno izraža svojo identiteto v prostoru. Pokopališče 
mora biti ograjeno in ustrezno ozelenjeno. Znotraj 
pokopališča je možna členitev prostora z oblikovanimi 
zelenimi površinami. 
(4) Grobna poljina mora biti razdeljena na grobna polja. V 
enem grobnem polju je dopustna samo ena vrsta grobov 
– klasični grobovi ali žarni grobovi. Vsako grobno polje 
mora biti označeno s tekočo številko ali črko. Dostopi do 
grobnih polj morajo biti zagotovljeni s potmi v širini 
najmanj 2,5 m. Nagrobniki se oblikujejo v skladu s 
pokopališkim redom. 
(5) Pokopališče mora imeti na vizualno neizpostavljenem 
mestu zagotovljen primeren prostor za pokopališke 
komunalne odpadke. 
(6) Dopustna je ureditev površin za mirujoči promet 
(parkirišče) in hortikulturne ureditve prostih, obrobnih in 
skupnih površin ter postavitev urbane opreme. 
(7) S pisnim pristankom občine je dopustna postavitev 
stalnih enostavnih objektov za občasno ali stalno prodajo 
cvetja in sveč ali montažnih objektov za ta namen 
(stojnice, pokrite stojnice in podobno).« 
 
(26) Za 93.a členom (posebni PIP za območje EUP AP 
14 – pokopališče) se doda nov 93.b člen z vsebino: 
 

»93.b člen 
(posebni PIP za območje EUP OP 12 – Šotorišče 

Črnci) 

(1) V EUP OP 12 je dopustna ureditev: 
1. območja za postavitev šotorov na nestavbnem 

zemljišču, 
2. vse pripadajoče grajene objekte je dopustno 

postaviti samo na stavbnem zemljišču, 
3. velikost in oblikovanje objektov se prilagodi funkciji. 

(2) Pri načrtovanju vseh posegov in ureditev na območju 
EUP OP 12 je potrebno upoštevati vse veljavne 
varstvene režime.« 
 
(27) Za 93.b členom (posebni PIP za območje EUP OP 
12 – Šotorišče črnci) se doda nov 93.c člen z vsebino: 
 

»93.c člen 
(posebni PIP za za površine razpršene poselitve – A) 

(1) Oblikovanje novih objektov mora upoštevati in 
ohranjati prepoznani avtohtoni vzorec poselitve.« 
 
(28) Besedilo prvega odstavka 94. člena (območja s 
predvidenimi OPPN) se dopolni z novimi predvidenimi 
OPPN-ji, tako da se glasi: »Predvidena je izdelava OPPN 
za naslednje EUP: AP 03 v naselju Apače, LU 03 v 
naselju Lutverci, OP 07 (ali predviden DPN), OP 03 in 
OP 13«. 
(29) V 96. členu (dodatni pogoji za pripravo OPPN) so 
določbe spremenjene tako, da: 

1. za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek z 
vsebino:  
»(5) V EUP OP 03 je potrebno upoštevati: 

 izhodiščno namensko rabo prostora BT, 

 idejno zasnovo dejavnosti, 

 priključevanje na omrežja in priključke javne 
infrastrukture, ki mora biti funkcionalno 
navezana na obstoječa omrežja, 

 veljavne tehnične predpise.« 

2. za novim petim odstavkom se doda nov šesti 
odstavek z vsebino: »(6) V EUP OP 13 je potrebno 
upoštevati: 

 izhodiščno namensko rabo prostora BT, ZS, ZD, 
VC in G, 

 idejno zasnovo dejavnosti, 

 priključevanje na omrežja in priključke javne 
infrastrukture, ki mora biti funkcionalno 
navezana na obstoječa omrežja, 

 veljavne tehnične predpise, 

 konkretne pogoje, usmeritve in priporočila, 
podana v strokovnem mnenju št. 4-II-966/2-O-
16/AK z dne 12. 10. 2016, to so: 

 pri umeščanju objektov v prostor se naj čim bolj 
ohrani obstoječi avtohtoni drevesni fond, 

 gramoznica se ohranja v sonaravnem stanju. 
Brežin se ne uravnava ali kosi večkrat letno in 
se jih ne zasajuje z okrasnimi, tujerodnimi 
rastlinami, 

 avtohtone lesne obrežne zarasti v 15 m pasu 
gramoznice se ne odstranjuje. Lahko se 
selektivno odstrani v 5 in SV delu gramoznice, 
kamor se naj umešča vse dejavnosti in objekte, 
ki so predvidene neposredno ob brežini ali na 
vodni gladini (npr. pomoli, kopalne vode ipd.), 

 sprehajalne in druge poti se urejajo in predvidijo 
po obstoječih gozdnih vlakah in poljskih cestah. 
Na zahodu se pot umesti na obstoječo vlako, ki 
poteka na razdalji približno 50 m ob gramoznici, 

 sprehajalne poti se naj opremi  z 
interpretacijsko-doživljajsko infrastrukturo, v 
katero se vključi tudi doživljanje in spoznavanje 
narave, 

 v gramoznico je prepovedano vlagati ribe, prav 
tako je prepovedano vnašati hranila in 
farmacevtska sredstva, potrebno je izloviti 
neavtohtone živalske vrste.« 

(30) V 98. členu (veljavnost prostorskih planskih in 
izvedbenih aktov) so določbe spremenjene tako, da: 

1. se v prvem odstavku na koncu dodata dve novi 
alineji z besedilom: 

 Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v 
Apačah (Uradne objave pomurskih občin, št. 
27/86, 22/87, Uradno glasilo, lokalni časopis 
Prepih, št. 25/09, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 24/16), 

 Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC 
Zgornje Konjišče (Uradne objave Občine Gornja 
Radgona, št. 9/04)« 

2. se v drugem odstavku črta besedilo prve in druge 
alineje. 

(31) Priloga 1 in Priloga 2 k OPN Apače se zamenjata z 
novo Prilogo 1 in Prilogo 2. 
 
3 Prehodne in končne določbe 

 
5. člen 

(prehodne določbe) 

(1) Postopki za izdajo dovoljenja za poseg v prostor 
začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in 
dokončajo po določilih aktov, ki so na obravnavanem 
območju veljali pred sprejemom sprememb in dopolnitev 
št. 1 tega odloka. 
 

6. člen 
(hramba in vpogled v občinski prostorski načrt) 

(1) Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Apače se hranijo na sedežu 
občine Apače, v digitalni in analogni (izpisani in izrisani) 
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obliki in so na vpogled v času uradnih ur občinske 
uprave. 
(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno 
obliko, veljajo podatki iz analogne oblike prostorskega 
načrta. 
(3) Spremembe podatkov, ki so zajeti v Prikaz stanja 
prostora, veljajo z dnem pravne veljavnosti OPN, 
poznejša stanja pa je potrebno uskladiti s spremenjenimi 
podatki v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

7. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe. 

 
8. člen 

(začetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 35000-0003/2016 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 

 

 
PRILOGA 1 - VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN 

 
Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja 
zdravja ter varstva voda. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je 
potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja. 
V območju notranjih vodovarstvenih pasov je potrebno upoštevati določbe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07 ter spremembe in dopolnitve). 
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da dopustni posegi 
ne nedopustni posegi  
 

1 dopustna v naseljih, kjer je to že obstoječ tip gradnje po namenu ali velikosti, ob upoštevanju pogojev oblikovanja, velikosti 
in varstva ter jih utemeljujejo dodatne strokovne podlage,  
2 dopustno kot spremljajoča ali dopolnilna dejavnost  
3 dopustne le javne telefonske govorilnice 
4 dopustni le posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
5  bazne postaje za mobilno telefonijo, telekomunikacijski stolpi niso dopustni v objektih bivanja ter objektih, kjer se pogosto ali 
vsakodnevno zadržujejo ljudje 

6  dopustni le heliporti 
7 razen igralnic in diskotek 
8 dopustne kapele  
9  dopustne so samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih ter javne sanitarije  
10 samo za lastne potrebe 
11 dovoljene male čistilne naprave, ki so nezahtevni ali enostavni objekti in so navedeni v Prilogi 2  
12 dovoljeni fotovoltaični sistemi kot del strehe ali fasade objektov 
13 razen površin za avtomobilistične ali motoristične dirke 
14 v skladu s Prilogo 2 
15 samo mizarske in podobne delavnice, kovinostrugarske in podobne delavnice, avtomehanične in podobne delavnice do 150 
m2 
16 pri lokalnih cestah so dovoljene samo rekonstrukcije 
17 dopustni le vodni zadrževalniki z potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
PRILOGA 2 - NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI, VZDRŽEVANJE OBJEKTA 
 

Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dedišč ine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja 
zdravja ter varstva voda. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je 
potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja. 
 
V območju notranjih vodovarstvenih pasov je potrebno upoštevati določbe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07 ter spremembe in dopolnitve). 
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* Če je v prilogi označeno: 

- da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti 
te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v 
besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi), 

- da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da 
noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt. 

 
** Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, 
ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo pogoj 
povezanosti s tlemi ali z objektom. Če ni izpolnjen pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom, se tako delo ne šteje za graditev 
po ZGO-1 in ni predmet urejanja po tej uredbi. Ta uredba ne določa vzdrževalnih del v javno korist, ki jih urejajo drugi zakoni 
in na njihovi podlagi sprejeti predpisi (npr. Zakon o cestah, Zakon o elektronskih komunikacijah).  
 
da dopustna gradnja objekta v EUP  

ne ni dopustna gradnja objekta v EUP  

 
1  dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, dopustni so tudi objekti, ki 

jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni 
in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste, 

2  dopustno le v okviru agromelioracije. Postavitev podpornih zidov je dopustna tudi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji 
dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k 
objektu (ne glede na to ali poteka v okviru agromelioracije), 

3  dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, 
če gre za objekt: 

1. ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,  
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2. ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali  
3. ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve, 

4  dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik, 

5  dopustne so vse stavbe, razen kleti in vinske kleti, dopustni so stolpni silosi, dopustni so vsi gradbeno inženirski 
objekti, razen grajene gozdne prometnice, dopusten je dvojni kozolec, dopusten je zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 
dopustni so tudi objekti, ki so proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in 
ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost lahko uvrstijo med pomožne 
kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen 
grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov, 

6  dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring 
kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za 
opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti), 

7  dopustni le objekti, ki so v skladu s predpisi o cestah, 

8  dopustni le na zemljiščih obstoječih kmetijskih gospodarstev, 

9 dopustni le pristaniški objekti navigacijskih kot so privez ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne 
infrastrukture, če so skladni s predpisi s področja voda, le izven posebnih ohranitvenih območjih in posebnih območij 
varstva (območja Nature 2000) 

10 dopustna je samo gradnja krmišč, čebelnjakov, grajenih obor in grajenih gozdnih poti v skladu s predpisi o gozdovih,  

11 dopustna le: 

1. čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do 
vključno 40 m2,  

2. staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne 
površine do vključno 100 m2. 

12 dopustno so objekti, če so združljivi z osnovno dejavnostjo, 

13 dopustno je postaviti le varovalne in protihrupne ograje, 

14 dopustno je postaviti le varovalne, protihrupne in igriščne ograje, 

15 dopustni samo nezahtevni in/ali enostavni objekti, ki so skladni s predpisi o vodah, ohranitvenih območij in posebnih 
varstvenih območij (Natura 2000), 

16 dopustni le objekti na športnih površinah namenjenih športom, ki vključujejo živali,  

17 dopustni le gradbenoinženirski objekti, 

18 dopustno le na obstoječih objektih, 

19 dopustno le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno 
kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu, 

20 dopustni so objekti, ki se uvrščajo med majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter 
sosedske ograje in podporne zidove na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno 
dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu 

21 dopustna le v primeru večjih zaselkov, ki imajo urejeno skupno ravnanje z odpadno vodo, sicer družinska čistilna 
naprava, na terenu z možnim pojavljanjem plazov pa pretočna greznica, 

22 dopustne so gozdne ceste, ostale poti (kolesarska pot, peš pot) so dopustne le ob rekonstrukciji občinskih in državnih 
cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukc ija ceste (npr. 
nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, 
protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v 
območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste. 

 
762. Zaključni račun proračuna Občine Apače za 

leto 2018 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF) (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 
101/13,55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
114. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine 
Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) je 
Občinski svet Občine Apače na svoji 4. redni seji, dne 
19.6.2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2018 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Apače za 
leto 2018. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2018 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Apače za leto 2018. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
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v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2018 se 
objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo 
slovenskih občin – Lex localis. 
 
Številka: 007-0001/2019-8 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 

 
 
763.  Potrditev Elaborata o cenah javne 

gospodarske službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2019 v Občini 
Apače 

 
1. Občina Apače v skladu z Uredbo o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 
76/2017) potrjuje Elaborat o cenah javne gospodarske 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za 
leto 2019 v Občini Apače, ki ga je izdelalo podjetje KSP 
Ljutomer d.o.o. marca 2019.  
 
2. Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne 

storitve in je izražena v kilogramih. Cene med uporabniki 
storitev in skupinami za istovrstne storitve izvajanja javne 
službe niso diferencirane. 
 
3. Predračunske cene: 

 
Predračunska cena za zbiranje komunalnih odpadkov, ki 
vključuje storitve iz prve, druge in četrte alineje 1. točke 
prvega odstavka 22. člena uredbe znaša: 

 za ceno javne infrastrukture: 0,0044 EUR/kg 

 za ceno storitve: 0,1142 EUR/kg. 
 
Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov, ki 
vključuje storitve iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 
22. člena uredbe znaša: 

 za ceno storitve: 0,0538 EUR/kg. 
 
4. Elaborat oziroma cene v skladu z Elaboratom začnejo 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Slovenskih občin, Lex localis, uporablja pa se od 1. julija 
2019 dalje. 
 
Številka: 354-0001/2019-7 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
 

764.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017) in 15. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na 
27. redni seji dne 17.10.2018 sprejel naslednji 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
nepremičninah: 

 parc. št. 1148/21 (ID 6883579), k.o. Benedikt, v 
izmeri 89 m2, 

 parc. št. 1148/22 (ID 6883578), k.o. Benedikt, v 
izmeri 46 m2,  

 parc. št. 1148/23 (ID 6883577), k.o. Benedikt, v 
izmeri 41 m2,  

 parc. št. 1148/24 (ID 6883576), k.o. Benedikt, v 
izmeri 469 m2,  

 parc. št. 1145/32 (ID 6670439), k.o. Benedikt, v 
izmeri 190 m2, 

 parc. št. 1145/33 (ID 6670440), k.o. Benedikt, v 
izmeri 31 m2,  

 parc. št. 1145/63 (ID 6882680), k.o. Benedikt, v 
izmeri 256 m2, 

 parc. št. 1145/58, k.o. Benedikt, v izmeri 389 m2, 

 parc. št. 1145/60, k.o. Benedikt, v izmeri 15 m2, 

 parc. št. 1145/66, k.o. Benedikt, v izmeri 120 m2,  

 parc. št. 1145/68, k.o.. Benedikt, v izmeri 127 m2, 

 parc. št. 1149/16, k.o. Benedikt, v izmeri 87 m2. 
 
vpisane v zemljiški knjigi kot javno dobro 
v lasti Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, 
matična št.: 1332139, do celote. 

 
II. 

Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine 
Benedikt po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o 
ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena za 
nepremičnine iz I. točke tega sklepa. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 47807-001/2018-2 
Datum: 18.10.2018 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 

 
 

OBČINA MAJŠPERK 
 

765. Sklep o soglasju k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini 
Majšperk 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) in 16. 
člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19) je 
Občinski svet Občine Majšperk na svoji 7. redni seji, dne 
19. 6. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP  O  SOGLASJU 
K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V 

OBČINI MAJŠPERK 
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1. 

Občinski svet Občine Majšperk daje izvajalcu javne 
službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k 
spremembi cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo v Občini Majšperk in sicer: 

 za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor 
omrežnine 1, 

 za ceno opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3. 
 

2. 

Cene so brez davka na dodano vrednost. 
 

3. 

Uporaba Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Majšperk se 
zadrži, dokler vse občine v Spodnjem Podravju ne 
potrdijo cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo, po predloženem Elaboratu za oblikovanje cen 
Komunalnega podjetja Ptuj d.d. 
 

4. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 
419-2/2013-17 z dne 31. 3. 2014. 
 

5. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 355-10/2010-71 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, županja 

 

 
 

OBČINA NAKLO 
 

766.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu NUS v poslovni coni Naklo 

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), Sklepa o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja 
REZERVAT NAKLO ter 12. ter 78. člena Statuta občine 
Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet občine 
Naklo na svoji 5. redni seji, dne 5.6.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 

NUS V POSLOVNI CONI NAKLO 
 
I.  Uvodne določbe 

 
1. člen 

(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt NUS v poslovni coni Naklo (v nadaljevanju OPPN), 
ki ga je izdelala družba Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 
Kranj, pod številko projekta UD/477-108/16. 
 

2. člen 
(namen OPPN) 

Namen OPPN je gradnja dveh poslovno industrijskih 
objektov z ureditvijo manipulativnih površin za namen 
gospodarskih in poslovnih dejavnosti. Z OPPN se ureja 
tudi dostop in priključitev na gospodarsko javno 
infrastrukturo. 
 

3. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN se nahaja na vzhodnem delu občine 
Naklo v bližini meje z občino Kranj pod naseljem Polica. 
Območje leži ob lokalni cesti Pivka – Exoterm. 
(2) Podlaga za določitev meje območja OPPN je tretja 
točka 2. člena Pravilnika o vsebini obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Ur.l. RS št. 99/07). 
(3) OPPN obsega del prostorske enote PL3(*) in del 
prostorske enote NA12(*). Na delu območja obdelave je: 

 veljaven Občinski podrobni prostorski načrt Pod 
Polico (Ur.l. RS. št. 107/10, 73/12, 98/12, 102/12, 
54/14, 52/17, 58/18), ki sega do ceste Exoterm-
LPKF št. JP 780271, 

 predviden Občinski podrobni prostorski načrt Pod 
Polico v delu zahodno od ceste Exoterm-LPKF št. 
JP 780271, ki ni izveden, 

 veljaven Občinski podrobni prostorski načrt za 
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v 
poslovni coni Naklo (Ur.l.RS. št. 64/10),  

 predviden Občinski podrobni prostorski načrt 
NA12(*) Rezervat Naklo. 

(4) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za gradnjo 
objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v 
in izven območja.  
(5) Velikost celotnega območja, ki je predmet OPPN je 
cca 0.4ha. 
(6) Območje urejanja obsega dele ali celotna zemljišča 
naslednjih parcel: 139/11, 139/12, 141/6, 141/7, 146/2, 
vse k.o. Pivka. 
 

4. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del, ki obsega 
naslednje načrte: 
 

 
Št. 1.1 Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege 

prostorske ureditve na širšem območju 
M = 1:5000 

Št. 1.2 Izsek iz zazidalne situacije OPPN- ja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v 
poslovni coni Naklo 

M = 1:1000 

Št. 2 Prikaz območja podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M = 1:1000 
Št. 3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M = 1:5000 
Št. 4 Ureditvena situacija M = 1:500 
Št. 5 Situacija prometne infrastrukture M = 1:250 
Št. 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo 
M = 1:500 

Št. 7 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter 
ureditev potrebnih za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
požarom  

M = 1:2500 
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Št. 8 Načrt parcelacije in zakoličbe M =1:500 
 
(3) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v 
nadaljevanju GN) izdelanem v merilu 1:500. 
 

5. člen 
(obvezne priloge OPPN) 

OPPN ima naslednje obvezne priloge: 
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov; 
2. Prikaz stanja prostora; 
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v 

OPPN; 
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; 
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN; 
6. Povzetek za javnost; 
7. Okoljsko poročilo, oz. Odločba iz katere je razvidno, 

da okoljsko poročilo ni potrebno. 
 

6. člen 
(uporabljeni izrazi in pojmi) 

V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz 
veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja 
in graditve objektov ter Občinskega prostorskega načrta 
občine Naklo. 
 

II.  Določbe prostorske ureditve 

 
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z 

OPPN 
 

7. člen 
(opis prostorske ureditve) 

(1) Načrtuje se gradnja dveh poslovno industrijskih 
objektov za namen gospodarskih in poslovnih dejavnosti.  
(2) Z OPPN se ob upoštevanju nadrejenih aktov 
podrobneje določi arhitekturne, krajinsko arhitekturne in 
oblikovalske rešitve prostorskih ureditev. Nova gradnja 
se komunalno opremi, priključuje se na obstoječo 
gospodarsko infrastrukturo, uredi se dostop in navezava 
na prometno omrežje občine. 
 

8. člen 
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske 

rabe prostora znotraj območja OPPN) 

Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje 
podrobne rabe: 
 

 

Ime Oznaka NRP Način urejanja 

Rezervat Naklo NA 12 (*)  IG OPPN 

Pod Polico PL 3 (*) IG OPPN 
 

9. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi območji) 

Načrtovana gradnja predstavlja območje namenjeno 
gospodarski dejavnosti z oznako IG v naselju Polica v 
občini Naklo. Na zahodu območje omejuje struga 
vodotoka Dupelščica, na vzhodu občinska cesta Exoterm 
– LPKF odsek št. JP 780271, na jugu območje gozdnih 
zemljišč z namensko rabo G in na severu travniške in 
obdelane kmetijske površine z namensko rabo IG. 
Načrtovana gradnja funkcionirajo samostojno in 
neposredno ne vpliva na sosednji prostor. 
 
2. Arhitekturne, krajisnko-arhitekturne in 

oblikovalske rešitve prostorskih ureditev 

 
2.1. Dopustne vrste objektov glede na namen in 

dopustne vrste gradenj 

 
10. člen 

(dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen) 

Dopustne so naslednje vrste objektov glede na namen: 

 stavbe namenjene proizvodnji, obrti, skladiščenju, 
trgovini, servisom, gradbeni proizvodnji, parkiriščem 
in spremljajoči objekti, ki služijo tej dejavnosti 
(upravne stavbe, okrepčevalnice, prometni 
terminali, bencinski servisi ipd.), to so: poslovne in 
upravne stavbe, industrijske stavbe, rezervoarji in 
skladiščne stavbe in stavbe za storitvene 
dejavnosti, 

 garažne stavbe, 

 objekti, naprave in priključki gospodarske (javne) in 
prometne infrastrukture in pomožni cestni objekti,  
pomožni komunalni objekti, ter druga omrežja, 
objekti in naprave v javni rabi, 

 samostojna parkirišča, 

 čistilne naprave, 

 urbana oprema, 

 ekološki otoki, 

 objekti za oglaševanje, 

 oporni zidovi, ograje ali škarpe, 

 nasipi, izkopi in odkopi ter utrjene brežine, 

 drvarnica, pokrita skladišča, lopa, uta, nadstrešek, 
senčnica in podobni objekti. 

 vodnogospodarske ureditve, 

 ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

 
11. člen 

(dopustne vrste gradenj in ureditev) 

Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj 
in ureditev: 

 gradnja novih objektov v skladu z dopustnimi 
vrstami objektov glede na namen iz tega odloka,  

 gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave 
zakonito zgrajenih stavb, v skladu z dopustnimi 
vrstami objektov glede na namen ob pogojih iz tega 
odloka, 

 rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in 
investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela 
v javno korist) zakonito zgrajenih stavb, 

 odstranitve objektov, 

 spremembe namembnosti obstoječih zakonito 
zgrajenih objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki 
so skladne s podrobno namensko rabo, 

 gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in 
enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami 
objektov glede na namen iz tega odloka. 

 
2.2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in  gradnjo 

 
12. člen 

(vrste, tipologija in oblikovanje stavb) 

(1) Načrtuje se gradnja dveh poslovno industrijskih stavb 
za namen gospodarskih in poslovnih dejavnosti: 
proizvodnja, obrt, skladišča, trgovina, servis, gradbena 
proizvodnja ipd. Predvideva se gradnja: 

  122 Poslovne in upravne stavbe in 

  125 Industrijske stavbe in skladišča 
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(2) Arhitektonsko oblikovanje stavb se prilagodi 
namembnosti in funkciji območja in se podredi potrebam 
tehnološkega procesa. 

(3) Načrtovana okvirna tlorisna površina in gabariti: 
 

 
Tloris A: Tloris je nepravilnih oblik in je lahko razgiban in členjen. Velikost objekta je omejena z gradbeno mejo, 

ki je razvidna iz grafičnega dela. Okvirna predvidena dimenzija objekta je: 27,00m x 33,80m. 

Odstopanja A: Velikost objekta lahko odstopa maksimalno do predpisane gradbene meje, oz. je objekt lahko manjši. 

Etažnost A: Predvidena etažnost objekta je P+M, pri čemer je največja dopustna etažnost: (K)+P+2+M oz. K+P+3. 

Višina A:  Največja dopustna višina objekta je 15,00m nad terenom. 

Streha A: Dopustne so dvokapnica naklona 0-20° ali enokapnice, oz. ravne strehe (minimalni naklon) 

Svetla etažna 
višina: 

Predvidena svetla višina etaže je 4,00m, medetaže pa 2,5m, oz. skladno s potrebami dejavnosti. 

Kota pritličja Na terenu s toleranco +/- 1,10m 

 
Tloris B: Tloris je nepravilnih oblik in je lahko razgiban in členjen. Velikost objekta je omejena z gradbeno mejo, 

ki je razvidna iz grafičnega dela. Okvirna predvidena dimenzija objekta je: 15,00 x 24,00m. 

Odstopanja B: Velikost objekta lahko odstopa maksimalno do predpisane gradbene meje, oz. je objekt lahko manjši. 

Etažnost B: Predvidena etažnost objekta je P+M, pri čemer je največja dopustna etažnost: (K)+P+2+M oz. K+P+3. 

Višina B:  Največja dopustna višina objekta je 15,00m nad terenom. 

Streha B: Dopustne so dvokapnica naklona 0-20° ali enokapnice, oz. ravne strehe (minimalni naklon) 

Svetla etažna 
višina: 

Predvidena svetla višina etaže je 4,00m, medetaže pa 2,5m, oz. skladno s potrebami dejavnosti. 

Kota pritličja Na terenu s toleranco +/- 1,10m 

 
(4) Objekta je dopustno povezati s streho; prostor med 
objektoma je dopustno delno ali v celoti nadkriti. 
 

13. člen 
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) 

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni 
skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe.  
(2) Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad 
slemenom strehe. 
(3) Oblikovanje ograj: Tip, višina, materiali in oblikovanje 
ograj se prilagodi dejavnosti. Dopustne so tudi žive meje 
neinvazivnih, domorodnih rastlinskih vrst. V ograji se 
vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni 
cesti. V križiščih ograja ne sme ovirati preglednega 
trikotnika. Ograje v območju križišč in prometnih 
priključkov ne smejo biti višje od 0.8 m in ne smejo segati 
v pregledno polje ceste. Ograje ob lokalnih cestah morajo 
biti odmaknjene najmanj 50 cm od parcelne meje 
oziroma že izvedenega vozišča, kolesarske steze ali 
pločnika. 
(4) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni oz. oporni 
zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in 
ozelenjeni. 
 

14. člen 
(faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin) 

(1) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se 
določi kot razmerje med zazidano površino in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji. Maksimalni faktor 
zazidanosti parcele namenjene gradnji je do največ 0.50. 
(2) Najmanjši delež odprtih bivalnih površin se izrazi v 
odstotkih odprtih bivalnih površin glede na površino 
parcele namenjene gradnji. Za odprte bivalne površine se 
štejejo zelene in tlakovane površine, namenjene 
zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine 
ali komunalne funkcionalne površine. Delež odprtih 

bivalnih površin za območja gospodarskih con IG znaša 
10% . 
 

15. člen 
(lega objektov na zemljišču) 

(1) Gradbena meja: lega objektov na zemljišču je 
določena z gradbeno mejo, ki je razvidna iz grafičnega 
dela tega OPPN. 
(2) Nove stavbe se od parcelnih meja odmakne toliko, da 
ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in 
raba objektov v okviru parcele namenjene gradnji.  
(3) Lega objektov je razvidna iz grafičnega dela OPPN. 
Kota pritličja se določi z višinsko koto v toleranci +/- 1,10 
m glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja.  
(4) Gradbena meja je določena na podlagi naslednjih 
parametrov: 
Nove stavbe morajo biti oddaljene: 

 od roba cestnega sveta javnih cest najmanj 5,00m  

 od meje sosednjih zemljišč najmanj 4,00m.  
Manjši odmiki so možni ob pismenem soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča, vendar ne manj kot 2,5 m, ob tem 
velja, da je potrebno zagotoviti požarni odmik.  
(5) Nezahtevni in enostavni objekti iz tega odloka, morajo 
biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m, 
oziroma kot govori področni predpis.  
(6) Za postavitve ograj ob javnih cestah je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavcev, ki določajo ustrezne 
odmike in višine, da te ne ovirajo polja preglednosti in 
vzdrževanja cest. 
(7) Odmik od gozdnega roba mora biti enak višini 
odraslega drevesa, oz. tolikšen, da gospodarjenje z 
gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora 
sosednjega območja gozdnih zemljišč; če tega odmika ni, 
investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem 
objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s 
sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic. 
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16. člen 
(odprte površine) 

(1) Pri urejanju okolice objektov, javnih površin in 
infrastrukture mora izvajalec gradbenih del med gradnjo 
objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po 
končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni 
gradbeni material ter urediti okolico. 
(2) Vsebine: priporočljivo je krajinskoarhitekturno 
oblikovanje odprtih površin poslovno industrijskih 
objektov. Ob vhodu se površine prednostno namenijo 
obiskovalcem, poslovnim partnerjem, strankam ipd. in 
opravljajo reprezentativno funkcijo. Površine namenjen 
zaposlenim, kot odprti prostori za malico, izmenjavo idej 
in znanja, je dopustno locirati na zahodni strani objektov 
tako, da orientirajo na vodotok. 
(3) Oblikovanje: Višinske razlike terena se, v kolikor je 
mogoče, izvedejo na način, da teren čim bolj 
enakomerno, zvezno pada. Dopustno je tudi oblikovanje 
brežin, ali opornih zidov z zasaditvijo. Višina zemljišča na 
parcelni meji, mora biti prilagojena sosednjemu 
zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti 
urejene s travnatimi brežinami. Ureditve površin in drugi 

posegi na višje ležečih zemljiščih morajo biti izvedeni 
tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče 
površine. 
(4) Gradniki: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, 
les, rastline); sajenje invazivnih tujerodnjih rastlinskih vrst 
ni dopustno. Rastline se sadijo tako, da ne ovirajo 
dostopa do javne infrastrukture. 
(5) Za ureditev zelenih površin ni dopustno uporabiti 
gostiteljskih vrst za hrušev ožig in invazivnih tujerodnih 
vrst, da bi se preprečilo širjenje hruševega ožiga in 
tujerodnih vrst v naravno okolje. 
 

17. člen 
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje 

površin za mirujoči promet) 

(1) Parkirne površine se predvidijo na utrjenih površinah 
glede na potrebe in zahteve dejavnosti. Zagotovi se 
prostor za obračanje tovornih vozil in kratkotrajno 
ustavljanje.  
(2) Na zemljišču investitorja se zagotovi: 
 
 

Poslovni prostori s strankami: 1 PM / 30m2 neto površine 

Poslovni prostori brez strank: 1 PM / 2zaposlena 

Skladišča: 1 PM / 100 m2 neto površine ali 1PM / 2 zaposlena 

Obrtni in industrijski objekti: 1 PM / 50 m2 neto površine ali 1PM / 2 zaposlena 

Trgovine: 1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine oziroma  
2 PM + 1 PM / 2 zaposlena 

 
2.3. Pogoji in merila za parcelacijo 

 
18. člen 

(parcela namenjena gradnji) 

(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz 
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerem stoji oziroma je predviden objekt in na katerem 
so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma 
je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu 
objektu. Velikost in oblika parcel namenjenih gradnji ter 
javnih površin je razvidna iz grafičnega dela OPPN.  
(2) Načrt parcelacije je okvir za nadaljnje projektiranje. 
Parcela se določi ob upoštevanju kakovosti obstoječih 
podatkov in v okviru dopustnih odstopanj, ki jih določajo 
predpisi s področja evidentiranja nepremičnin. 
(3) Posamezne parcele je mogoče združevati, deliti ali 
širiti v okviru dopustnih odstopanj, določenih s tem 
OPPN. 
(4) Investitor mora pred posegom s predpisanim 
geodetskim postopkom urediti še neurejene meje med 
svojimi zemljišči in zemljišči v lasti Občine Naklo ter 
zemljišči javnega dobra in postaviti manjkajoče mejnike. 
Stroški vseh postopkov bremenijo investitorja OPPN. V 
kolikor bo v času gradnje prišlo do poškodovanja 
obstoječih mejnikov občinske ceste, jih je dolžan 
investitor nemudoma vzpostaviti, po predpisanih 
geodetskih postopkih.  
(5) Pred izdajo uporabnega dovoljenja za katerikoli objekt 
na območju OPPN morajo biti v naravi postavljeni in vidni 
vsi mejniki med območjem OPPN in zemljišči v lasti 
Občine Naklo ter zemljišči javnega dobra, za kar mora 
investitor pri preverjanju Občini Naklo predložiti uradno 
geodetsko skico vseh mejnikov.   
 
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
19. člen 

(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo) 

(1) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov, naprav in objektov ter cestne 
infrastrukture poteka v skladu z usmeritvami pristojnih 
upravljavcev prostora.  
(2) Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana 
na funkcioniranje objektov in naprav znotraj območja 
urejanja, je ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca 
ostalih tangiranih vodov dopustno. 
(3) V območju OPPN se načrtujejo naslednje prometne 
ureditve in infrastrukturni vodi: 

 prometno omrežje, 

 odvajanje padavinskih in zalednih voda 

 vodovodno omrežje za sanitarno in požarno vodo, 

 odpadno kanalizacijsko omrežje 

 elektroenergetsko omrežje, 

 plinovodno omrežje, 

 telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez, 

 ravnanje z odpadki, 

 ogrevanje in obnovljivi viri energije.  
 

20. člen 
(prometne površine in obcestni prostor) 

(1) Območje OPPN se priključuje na obstoječo lokalno 
cesto Exoterm – LPKF, št. JP 780271. Priključek se 
zagotovi na parceli št. 146/2 k.o. pivka. Skladno s 
tehničnimi predpisi se izvede na način, ki zagotoviti 
ustrezne elemente (obračalne radije, širino, prečne 
sklone) tako, da se omogoči dostop osebnih, tovornih, 
intervencijskih in komunalnih vozil. 
(2) Ob posameznih objektih se zagotovijo ustrezne poti 
za manipulacijo. Prometna infrastruktura se projektira 
tako, da omogoča tudi nemoteno gibanje oseb z 
gibalnimi ovirami. 
(3) V primeru rekonstrukcije lokalne ceste Exoterm – 
LPKF, št. JP 780271 se priključek izvede skladno s 
projektnimi rešitvami Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v poslovni coni Naklo (Uradni list RS. št. 
64/2010, v nadaljevanju OPPN GJI). 
(4) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter 
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v 
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varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s 
soglasjem občinskega urada. 
 

21. člen 
(odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda) 

(1) Padavinske vode s cestnega priključka, povoznih 
površin, parkirišč, streh in drugih utrjenih površin se 
prednostno ponikanjo, ali pa se ustrezno speljejo v 
vodotok Dupelščica.  
(2) Odtok iz utrjenih povoznih in parkirnih površin se 
ustrezno uredi tako, da ne prihaja do onesnaževanja in 
iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporoča se 
ureditev odtoka s povoznih površin preko ustreznega 
lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in 
vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-2. 
(3) Padavinske vode obravnavanega območja se 
prioritetno ponikajo, pri tem morajo biti ponikovalnice 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. 
Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko 
dokaza, je padavinske vode možno speljati v bližnji 
vodotok. Pri tem se v čim večji možni meri zmanjša hipni 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, 
da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odvodnike. Pri tem se ne sme 
poslabšati kakovost recipienta in obstoječe poplavne 
razmere. Ureditev odvodnjavanja padavinske vode 
vključno z iztočnim objektom naj bo projektno obdelana. 
(4) V primeru odvajanja v vodotok je potrebno predvideti 
optimalno število iztokov glede na količine padavinskih 
voda in prevodno sposobnost vodotoka v katerega bodo 
speljane. Iztočni objekt mora biti ustrezno projektno 
obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka, mora 
biti oblikovan v naklonu brežine (po potrebi predvideti 
vgradnjo povratne zaklopke). Kota dna iztoka naj bo na 
spodnjem robu brežine. Obvezno je potrebno predvideti 
ustrezno protierozijsko zaščito struge v območju iztoka. 
(5) Odvodnjavanje cestnega uvoza mora biti izvedeno 
tako, da padavinske vode z uvoza ne bodo odtekale na 
občinsko cesto, na katero se priključuje ter tako, da 
padavinska voda z občinske ceste z oznako JP 280271, 
ob obstoječem stanju in po projektni zasnovi iz OPPN 
GJI ne bo odtekala na območje OPPN. 
 

22. člen 
(vodovodno omrežje za sanitarno in požarno vodo) 

(1) Obstoječe vodovodno omrežje, na katerega se OPPN 
priključuje, poteka v cesti Exoterm – LPKF, št. JP 
780271.  
(2) Za vsako stavbo se predvidi samostojen vodovodni 
priključek. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost 
individualnega merilnega mesta. 
(3) Po potrebi se zgradi interno hidrantno omrežje, ki bo 
priključeno na vodovodno omrežje preko vodomerov. 
(4) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljiščih štev. 146/4, k.o. Pivka, kjer se neposredno 
navezuje na obstoječi vod. 
 

23. člen 
(odpadno kanalizacijsko omrežje) 

(1) V območju OPPN je predviden ločen sistem odvajanja 
komunalne odpadne in padavinske vode. Na 
predmetnem območju morajo biti vsi objekti priključeni na 
omrežje javne fekalne kanalizacije. Za odvod komunalno 
odpadnih voda se območje priključi neposredno na 
primarni fekalni kanal GZ7. Omrežje se gradi 
gravitacijsko in vodotesno. Za odvod odpadnih vod iz 
območja, kjer gravitacijsko odvajanje ni možno je 
potrebno zgraditi tlačni vod in črpališče. 
(2) V primeru nastajanja industrijske odpadne vode, v 
katerem od objektov na območju, mora lastnik objekta 
pred priključitvijo na javno kanalizacijo predhodno 

pridobiti mnenje Komunale Kranj. Komunali Kranj mora 
lastniku objekta, v katerem nastajajo industrijske 
odpadne vode, sporočiti tudi zavezo za izvajanje 
obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, 
skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja za 
predmetno dejavnost.  
(3) Pri načrtovanju naprav, pri katerih emisija snovi ali 
toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega 
predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, 
mora investitor ali upravljavec zagotoviti vgradnjo in 
obratovanje industrijske čistilne naprave, če tega 
preseganja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi. 
(4) Predvidena ureditev pri neposrednem priklopu na 
GZ7 poteka izven območja OPPN še po parcelah: 139/8, 
139/5 in 139/2, vse k.o. Pivka. 

24. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Na obravnavanem območju je prisotno 
elektroenergetsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d., 
in služi napajanju porabnikov na širšem območju občine 
Naklo. 
(2) V neposredni bližini na parc. št. 140/10, 146/8, k.o. 
Pivka se po razvojnih načrtih upravljavca predvidena 
nova kabelska transformatorska postaja tipa SAVA 4, ki 
bo služila napajanju okoliških porabnikov. Območje se 
priključuje na novo TP Polica Škofic tipa Sava 4G, "IGM 
Sava". Za priključitev načrtovanih objektov se zgradi nov 
NN izvod iz predvidene TP do priključno merilne omarice 
locirane na območju OPPN. Točen način priključitve bo 
podan v soglasju za priključitev, ko bodo poznanje 
potrebe po električni moči. 
(3) Priključno merilna omarica se locira tako, da je 
dostopna z javnih površin; njihove lokacije bodo 
natančneje določene v projektu elektrifikacije območja. 
(4) Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec 
seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in 
naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo 
gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih 
elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo 
prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma 
predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. 
Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani 
distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska. 
 

25. člen 
(plinovodno omrežje) 

(1) Obstoječe plinovodno omrežje, na katerega se OPPN 
priključuje, poteka v cesti Exoterm – LPKF, št. JP 
780271. 
(2) Objektoma se zagotovi samostojni plinovodni 
priključek.  
(3) Investitorji morajo z operaterjem distribucijskega 
sistema v občini Naklo skleniti pogodbe za priključitev na 
plinovodno omrežje in pogodbe o dostopu do 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 
(4) V primeru kakršnihkoli gradbenih posegov v varovalni 
pas obstoječih plinovodov morajo investitorji naročiti 
zakoličbo plinovodov in pridobiti pogoje za izvajanje del v 
varovalnem pasu 2x2m. 
(5) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljiščih štev. 146/4, k.o. Pivka, kjer se neposredno 
navezuje na obstoječi vod. 
 

26. člen 
(telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez) 

(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje oz. omrežje 
zvez, na katerega se OPPN priključuje, poteka v cesti 
Exoterm – LPKF, št. JP 780271. Priključna točka je v 
obstoječem telekomunikacijskem jašku na zemljišču 
parc.št.:106/2, k.o. Pivka na vzhodnem delu OPPN. 
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(2) Po zemljiščih območja potekajo obstoječe 
telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d., 
katere je potrebno pred pričetkom del označiti in ustrezno 
zaščititi v skladu s predpisi in pogoji Telekoma Slovenije 
d.d.. Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev 
objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti 
Telekomu Slovenije d.d., izvedbo telekomunikacijskega 
omrežja po izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za 
prekop tangiranih zemljišč in podpisati pogodbo o 
ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah. 
(3) Telekomunikacijski vod poteka v kabelski kanalizaciji 
in se lahko zagotovi za vsak objekt ločeno. 
(4) Načrtovane objekte je možno priključiti na obstoječe 
optično omrežje, ki se nahaja v neposredni bližini. Za 
izgradnjo optične kanalizacije optičnega omrežja, se 
uporabi PEHD ustreznih kapacitet. Priključki do objektov 
se zaključijo z omarico ali prebojnem zidu v objekt. 
(5) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še 
po zemljiščih štev. 146/4, k.o. Pivka, kjer se neposredno 
navezuje na obstoječa voda. 
 

27. člen 
(železnica) 

(1) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem 
progovnem pasu železniške proge  (108,0 m levo in 
desno od osi skrajnih tirov izven naselja in 106,0 m levo 
in desno od osi skrajnih tirov v naselju – Zakon o varnosti 
v železniškem prometu, ZVZelP-1, Ur. list RS, št. 30/18) 
je treba predhodno, v skladu z navedenim zakonom in 
pravilniki oz. področnim predpisom, pridobiti mnenje k 
projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne 
železniške infrastrukture.  
(2) V projektno dokumentacijo je treba vrisati trase 
železniških signalnovarnostnih in telekomunikacijskih 
(SVTK) kablov in pripadajoče SVTK naprave. Morebitne 
prestavitve obstoječih SVTK naprav je treba projektno 
obdelati in za vse posege pridobiti ustrezno mnenje 
pristojne železniške službe. 
(3) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih 
infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane železniške 
proge s 3 kV DC električnim sistemom je treba izvesti 
zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih 
povzročajo enosmerni vlečni sistemi.  
 

28. člen 
(ravnaje z odpadki) 

(1) V območju se uredi zbiranje in odvoz komunalnih 
odpadkov za vsakega od načrtovanih objektov. To se 
zagotovi in uredi na krajevno običajen način. Z odpadki je 
potrebno ravnati v skladu s predpisi in pogoji 
pooblaščene organizacije za odvoz. 
(2) Za odlaganje komunalnih odpadkov se na parceli 
vsakega objekta, ob dogovoru z izvajalcem zbiranja in 
odvoza odpadkov, urediti prostor za ločeno zbiranje 
odpadkov, ki bo dostopen pooblaščeni organizaciji za 
odvoz. 
(3) Zbiranje morebitnih nevarnih in ostalih odpadkov iz 
proizvodnih dejavnosti, mora biti ločeno od komunalnih 
odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo veljavni 
predpisi. 
 

29. člen 
(ogrevanje in obnovljivi viri energije) 

(1) Za ogrevanje objektov je dopustna tudi uporaba 
dodatnih, obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje.  
(2) Morebitni alternativni vir energije se določi v kasnejših 
fazah načrtovanja oz. projektiranja. 
 

30. člen 
(križanja in približevanja komunalnih vodov) 

Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske 
infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive 
minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih 
vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih 
predpisih. 
 
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 

 
31. člen 

(varovanje kulturne dediščine) 

Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne 
dediščine.  
 
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave 

 
32. člen 

(varstvo okolja in naravnih virov) 

(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov in naprav ter 
uporabi teh je potrebno upoštevati vse predpisane 
ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje. Ti obsegajo 
varstvo tal, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom ter 
varstvo pred naravnimi nesrečami in požarom. 
(2) V času obratovanja načrtovanih objektov mora lastnik 
oz. upravljavec zagotavljati morebitne predpisane 
okoljske monitoringe ter Občini Naklo dokumentacijo o 
tem, na njeno zahtevo, kadarkoli predložiti na vpogled. 
(3) Ob rabi in vzdrževanju objektov oz. ureditev je treba 
preprečevati morebitne negativne vplive na sosednje 
območje gozdnih zemljišč. Objekti ter pripadajoče 
komunalne, energetske, prometne in zunanje ureditve v 
EUP morajo biti zgrajeni, postavljeni oz. urejeni tako, da 
omogočajo gospodarjenje z drevnino sosednjega 
območja gozdnih zemljišč in prost dostop do tega 
območja pod enakimi pogoji kot doslej; v nasprotnem 
primeru morajo biti načrtovane rešitve z nadomestne 
dostope do tega prostora. 
 

33. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih obočij in enot 
ohranjanja narave. 
 

34. člen 
(varstvo zraka) 

V času gradnje ali urejanja se preprečuje prašenje z 
odkritih delov območja. Raznos materialov z gradbišča v 
primeru prevozov po javnih prometnih površinah se 
preprečuje tako, da se: 

 skrajša  transportne poti na najmanjšo možno mero, 

 transportna vozila prekriva, 

 kadar prekrivanje ni mogoče se sipke materiale 
vlaži.  

 
35. člen 

(varovanje tal) 

(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim 
manjše površine tal. Pri izvedbi del se uporabljajo 
transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično 
brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje. Vsi uporabljeni materiali, 
ki se vnašajo v ali na tla morajo zadostiti zahtevam 
predpisov o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. 
Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje, 
oziroma se začasno deponira na mestu naslednje 
predvidene gradnje, postavitve ali ureditve. 
(2) Pogoji temeljenja objektov: Priporoča se, da kvaliteto 
temeljnih tal za vsak objekt posebej preveri geomehanik. 
 

36. člen 
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(varovanje voda in zaščitni ukrepi) 

(1) Območje OPPN se nahaja ob vodotoku 2. reda. 
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je 
priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja 
priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 m od meje 
vodnega zemljišča. 
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno 
posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa področni 
predpis. Na vodnem in priobalnem zemljišču so 
prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi 
lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina 
zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih 
zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem 
voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov. Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno 
postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost 
prehod ob vodnem dobru. 
(3) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje 
vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje 
ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer 
pri načrtovanju posegov ni dovoljeno. Potrebno je 
preventivno preprečevati obremenitve obrežnih 
ekosistemov, onesnaženje vod in okolja. 
(4) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse 
potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo 
gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi 
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 
goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj 
in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v tla in vodotok. 
(5) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 
površine je potrebno biotehnično, ekološko, krajinsko 
ustrezno urediti. 
 

37. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in 
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno 
z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o 
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.  
(2) Območje OPPN skladno s področnim predpisom sodi 
v IV. območje varstva pred hrupom.  
(3) Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške 
proge mora investitor novih posegov predvideti ukrepe za 
zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega 
prometa. 
  
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
38. člen 

(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami) 

(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in 
tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Upošteva se projektni pospešek (ag) 
območja, ki je 0,2g. Vsi objekti morajo biti grajeni 
potresno varno. 
 

39. člen 
(varstvo pred požarom) 

(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in 
tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo 
zagotovljeni: 

 pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, 

 potrebni odmiki od meje parcel in med objekti, 
potrebni odmiki med predlagano cesto in 
obstoječimi objekti ali potrebna protipožarna ločitev, 

 neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne 
površine za intervencijska vozila. 

 viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
(2) Za požarno varnost je ob lokalni poti na strani 
predvidene ureditve postavljen nadzemni hidrant 
namenjen požarni varnosti. Voda za požarno varnost se 
zagotavlja iz omrežja javnega vodovoda v količini 10l/s. 
 
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

 
 

40. člen 
(etapnost izvedbe) 

(1) Gradnjo je dopustno izvesti v eni ali več etapah; 
etapnost ene gradnje je mogočna pod pogojem, da se ta 
navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja 
smiselno zaključeno celoto.  
(2) Posamezni etapi je potrebno predhodno zagotoviti 
ustrezno komunalno in prometno ureditev znotraj 
območja OPPN vključno s predpisanim številom parkirnih 
mest za ureditev, ki se bo realizirala. 
(3) V primeru ločene gradnje objekta A in B je dopustno 
parcelo namenjeno gradnji oblikovati za vsak objekt 
posebej.  
 
8. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
41. člen 

(dopustna odstopanja) 

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se 
poiščejo prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, 
geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično 
utemeljene oziroma primernejše rešitve. Odstopanja so 
možna pod pogojem, da ni ogroženo zavarovano 
območje, ter je zagotovljena požarna in zdravstvena 
varnost objektov in ljudi.  
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko 
štejejo tudi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki 
niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja 
komunalnih vodov z lokalno cesto morajo investitorji 
oziroma upravljavci takega voda predhodno pridobiti 
soglasje investitorjev oziroma upravljavca lokalne ceste.  
(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, 
ki jih ta odstopanja zadevajo. 
 

42. člen 
(vpogled) 

OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku 
Občine Naklo.  
 

43. člen 
(nadzorstvo) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 
III.  Končni določbi 

 
44. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

(1) OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ 
občine razveljavi. 
(2) V primeru prenehanja veljavnosti OPPN se območje 
ureja skladno s splošnimi ali posebnimi določbami 
Občinskega prostorskega načrta občine Naklo. 
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45. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Občina Naklo 
Občinski svet 
 
Številka: 3505-0002/2016-58  
Datum: 24.6.2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
OBČINA PREVALJE 

 
767.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Prevalje za leto 2019 
 

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, 40/2012-ZUJF, 14/15– ZUUJFO, 

11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12, 101/2013, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18 ) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju 
proračuna v RS za leti 2018 in 2019 ( Uradni list RS, št. 
71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)  in 17. in 105. 
člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 70/2015 ) je Občinski svet  Občine Prevalje na 
6.  redni seji dne 20.6.2019  sprejel  
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O  PRORAČUNU 
OBČINE  PREVALJE ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Prevalje 
za leto 2019 (UGSO št. 4/2019), ki se na novo glasi:  
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov . 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 

 v € 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2019 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 10.886.865 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.715.210 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.890.359 

     700 Davki na dohodek in dobiček 3.868.631 

     703 Davki na premoženje 725.051 

     704 Domači davki na blago in storitve 296.677 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 824.851 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 423.611 

     711 Takse in pristojbine 7.000 

     712 Globe in druge denarne kazni 6.090 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50 

     714 Drugi nedavčni prihodki 388.100 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 389.816 

     720 Prihodki od osnovnih sredstev 155.000 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 234.816 

73 DONACIJE 30.600 

     730 Prejete donacije  iz domačih virov 30.600 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.751.239 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.651.114 

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.100.125 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.238.258 

40 TEKOČI ODHODKI 2.155.037 

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 338.349 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 53.276 

     402 Izdatki za blago in storitve 1.661.553 

     403 Plačila domačih obresti 20.626 

     409 Rezerve 81.233 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.338.024 

    410 Subvencije 2.550 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.354.026 

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 201.486 

    413 Drugi tekoči domači transferi 779.962 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.651.070 

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.651.070 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 94.127 

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 9.000 

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 85.127 

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

-1.351.393 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

      750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

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

0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  

                  0,00 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina/Podskupina kontov  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.012.099 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 238.996 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 773.102 

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -578.290 

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 580.862 

 
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 

Spremeni se 4. člen in se na novo glasi: 
»(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-
UPB1, 9/2011, 83/2012,  61/17 – GZ ), 

2. prihodki komunalnega prispevka, 
3. prihodki za podeljeno stavbno pravico,  
3 prihodki od okoljske takse za obremenjevanje voda, 
4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja, 
5. prihodki od najemnin javne komunalne infrastrukture, 
6. namenska sredstva iz državnega proračuna za 

investicije in tekoče programe, 
7. prispevki investitorjev in soinvestitorjev, 
8. prihodki od  turistične takse, 
9. prihodki od donacij, 
10. odškodnine iz naslova zavarovanj, 
11. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega 

stvarnega  premoženja, 
12. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja,    
13. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in 
14. namenski prejemki ožjih delov občin 
15. prihodki koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo 
16. prihodki iz naslova lokacijske preveritve«  

 
3. člen 

Spremeni se 5. člen in se na novo glasi: 
»prerazporejanje pravic porabe 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med  podprogrami v okviru glavnih programov  odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik 
neposrednega uporabnika, župan, oziroma v primeru 
krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru 2019 in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2019 in njegovi realizaciji. 
 

4. člen 

Spremeni se 8. člen in se na novo glasi: 
»Proračunski skladi so: 
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
58.000,00 EUR 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
58.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.« 
 

5. člen 

Spremeni se 10. člen in se na novo glasi: 
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina v proračunu za  leto 2019 
lahko zadolži  v višini 895.747 EUR za projekt 
Odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Meže. 
Prav tako se Občina Prevalje  lahko v letu 2019 zadolži 
pri državnem proračunu  za  sredstva v višini 116.352 
EUR za investicijo Ureditev cestnih povezav na območju 
Jamnice. 
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe 
proračuna o: 

 začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za 
posamezne namene, če prihodki proračuna ne 
pritekajo v predvideni višini, 

 najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna 
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta, 

 varni in gospodarni naložbi nerazporejenih 
sredstev.« 

 
6. člen 
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Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje 
za leto 2019 (UGSO št. 4/2019 z dne 1.2.2019), ki se s 
tem Odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi. 
 

7. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu  slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-0002/2019 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 

 
 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
768. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta  Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah (Medobčinski uradni 
vestnik, št.  22/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 59/17) – skrajšan postopek 

 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik,  
št. 22/10 in 12/14 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
slovenskih goricah na 7. redni seji, dne 20.6.2019 sprejel  
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA  OBČINE SVETA TROJICA V 
SLOVENSKIH GORICAH (MEDOBČINSKI URADNI 

VESTNIK, ŠT. 
22/10 IN URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN, 

ŠT. 59/17) – SKRAJŠAN POSTOPEK 

 
1. člen 

V poglavju I Splošne določbe, v 7. členu poslovnika se  
v vseh stavkih beseda »pečat« zamenja z besedo »žig« 
tako, da glasi: 

Občinski svet uporablja žig občine, ki je določen s 
statutom občine in odlokom, kjer je v notranjem krogu 
ime občinskega organa »OBČINSKI SVET«. 

Občinski svet uporablja žig na vabilih za seje, na 
splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih. 

Žig občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog 
tudi delovna telesa sveta. 

V zadnjem odstavku 7. člena  se  tudi zbriše pika in se 
stavek nadaljuje z besedno zvezo »ali od njega 
pooblaščeni delavec občinske uprave, tako da po novem 
glasi: 

»Žig občinskega sveta hrani in skrbi za njegovo 
uporabo direktor občinske uprave ali od njega 
pooblaščeni delavec občinske uprave.« 
 

2. člen 

V 8. členu poslovnika se v drugem odstavku prvega 
odstavka pred vejico in za besedno zvezo »praviloma 20 
dni po izvolitvi članov« doda beseda »sveta«, tako da se 
nova besedna zveza glasi: 

»praviloma 20 dni po izvolitvi članov sveta« 
 

3. člen 

V poglavju II Konstituiranje občinskega sveta, v 9. členu 
Poslovnika se za besedno zvezo » Obvezni dnevni red 
konstitutivne seje je:« doda nova alineja, ki je prvi stavek: 

 » ugotovitev števila novoizvoljenih članov sveta« 
Prav tako se v 9. členu doda novi tretji odstavek, ki 

glasi: 
»Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi 

slovesno prisego novega župana in njegov pozdravni 
nagovor.« 
 

4. člen 

V 10. členu se v drugem stavku drugega odstavka za 
besedno zvezo »člane komisije« doda besedna zveza 
»predlaga župan«, tako da se stavek po novem glasi: 

»Člane komisije predlaga župan lahko pa jih predlaga 
tudi vsak član občinskega sveta.« 

 
5. člen 

V poglavju V. Seje občinskega sveta, v 26 členu se 
doda novi šesti odstavek, ki se glasi: 

»Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo 
naslednjo redno sejo občinskega sveta.« 
 

6. člen 

V celoti se črta četrti odstavek 30. člena. 
Doda se novi stavek v četrtem odstavku, ki glasi: 
»Občan mora v naprej javiti, če želi prisostvovati na seji  

občinskega sveta.« 
 

7. člen 

V 33. členu se spremeni prvi odstavek in po novem 
glasi: 

»Občinski svet po tem, ko določi dnevni red seje, 
odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.« 
 

8. člen 

V 35. členu se v zadnjem stavku briše beseda »pisno«, 
tako da stavke po novem glasi: 

»Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno 
obrazložiti.« 
 

9. člen 

V 55. členu Poslovnika se za prvim stavkom »O vsaki 
seji se piše zapisnik.« doda novi stavek, ki glasi: 

» Zapisnik se piše v skrajšani obliki. Vsebina razprave 
ni predmet zapisnika.« 
 

10. člen 

V 56. členu poslovnika se brišeta prvi in drugi stavek in 
se nadomestita z novima, ki glasita: 

» Potek seje se zvočno in slikovno snema. Zvočni in 
slikovni posnetek seje občinskega sveta je namenjen 
izdelavi zapisnika in se hrani, dokler ni potrjen zapisnik 
seje. » 
 

11. člen 

V poglavju VI Akti občinskega sveta, se za 73. členom 
doda novi 73a. člen, ki se glasi: 

73a. člen 

Svet sprejema statut in spremembe ter dopolnitve statuta 
v prvem branju in drugem branju z 2/3 večino glasov 
vseh članov sveta, poslovnik sveta v prvem in drugem 
branju z 2/3 večino glasov navzočih članov sveta, ostale 
akte pa z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 
 

12. člen 

V drugem odstavku 75. člena se beseda »pečati« 
nadomesti z besedo »žigosa«. 
 

13. člen 
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V poglavju VI Akti občinskega sveta se pri podpoglavju 3. 
Hitri postopek sprejema odlokov, v 85. členu v celoti črta 
drugi stavek drugega odstavka. 
 

14. člen 

Pri podpoglavju 5. »Postopek za sprejem proračuna« v 
poglavju VI »Akti občinskega sveta« se v 92. členu doda 
novi četrti odstavek, ki glasi: 

»Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo 
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz 
razprave in odločanja.«. 

 
 

15. člen 

V poglavju VII »Volitve in imenovanja« se za 105. 
členom poslovnika doda novo podpoglavje in novi 105a. 
člen, ki glasi: 
»2. Imenovanje podžupana – podžupanov«. 

105a. člen 

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana 
imenuje izmed članov sveta župan, ki ga lahko tudi 
razreši, ter o tem obvesti občinski svet. 
 

16. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati z 
dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-1/2010 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 

OBČINA VIDEM 
 

769. Sklep o soglasju k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v  
Občini Videm 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17) in 16. člena Statuta Občine Videm ((Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/16 – UPB2 in  45/17)), je 
Občinski svet Občine Videm, na svoji 1. izredni seji, dne 
24.6. 2019, sprejel naslednji 
  

SKLEP 
O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO 
VODO V  OBČINI VIDEM 

  
1. člen 

Občinski svet Občine Videm sprejme Elaborat o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah 
Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna 
občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, 
Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2019. 
  

2. člen 

Občinski svet občine Videm daje izvajalcu javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k 
spremembi cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo  v Občini Videm in sicer: 

 za ceno opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3, 

 za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor 
omrežnine 1: 

 

Vodomer DN Faktor 
Omrežnina na vodomer 

v EUR na mesec 

DN ≤ 20 1 5,3808 

20 ˂ DN ˂ 40 3 16,1424 

40 ≤ DN ˂ 50 10 53,8079 

50 ≤DN ˂ 65 15 80,7119 

65 ≤DN ˂ 80 30 161,4238 

80 ≤ DN ˂ 100 50 269,0396 

100 ≤ DN ˂ 150 100 538,0793 

150 ≤ DN 200 1.076,16 

 
Cene so brez davka na dodano vrednost. 

 
3. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem 
sklepom se začnejo uporabljati s 1. 7. 2019 oz. dokler 
vse občine v Spodnjem Podravju na območju katerih je 
upravljavec Komunalno podjetje Ptuj d.d.,  ne potrdijo 
cene storitve in omrežnine gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo po Elaboratu iz 1. člena tega sklepa. 
 
Številka: 355-1/2019-11 
Datum: 24.6.2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 

 
 

OBČINA VOJNIK 

 
770. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 

ekonomskih cen za programe predšolske 
vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil 
staršev in počitniški rezervaciji 

 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A , 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 
na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin 3/2016) je Občinski svet občine 
Vojnik na 6. seji dne 20.6.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI 

EKONOMSKIH CEN ZA PROGRAME PREDŠOLSKE 
VZGOJE V VRTCU MAVRICA VOJNIK, ZNIŽANJU 
PLAČIL STARŠEV IN POČITNIŠKI REZERVACIJI 

 
1. člen 

V 1. členu Sklepa o določitvi ekonomskih cen za 
programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, 
znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji (Uradni list 
RS, št. 94/09, Uradno glasilo slov. občin 
10/14,15/17,18/18) se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: 
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1.  PRVO STAROSTNO OBDOBJE      
     OD 1 - 3 LET STAROSTI 

 

A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR      

     (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

491,15 EUR 

B) POLDNEVNI PROGRAM 4 - 6 UR 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

424,32 EUR 

2.  DRUGO  STAROSTNO OBDOBJE 
     OD 3 - 6 LET STAROSTI 

 

A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR  
    OD 3 – 4 LET – homogena mlajši, kombinirana 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

413,98 EUR 

B) POLDNEVNI PROGRAM 4 - 6 UR 
    OD 3 – 4 LET – homogena mlajši, kombinirana 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

356,00 EUR 

C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR 
    OD 4 – 6 LET – homogena starejši 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

375,52 EUR 

D) POLDNEVNI PROGRAM 4 - 6 UR 
     OD 4 – 6 LET – homogena starejši 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

324,61 EUR 

E) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR      
    OD 3 – 6 LET – heterogena starejši  

   (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

375,52 EUR 

F) POLDNEVNI PROGRAM 4 - 6 UR 
    OD 3 – 6 LET – heterogena starejši 

    (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 

324,61 EUR  

3.  CENA PREHRANE 

     CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN 
     POLDNEVNEM PROGRAMU 

35,00 EUR 

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.7.2019 
dalje. 
 
Številka: 032-0010/2019 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 

 
 
771. Ugotovitveni sklep 
 

Občinski svet Občine Vojnik je na podlagi 30. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; 94/2007 –UPB, 
45/2008, 83/12, 68/17; v nadaljevanju: ZLV) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 3/2016) na 6. redni seji, dne 20. 6. 
2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Vojnik ugotavlja, da je svetniku 
Občinskega sveta Občine Vojnik Ivanu Ravnaku, Nova 
Cerkev 47, 3203 Nova Cerkev, ki je bil izvoljen na 
lokalnih volitvah 2018 dne 18.11.2018 in katerega 
mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega 
sveta Občine Vojnik, dne 29.11.2018, zaradi odstopne 
izjave prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine 
Vojnik dne 30.5.2019.  
 
 
 

2. člen 

Občinski svet Občine Vojnik potrjuje mandat nove  
članice Občinskega sveta Občine Vojnik MAJE MERNIK, 
roj.: 13. 04. 1991, Razdelj 5, 3203 Nova Cerkev. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji 
Občinskega sveta Občine Vojnik in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 032-0010-2019 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 
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OBČINA ZREČE 
 
772.  Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah 

v Občini Zreče 

 
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40) in 19. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je 
Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji, dne 19. 6. 
2019 sprejel  
 

 
ODLOK 

O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 
OBČINI ZREČE 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

 
(vsebina odloka) 

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v 
Občini Zreče, način njihovega izvajanja, strokovno-
tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo 
uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih 
služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih 
gospodarskih javnih služb v Občini Zreče (v nadaljevanju: 
občina). 
 

2. člen 
(lokalne gospodarske javne službe) 

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo 
dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne 
lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot 
izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem 
odlokom. 
 
2. Način opravljanja lokalnih gospodarskih 

javnih služb 
 

3. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih 

služb) 

(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na 
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, 
organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih 
predpišejo vlada in pristojna ministrstva. 
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način 
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih 
javnih služb oziroma podrobneje določi: 

 organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega 
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, na podlagi koncesije), 

 vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev, 

 pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 vire financiranja gospodarskih javnih služb in 
načinov njihovega oblikovanja, 

 vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v 

lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro 
in varstvo, ki ga uživa, 

 druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj 
lokalne gospodarske javne službe. 

 
3. Lokalne gospodarske javne službe 

 
4. člen 

(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne 
službe) 

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in 
izbirne. 
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so 
določene z zakonom in s tem odlokom. 
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene 
s tem odlokom. 
 

5. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne 
gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, 

 urejanje in čiščenje javnih površin, 

 vzdrževanje občinskih javnih cest, 

 pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v 
zavetišču, 

 24-urna dežurna pogrebna dejavnost. 
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se 
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem 
odstavku, če tako določa zakon. 
 

6. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

 vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav 
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma 
varnemu odvijanju prometa skozi naselja, 

 distribucija toplote in drugih energetskih plinov, 

 prevoz potnikov po žičniških napravah, 

 dejavnost operaterja distribucijskega sistema. 
 

7. člen 
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih 

služb) 

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s 
tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za 
posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače 
določeno. 
 

8. člen 
(javne dobrine) 

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi 
gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji 
določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne 
vsakomur. 
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za 
uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi 
izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. 
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(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike 
ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne 
primere ne določa drugače. 
 
4. Oblike zagotavljanja javnih služb 

 
9. člen 

(oblike zagotavljanja javnih služb) 

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe 
skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah: 

 v režijskem obratu, 

 z dajanjem koncesij. 
 
4.1  Režijski obrat 

 
10. člen 

(režijski obrat) 

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega 
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali 
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti 
koncesijo. 
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja 
organizacijska enota občinske uprave oziroma službe 
občine. 
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali 
nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno 
področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru 
organizacije in delovnega področja občinske uprave na 
predlog župana. 
(4) Režijski obrat ni pravna oseba. 
(5) Občina opravlja v režijskem obratu naslednje lokalne 
gospodarske javne službe:  

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, razen na območju zazidalnega 
načrta Rogla, 

 urejanje in čiščenje javnih površin, 

 vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav 
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma 
varnemu odvijanju prometa skozi naselja. 

 
4.2 Koncesija 
 

11. člen 
(koncesija) 

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični 
osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet 
koncesije. 
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne 
gospodarske javne službe se podeli na podlagi 
koncesijskega akta. 
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali 
za del območja občine. 
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, 
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja 
za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za 
ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se 
uporabljajo določila zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje naslednjih 
lokalnih gospodarskih javnih služb: 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, 

 vzdrževanje občinskih javnih cest, 

 24-urna dežurna pogrebna dejavnost, 

 pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v 
zavetišču. 

 distribucija toplote in drugih energetskih plinov, 

 dejavnost operaterja distribucijskega sistema, 

 prevoz potnikov po žičniških napravah, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju zazidalnega načrta 
Rogla. 

 
12. člen 

(javni razpis) 

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente: 

 predmet koncesije, 

 območje, za katero se podeljuje koncesija, 

 pogoje za koncesijo, 

 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 pričetek in trajanje koncesije, 

 merila za izbiro koncesionarja, 

 druge elemente določene s predpisi in koncesijskim 
aktom. 

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 
dni in ne daljši od 60 dni. 
 

13. člen 
(izbira koncesionarja) 

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave 
z upravno odločbo. 
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave 
odloča župan. 
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem 
sklene v imenu občine župan. 
 
5. Strokovno-tehnične, organizacijske in 

razvojne naloge 

 
14. člen 

(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge) 

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini 
opravlja občinska uprava. 
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih 
gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo 
na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb, 

 informacijske baze za potrebe občinskih 
gospodarskih javnih služb, 

 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih 
podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih 
obratov, 

 postopke podeljevanja koncesij in izbire 
koncesionarjev, 

 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih 
javnih služb, 

 strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi 
z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za 
koncesionirane lokalne gospodarske javne službe, 
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 strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi 
s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb, 

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo 
infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb, 

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na 
infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega 
odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji 
ali podjetju. 
 
6. Varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
15. člen 

(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov in 
ga imenuje občinski svet občine izmed občanov na 
predlog svetniških skupin v občini. 
 

16. člen 
(Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 

Svet za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz 
naslova varstva uporabnikov po tem odloku: 

 zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga 
skupne predloge občinskemu svetu občine in 
županu občine, 

 zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, 
funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s 
tem povezanih objektov in naprav v razmerju do 
občine. 

 
17. člen 

(dolžnost sklenitve pogodbe) 

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani 
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko 
uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo 
odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero 
meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 
 

18. člen 
(pripombe in predlogi Sveta za varstvo pravic 

uporabnikov javni dobrin) 

(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati 
pripombe in predloge Sveta za varstvo pravic 
uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov 
po tem odloku. 
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo 
pravic uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in 
ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa 
najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo 
pripombo ali predlog. 
 
7. Financiranje lokalnih gospodarskih javnih 

služb 

 
19. člen 

(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo: 

 s ceno javnih dobrin, 

 iz proračunskih sredstev, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 

20. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na 
posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine 
uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno 
proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, 
nadomestila ali povračila. 
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po 
postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi 
sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z 
zakonom. 
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih 
dobrin. 
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se 
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in 
vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po 
kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih 
javnih dobrin. 
 

21. člen 
(proračunsko financiranje) 

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne 
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih 
uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. 
 
8. Prehodna in končna določba 

 
22. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/13 in 56/14). 
 

23. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0070-0009/2019-4 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
773. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Zreče 

 

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Zakona o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list 
RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ 
(Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. 
US, 32/16 in 15/17 - odl. US) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji, dne 19. 6. 
2019 sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE 
POGREBNE SLUŽBE V OBČINI ZREČE 

 
1 Splošne določbe 
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1. člen 

(javna služba) 

Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Zreče (v 
nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

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

 organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 

 vrsto in obseg storitev javne službe, 

 pogoje za zagotavljanje in uporabo javne službe, 

 pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne 
službe, 

 vire financiranja javne službe, 

 cene storitev javne službe, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe. 
 

3. člen 
(uporabniki) 

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba. 
 

4. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je 
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na 
njegovi podlagi. 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja 
pogrebno in pokopališko dejavnost in zakona, ki ureja 
gospodarske javne službe. 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 

 
6. člen 

(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Občina zagotavlja opravljanje javne službe s 
podelitvijo koncesije (v nadaljevanju: izvajalec javne 
službe) enemu izvajalcu.  
(2) Koncesijo podeljuje občina (v nadaljnjem besedilu: 
koncedent). 
(3) Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi 
javnega razpisa. Izbira koncesionarja se lahko opravi 
brez javnega razpisa, če se koncesija podeli pravni osebi 
zasebnega ali javnega prava (v nadaljnjem besedilu: 
pravna oseba) in so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 občina skupaj z drugimi občinami obvladuje 
zadevno pravno osebo podobno kot svoje službe. 

 zadevna pravna oseba izvaja več kot 80% svojih 
dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih zaupajo 
občine, ki jo obvladujejo, ali ji jih zaupajo druge 
pravne osebe, ki jih obvladujejo iste občine, 

 v odvisni pravni osebi ni neposredne udeležbe 
zasebnega kapitala, razen v obliki neobvladujoče in 
nezaviralne udeležbe zasebnega kapitala, ki se 
zahteva na podlagi določb zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, in ne vpliva odločilno na 
odvisno pravno osebo. 

 
7. člen 

(območje zagotavljanja javne službe) 

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne 
občine.  
 
3 Vrsta in obseg storitev javne službe 

 
8. člen 

(vrsta in obseg storitev javne službe) 

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna 
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 

 
9. člen 

(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne 
službe) 

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s 
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 
tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki 
red v občini. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev 

javne službe 

 
10. člen 

(pravice uporabnikov) 

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine. 

 
11. člen 

(obveznosti uporabnikov) 

Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne 
službe opravljeno storitev iz 8. člena tega odloka plačati 
ceno, ki jo določi občinski svet. 
 
6 Viri financiranja javne službe 

 
12. člen 

(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
7 Cene storitev javne službe 

 
13. člen 

(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se določijo z aktom 
občinskega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje 
cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi 
vlada. 
 
8 Nadzor nad izvajanjem javne službe 

 
14. člen 

(nadzorni organ) 

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

 
15. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
pokopališke dejavnosti, ter upravljanje s pokopališči, 
urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/15). 
 

16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0070-0004/2019-6 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
774. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Zreče 

 

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski 
svet Občine Zreče na 5. redni seji, dne 19. 6. 2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV 
KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-
URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI 

ZREČE 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine 
Zreče (v nadaljevanju: občina).  
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe, 

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter 
razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

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

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega 
preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 
javne službe. 

 
2. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je 
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na 
njegovi podlagi. 
 

3. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja 
pogrebno in pokopališko dejavnost. 
 
2. Predmet javne službe 

 
4. člen 

(storitve, ki so predmet javne službe) 

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna 
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe.  
 
3. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter 

razmerja do uporabnikov 

 
5. člen 

(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost 
izvaja na celotnem območju občine, zajema pa: 

 pokopališče Zreče, 

 pokopališče Gorenje, 

 pokopališče Stranice, 

 pokopališče Skomarje. 
 

6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) imajo, na območju občine pravico do uporabe 
storitev javne službe na pregleden in nepristranski način 
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi 
predpisi. 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v 
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 
 
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 

 
7. člen 

(pogoji) 

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

 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti 
in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v 
ustanovitveni akt, 

 da ima zaposleni najmanj dve osebi, 

 da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 
pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene, 

 da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnike, 

 da ima najmanj eno transportno krsto, 

 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s 
higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 
pokojniki. 

 
5. Splošni pogoji za izvajanje javne službe 

 
8. člen 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in 
pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja 
pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi 
sprejetimi podzakonskimi predpisi. 
 
6. Obseg monopola 

 
9. člen 

(obseg monopola) 

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. 
člena tega odloka na območju občine se podeli enemu 
koncesionarju. 
 
7. Začetek in čas trajanja koncesije 

 
10. člen 

(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe. 
 

11. člen 
(čas trajanja koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15 let. 
 
8. Viri financiranja javne službe 

 
12. člen 

(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe: 

 s plačili uporabnikov storitev javne službe, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
9. Način plačila koncesionarja 

 
13. člen 

(koncesijska dajatev) 

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

koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski 
pogodbi. 
 
10. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 

službe 

 
14. člen 
(nadzor) 

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

 
15. člen 

(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 
 

16. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

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

17. člen 
(odkup koncesije) 

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

18. člen 
(odvzem koncesije) 

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

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

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

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

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

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

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati. 

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

19. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

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

 
20. člen 

(javni razpis) 

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

21. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

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

22. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni 
uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka. 
 

23. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

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

 
24. člen 

(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

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

pogodbe 

 
25. člen 

(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan 
občine. 
 
15. Druge sestavine potrebne za določitev in 

izvajanje javne službe 
 
15.1 Prenos koncesije 

 
26. člen 

(prenos koncesije) 

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

 
27. člen 

(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar 
samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
15.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje 

zaposlenih 

 
28. člen 

(odgovornost za škodo) 

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

 
29. člen 

(začasen prevzem) 

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

koncesionarja 
 

30. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju 
koncesionirane javne službe povzroči koncesionar 
uporabnikom ali drugim osebam. 
 
15.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo 

 
31. člen 

(zavarovanje) 

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

 
32. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/15). 
(2) Koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi odloka iz 
prejšnjega odstavka tega člena, ostanejo v veljavi do 
sklenitve nove koncesijske pogodbe o izvajanju obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne na območju občine Zreče.  
  

33. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
  
Številka: 0070-0005/2019-6 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
775. Odlok  o pokopališkem redu v Občini Zreče 
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 
62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list 
RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 
– odl. US), 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski 
svet Občine Zreče na 5. redni seji, dne 19. 6. 2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI ZREČE 

 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 

S tem odlokom Občina Zreče (v nadaljevanju: občina) 
določa:  

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 

 način izvajanja pogrebne slovesnosti; 

 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se 
lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču; 

 osnovni obseg pogreba; 

 način in čas pokopa; 

 način pokopa, če je plačnik občina; 

 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo 
prostora; 

 ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na 
pokopališčih ni mrliške vežice; 

 pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice; 

 obratovanje mrliških vežic; 

 obseg prve ureditve groba; 

 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 

 način oddaje grobov v najem; 

 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev 
spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 
vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 

 zvrsti grobov; 

 okvirni tehnični normativi za grobove; 

 mirovalna doba za grobove; 

 enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture; 

 razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede 
na enojni grob; 

 druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 
ter uporabnikov. 

 
2. člen 

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska 
javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika 
ter pripravo in izvedbo pogreba. 
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč. 
  

3. člen 

(1) Upravljavec pokopališč v občini je občina (v 
nadaljnjem besedilu: upravljavec pokopališča).  
(2) Na območju občine Zreče so naslednja pokopališča:  

 pokopališče Zreče,  

 pokopališče Gorenje,  

 pokopališče Stranice,  

 pokopališče Skomarje.  
(3) Pokopališča na območju občine so namenjena 
pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, 
državljanstvo, narodnost in raso.  
(4) Na območju občine Zreče je tudi pokopališče Zreče 
staro, na katerem novi pokopi niso dovoljeni, dovoljeno 
pa je urejanje in vzdrževanje obstoječih grobov ter 
izvajanje morebitnih prekopov posmrtnih ostankov iz tega 
pokopališča na drugo pokopališče. 
 

4. člen 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je 
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na 
njegovi podlagi.  
 

5. člen 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in 
pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki 
niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo 
republiški in občinski predpisi s področja izvajanja 
pogrebne in pokopališke dejavnosti.  
 
2.  24-urna dežurna služba 

 
6. člen 

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe. 
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine 
je koncesionar (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne 
službe). 
 
3. Storitve pokopališko pogrebnega moštva 

 
7. člen 
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(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na 
pokopališčih Zreče, Gorenje, Stranice in Skomarje 
zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti. 
(2) Pokopališko pogrebno moštvo lahko sestavljajo tudi 
svojci pokojnika. 
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo 
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma 
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z 
raztrosom pepela. 
 
4. Pogreb 

 
8. člen 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo 
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, 
vključno s pogrebno opremo. 
 
4.1 Prijava pokopa 

 
9. člen 

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik 
pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je 
izbral naročnik pogreba ali občina.  
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma 
izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda 
pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, 
ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. 
 
4.2 Priprava pokojnika 

 
10. člen 

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred 
upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne 
dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost. 
 
4.3  Pokop 

 
11. člen 

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev 
posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov 
pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z 
voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom. 
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča 
pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop 
stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. 
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice 
verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po 
predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava. 
 
4.3.1 Način in čas pokopa 

 
12. člen 

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste 
pokopov: 

 pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 
pokoplje v grob, 

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v grob, 

 raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem 
prostoru na pokopališču ali zunaj njega.  

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi 
in tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena, ni 
dovoljeno. 
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec 
pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti. 
 

13. člen 

(1) Pokopi se praviloma izvajajo vsak dan med 8.00 
zjutraj in 20.00 zvečer. 

(2) Čas pokopa uskladijo upravljavec pokopališča in 
naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti ter predstavnik verske skupnosti, če gre za 
verski pogreb. 
 

14. člen 

(1) Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove 
grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega 
odloka. 
(2) Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po 
postopku v skladu z načrtom razdelitve grobov na 
pokopališču. 
(3) Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega 
na drugo pokopališče ali na istem pokopališču, v skladu s 
predpisi in tem odlokom. 
 

15. člen 

(1) Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom 
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba. 
(2) Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora 
naročnik pogreba, če ni najemnik, pridobiti dovoljenje 
najemnika, da dovoljuje pokop umrlega v ta grob. 
 

16. člen 

(1) Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega 
oziroma naročnik pogreba.  
(2) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati 
stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli 
stalno prebivališče, in sicer v višini osnovnega pokopa.  
(3) V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima 
pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine 
umrlega.  
 

17. člen 

Pred pokopom je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžan 
ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter 
paziti, da jih pri izkopu in zasutju jame ne poškoduje. 
 
4.3.2 Mrliške vežice 

 
18. člen 

(1) Na pokopališčih v občini so mrliške vežice, katerih 
uporaba je obvezna.  
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo vsak 
dan med 8.00 zjutraj in 22.00 zvečer.  
(3) V krajih, kjer na pokopališču ni mrliške vežice, je 
dovoljeno čuvanje umrlih do pogrebnih slovesnosti na 
domu umrlega. 
(4) Uporabo vežice določa lastnik oziroma upravljavec. V 
času, ko je vežica zaprta, se lahko vstopi samo na 
podlagi predhodnega dovoljenja lastnika oziroma 
upravljavca vežice. 
(5) Prevoz umrlega s kraja smrti v mrliško vežico je 
dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po 
predpisih o mrliški pregledni službi.  
(6) Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej 
prirejenimi vozili. 
 
4.3.3  Pogrebna slovesnost 

 
19. člen 

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo, ima javni 
pietetni značaj in se mora opraviti z vsem spoštovanjem 
do umrlega.  
(2) Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede 
pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos 
pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do 
mesta pokopa. 
(3) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa 
uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 
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oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti ter 
predstavnik verske skupnosti, če gre za verski pogreb. 
(4) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s 
pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. 
(5) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba. 
(6) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem 
pokopališkim redom. 
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi 
predstavniki verskih skupnosti in društev. 
 

20. člen 

(1) Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen 
pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo najbližjega 
svojca oziroma osebe, ki bo poravnala stroške pokopa. 
(2) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z določili tega 
odloka in z upoštevanjem krajevnih običajev ter dogovora 
med svojci in upravljavcem pokopališča o načinu priprave 
in vodenja pogrebne slovesnosti. 
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v prostorih mrliške 
vežice in na pokopališču, kjer bo pokop.  
(4) Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda 
posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri 
pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred. 
(5) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora uro pogreba 
javno objaviti na krajevno običajen način in ob položitvi 
umrlega v mrliško vežo izobesiti obvestilo pred mrliško 
vežico. 
(6) Kraj, dan in čas pogrebne slovesnosti določijo 
izvajalec pogrebne dejavnosti, naročnik pokopa in 
dostojanstvenik verske skupnosti sporazumno, 
upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov. 
 

21. člen 

(1) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom 
pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra, konča pa s 
slovesom svojcev od pokojnika ob pokojnikovem grobu.  
(2) Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v 
pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v grobni 
prostor opravi pogrebno moštvo na krajevno običajen 
način. Pogrebno moštvo mora biti oblečeno v svečane 
obleke.  
(3) Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil lahko, po 
predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti, 
sodelujejo tudi druge osebe (člani društev in organizacij), 
vendar morajo biti le-te oblečene v svečane obleke. 
(4) Začetek pogrebne slovesnosti se naznani z 
zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način. 
(5) Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali s 
pokojnikovega doma k pogrebni maši, nato pa na 
pokopališče do groba na pokopališču. V primeru, da v 
pogrebno slovesnost ni vključena pogrebna maša, se 
pogrebni sprevod odvija izpred mrliške vežice ali s 
pokojnikovega doma na pokopališče do groba na 
pokopališču. 
 

22. člen 

(1) V pogrebnem sprevodu je na čelu pogrebnega 
sprevoda zastavonoša z državno zastavo z žalnim 
trakom, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec 
verskega znamenja. Za njimi se praviloma razvrstijo 
nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, 
uniformiranci, pevci, godba, dostojanstvenik verske 
skupnosti, nosilci vencev, nosilci odlikovanj in priznanj 
umrlega, krsta s pokojnikom ali žara s pepelom 
pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba. 
(2) Razpored v sprevodu se lahko na željo pokojnika, 
njegovega najbližjega sorodnika oziroma naročnika 
pogreba izvede tudi drugače, pri čemer mora biti na čelu 
pogrebnega sprevoda vedno zastavonoša z državno 
zastavo z žalnim trakom. 

 
23. člen 

(1) Ob grobu se udeleženci pogrebnih slovesnosti 
razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci 
umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave 
ter prapori, v primeru verskega obreda pa tudi 
dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega 
znamenja.  
(2) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v 
grob. Temu lahko sledi nastop godbe, pevcev. Potem se 
opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni 
obred. Nato sledijo še nastop godbe, pevcev in poslovilni 
govori, obred pa se zaključi na krajevno običajen način. 
 

24. člen 

(1) Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob 
pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci, 
ZŠAM in podobno), se ti vključijo v pogrebne slovesnosti 
v skladu s splošno moralno-etičnimi načeli. 
(2) Če pri pogrebni slovesnosti v skladu s predpisi 
sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji 
pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna 
varnost udeležencev pogreba, občanov in premoženja, 
za kar je odgovoren vodja strelske enote. 
 

25. člen 

Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan najpozneje eno 
(1) uro po končanem pogrebu grob zasuti oziroma zapreti 
in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje 
sosednjih grobov ter najpozneje v 20 dneh oziroma po 
sporočilu najemnika groba, odstraniti vence in cvetje z 
groba ter urediti gomilo. 
 
4.3.4 Način pokopa, če je plačnik občina 

 
26. člen 

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop v žaro, kjer 
se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in 
pokopljejo v grob. 
 
4.3.5 Pokop zunaj pokopališča 

 
27. člen 

(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot 
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti. 
(2) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec 
pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom. 
(3) Posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti se lahko opravi na podlagi izdanega 
soglasja občinske uprave. 
 
4.3.6 Anonimni pokop 
 

28. člen 

(1) Obred anonimnega pokopa se lahko opravi na 
pokopališču Zreče in se izvede tako, da se opravi raztros 
pepela umrlega na za to posebej določeni površini, ki je 
urejena v skladu z načrtom ureditve pokopališča in je 
brez talnih oznak in imen umrlih. 
(2) Na prostoru za raztrosa pepela ni obeležja. Kraj 
prostora za raztros pepela je evidentiran v evidenci o 
umrlih, ki so pokopani na pokopališču. Podatke o pokopu 
vodi upravljavec pokopališča v evidenci pokopov. 
(3) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupen 
prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. 
(4) Za raztros pepela se smiselno uporabljajo določila 
tega odloka o pogrebnih slovesnostih. 
 
4.3.7 Pokop ob istočasni smrti večjega števila oseb 
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29. člen 

(1) Ob istočasni smrti večjega števila oseb se lahko 
opravi ena pogrebna slovesnost.  
(2) V teh primerih se imenuje pogrebni odbor, ki ob 
soglasju svojcev umrlih in ob sodelovanju upravljavca 
pripravi pogrebno slovesnost po določilih odloka, ki 
veljajo za javno pogrebno slovesnost. 
 
5. Prva ureditev groba 

 
30. člen 

Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne 
jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na 
odlagališče. 
 
6. Urejanje pokopališča 
 
6.1 Splošne določbe 

 
31. člen 

(1) Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na 
območju, ki je določeno s prostorskim aktom občine na 
podlagi ureditvenega načrta. 
(2) Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni 
močvirnato in kjer meteorne oziroma podtalne vode ne 
vplivajo na aktivne studence, vodnjake, ribnike, vodne 
rekreacijske površine in podobno. 
(3) Vsako pokopališče mora imeti shrambo za orodje, 
vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje 
odpadkov. 
(4) Pokopališče je praviloma primerno zamejeno in 
odmaknjeno od ostalih objektov. 
 

32. člen 

(1) Za vsako pokopališče v občini mora biti izdelan načrt 
razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu so določene še 
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov. 
(2) Na pokopališčih iz 3. člena tega odloka so lahko 
naslednje zvrsti grobov: 

 enojni, dvojni grobovi, 

 otroški grobovi, 

 grobnice,  

 žarni grobovi,  

 žarne niše v žarnih zidovih,  

 skupna grobišča, 

 prostor za raztros pepela. 
(3) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena. 
 

33. člen 

(1) Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in 
načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove, evidenco 
grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum 
pogreba, oznako groba ter datum in kraj prekopa. 
(2) Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta skrbi 
upravljavec pokopališča. 
 

34. člen 

(1) Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih in 
novih grobovih ter žarnih nišah v žarnih zidovih.  
(2) Velikost in obliko žarnega groba določi upravljavec 
pokopališča v skladu z načrtom razdelitve grobov na 
pokopališču.  
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z 
izjemo določil, ki jih dopušča zakon. 
(4) V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.  
 

35. člen 

Skupna grobišča so namenjena: 

 skupnim pokopom ob morebitnih naravnih in drugih 
nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah, 

 pokopu oziroma prenosu posmrtnih ostankov iz 
opuščenih klasičnih in žarnih grobov, 

 pokopu posmrtnih ostankov na željo svojcev 
neimenovanega pokojnika, 

 pokopu posmrtnih ostankov socialno ogroženih, ki 
nimajo sredstev za drugačno obliko pokopa. 

 
36. člen 

(1) Prekop groba in ponoven pokop v isti grob je mogoč 
po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, 
pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na 
katerem je pokopališče. 
(2) Mirovalna doba ne velja za žarni grob in žarni zid 
oziroma pokop z žaro. 
 
6.2 Urejanje obstoječih pokopališč 

 
37. člen 

(1) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi 
prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec 
pokopališča na osnovi načrta razdelitve pokopališča 
izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve. 
(2) Globina klasičnih grobov na teh pokopališčih je 
najmanj 1,80 m. 
 
6.3 Nove širitve pokopališč 

 
38. člen 

(1) Pri novih širitvah pokopališč v občini je potrebno 
upoštevati naslednje mere grobnih prostorov: 
a) Mere enojnega groba so: 

 globina najmanj 1,80 m, 

 širina do 1,00 m, 

 dolžina do 2,3 m. 
b) Mere dvojnega groba so: 

 globina najmanj 1,80 m, 

 širina do 2,00 m, 

 dolžina do 2,3 m. 
c) Mere žarnega groba so: 

 globina najmanj 0,7 m, 

 širina do 1,00 m, 

 dolžina do 1,2 m. 
(2) Upravljavec pokopališča lahko določi tudi grobove, ki 
so večjih dimenzij, kolikor je to v skladu z načrtom 
ureditve pokopališča.  
(3) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 
0,8 m. Nagrobne ograje niso dovoljene. Druga znamenja 
ne smejo segati izven meje določenega grobnega 
prostora in ne smejo presegati višine nagrobne plošče. 
(4) Nagrobni spomeniki se postavijo v skladu z načrtom 
razdelitve grobov na posameznem pokopališču. 
(5) Na nagrobnih spomenikih so lahko označena imena, 
priimki in drugi osebni podatki pokopanih oseb in drugi 
znaki, napisi, slike in simboli, ki pa morajo upoštevati 
pieteto do umrlih. 
(6) Spreminjanje enojnih grobov v dvojne in obratno je 
možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem 
pokopališča in najemnikom groba, če je to izvedljivo na 
določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve grobov 
na posameznem pokopališču. 
 
6.4 Pokopališče Zreče 

 
39. člen 

(1) Mere grobnih prostorov na pokopališču Zreče so: 
a) enojni grob: 

 globina najmanj 1,80 m, 

 širina 1,00 m, 

 dolžina 2,20 m; 
b) dvojni grob: 
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 globina najmanj 1,80 m, 

 širina 2,00 m, 

 dolžina 2,20 m; 
c) žarni grob: 

 globina najmanj 0,70 m, 

 širina 0,60 m, 

 dolžina 0,80 m. 
(2) Mere nagrobnih plošč na pokopališču Zreče: 

 vse nagrobne plošče so pravokotne oblike, 

 enojni grobovi: 

 višina nagrobne plošče 65 cm, 

 širina nagrobne plošče 95 cm, 

 debelina nagrobne plošče 5 cm; 

 dvojni grobovi: 

 višina nagrobne plošče 65 cm, 

 širina nagrobne plošče 105 cm, 

 debelina nagrobne plošče 5 cm; 

 žarni grobovi: 

 višina nagrobne plošče 80 cm, 

 širina nagrobne plošče 60 cm; 
(3) Mere podstavkov nagrobnih plošč za vse zvrsti 
grobov na pokopališču Zreče so: 

 višina podstavka 16 cm, 

 širina podstavka 84 cm, 

 globina podstavka 8 cm. 
(4) Širina pokrivnih plošč grobnih prostorov za žarne 
grobove na pokopališču Zreče znaša 80 cm, dolžina pa 
100 cm. 
(5) Dodatne plošče ob nagrobnem spomeniku so 
pravokotne oblike višine do 40 cm, širine do 50 cm in 
debeline do 5 cm. Postavljene so lahko samo znotraj 
grobnega prostora na horizontalnih kamnitih ploščah v 
zgornjem desnem delu ob nagrobni plošči.  
 

40. člen 

(1) Na pokopališču Zreče mora prostor enojnih in dvojnih 
grobov, namenjen za pokop, prekrivati izključno naravna 
travnata površina (posejana zelena trava). Na prostor za 
pokop ni dovoljeno zasajati okrasnega grmičevja in 
cvetja.  
(2) Za namen postavitve zasaditvenih aranžmajev, vaz 
oziroma sveč, je v skrajnih vogalih grobnega prostora 
dovoljeno postaviti kamnite plošče maksimalne površine 
0,2 m2/vogal. Ob nagrobni plošči je dovoljeno postaviti 
kamnito ploščo v celotni širini grobega prostora in dolžini 
do 0,7 m. Vse kamnite horizontalne plošče so lahko max. 
debeline 3 cm. 
(3) Če najemnik groba ravna v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom tega člena, mora nepravilnosti 
odstraniti v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila 
upravljavca pokopališča. V kolikor tega ne stori, bodo 
zoper njega nadaljevani postopki v skladu z veljavno 
zakonodajo.   
 
6.5 Posegi v prostor na pokopališču 

 
41. člen 

(1) Upravljavec pokopališča Zreče daje soglasje k 
postavitvam in odstranitvam nagrobnih plošč s 
podstavkom in/ali kamnitih plošč na grobnem prostoru.  
(2) Najemnik groba mora pred postavitvijo oziroma 
odstranitvijo nagrobne plošče s podstavkom in/ali 
kamnite plošče na grobnem prostoru od upravljavca 
pokopališča pridobiti pisno soglasje upravljavca. 
(3) Postavitev oziroma odstranitev nagrobne plošče s 
podstavkom in/ali kamnite plošče na grobnem prostoru 
mora biti skladna s tem odlokom, ureditvenim načrtom 
pokopališča ter soglasjem upravljavca. 
(4) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od 
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti 

kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi 
soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev 
občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč 
upravni spor. 
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in 
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri 
upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. 
Priglasitev je brezplačna. 
(6) Če najemnik postavi ali odstrani nagrobno ploščo s 
podstavkom in/ali kamnito ploščo na grobnem prostoru v 
nasprotju s soglasjem upravljavca, mora nepravilnosti 
odpraviti v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila 
upravljavca pokopališča. Kolikor tega ne stori v danem 
roku, bodo zoper najemnika nadaljevani postopki v 
skladu s tem odlokom in ostalo veljavno zakonodajo. 
 
7. Način oddaje grobov v najem 

 
42. člen 

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na 
podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom. 
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba. 
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v 
najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec 
pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred 
naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri 
raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.  
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko 
namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem 
pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če 
nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem 
pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti 
naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom. 
 

43. člen 

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti: 

 osebe najemnega razmerja; 

 čas najema; 

 vrsto, zaporedno številko in velikost groba; 

 osnove za obračun višine letne najemnine in način 
plačevanja; 

 obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, 
oziroma prostora za grob; 

 ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti 
najemojemalca iz te pogodbe. 

 
44. člen 

Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.  
 

45. člen 

(1) V primeru odpovedi, odstopa oziroma prekinitvi 
najemne pogodbe, je najemnik dolžan odstraniti z groba 
nagrobni spomenik in drugo opremo z groba, in sicer v 
roku 60 dni po odpovedi ali prekinitvi najemnega 
razmerja oziroma v roku 60 dni od prejema pisne zahteve 
s strani upravljavca pokopališča.  
(2) Če jih ne odstrani, to stori upravljavec pokopališča na 
njegove stroške, grob pa odda drugemu najemniku.  
(3) V času od odstranitve opreme z groba do poteka 
mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu 
najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega 
groba upravljavec pokopališča.  
(4) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega 
člena zagotavlja upravljavec. 
 

46. člen 

Najemnik, v primeru najemnikove smrti pa njegovi pravni 
nasledniki oziroma novi najemnik, so dolžni čim prej, 
najkasneje pa v roku 30 dni po nastali spremembi, 
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upravljavcu sporočiti spremembe najemnikovih osebnih 
podatkov (osebno ime, naslov bivališča) oziroma novega 
najemnika. 
 

47. člen 

(1) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih: 

 če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana 
niti po predhodnem opozorilu, 

 če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s 
pokopališkim redom in določbami najemne 
pogodbe, 

 ob opustitvi pokopališča, 

 kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča. 
(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do 
konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko 
pokoplje in odda drugemu najemniku. 
 
8. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na 

pokopališču 

 
48. člen 

(1) Območje pokopališč je določeno s prostorskim 
načrtom občine. 
(2) Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti 
vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih, in se obnašati na 
pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do 
umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja. 
(3) V območju pokopališča ni dovoljeno: 

 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove; 

 odlaganje smeti in odpadkov izven za to 
določenega prostora; 

 druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora 
in objektov v območju pokopališča; 

 vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v 
območju pokopališča; 

 poškodovanje mrliške veže, grobov, nasadov in 
drugih naprav in predmetov in objektov na območju 
pokopališča; 

 trganje cvetja in zelenja po grobovih, 

 odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 
prostorov in z objektov v območju pokopališča; 

 v času napovedane pogrebne slovesnosti opravljati 
prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino 
strugarskih in drugih del na pokopališču; 

 vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, 
invalidskih in ročnih vozičkov, službenih vozil 
upravljavca, koncesionarja ter izvajalca obnove 
grobnega prostora oziroma pokopališča; 

 lepljenje plakatov in reklamnih obvestil; 

 postavljanje in odstranjevanje nagrobnih plošč s 
podstavkom in/ali kamnitih plošč brez soglasja 
upravljavca pokopališča. 

(4) Za izvajanje in vzdrževanje reda na pokopališčih 
upravljavec postavi obvestilne table in prometne znake. 
 

49. člen 

Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in 
dolžnosti:   

 skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča; 

 skrbi za košnjo zelenih površin, pri čemer ni dolžan 
čistiti kamnitih, horizontalnih plošč; 

 izdela in vodi pokopališki kataster in načrt 
pokopališča; 

 vodi evidenco o grobovih; 

 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na 
predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma 
izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; 

 vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na 
pokopališču; 

 oddaja prostore in grobove v najem in vodi register 
sklenjenih najemnih pogodb; 

 daje soglasje k postavitvam in odstranitvam 
nagrobnih plošč s podstavkom in/ali kamnitih plošč 
na grobnem prostoru; 

 vodi seznam opreme na pokopališčih; 

 opozarja najemnike grobov o morebitni 
zapuščenosti grobov in temu primerno ukrepa, 

 ima pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa 
na pokopališču, v kolikor jih imetnik groba ne 
odstrani na opozorilo upravljavca; 

 zaračunava grobnino;  

 organizira in nadzira razna dela na pokopališču; 

 skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi 
neposredni okolici; 

 skrbi za osvetlitev pokopališča; 

 skrbi za ozvočenje na območju pokopališča; 

 dobavlja vodo za zalivanje in čiščenje grobov; 

 skrbi za urejenost prostora za odpadke; 

 prijavlja kršitelje pokopališkega reda. 
 

50. člen 

(1) Najemniki grobov so dolžni:  

 vzdrževati grobove in vmesne prostore med 
grobovi,  

 ločevati odpadke in jih odlagati v za to določene 
posode, 

 spoštovati pokopališki red oziroma določila tega 
odloka, 

 spoštovati določbe najemne pogodbe, 

 plačevati grobnino, 

 urejati grob v skladu s soglasji upravljavca 
pokopališča. 

(2) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in 
groba v celoti in je grobna oprema v takšnem stanju, da 
pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali 
sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled 
pokopališča, se šteje grob za opuščenega. Najemnika se 
o stanju groba opozori, da grob uredi v roku, ki ne sme 
biti daljši od 60 dni, v nasprotnem primeru upravljavec 
opravi nujna vzdrževalna dela na stroške najemnika. V 
kolikor najemnik teh stroškov ne poravna, se najemna 
pogodba prekine in se grob po izteku mirovalne dobe 
odda drugemu najemniku. 
(3) Najemniki grobov po košnji zelenic s strani 
upravljavca pokopališča sami poskrbijo za čiščenje 
kamnitih, horizontalnih plošč.  
 
9.  Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških 

objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture 

 
51. člen 

Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav 
ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki 
oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom potrdi občinski 
svet. 
10.  Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba 

glede na enojni grob 

 
52. člen 

Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na 
enojni grob znaša za: 

 dvojni grob: 1,50 kratnik cene enojnega groba; 

 otroški grob: 0,66 kratnik cene enojnega groba; 

 grobnica: 4 kratnik enojnega groba; 

 žarni grob: 0,66 kratnik enojnega groba. 
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11. Kazenske določbe 

 
53. člen 

(1) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznik, če ravna v nasprotju z določili drugega in 
tretjega odstavka 48. člena ter prvega odstavka 50. člena 
tega odloka. 
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznik, če ravna v nasprotju z določili 39. člena, 
prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega in 
tretjega odstavka 41. člena tega odloka. 
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec 
pogrebne dejavnosti, ki krši določila 25. tega odloka. 
(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba izvajalca pogrebne dejavnosti, ki krši določila 25. 
člena tega odloka.   
 
12. Nadzor 

 
54. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja 
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava 
občine. 
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tretjega odstavka 48. 
člena tega odloka opravlja tudi pristojna redarska služba. 
(3) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka. 
(4) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
upravljavec pokopališča, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
13. Prehodne in končna določba 

 
55. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 23/15). 
 

56. člen 

Najemne pogodbe sklenjene na podlagi Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 23/15) ostanejo v veljavi, vendar se 
najkasneje v roku treh let od uveljavitve tega odloka, 
sklenejo nove najemne pogodbe, v skladu s tem 
odlokom.  
 

57. člen 

(1) Določbe tega odloka, ki urejajo raztros pepela, se 
pričnejo uporabljati po ureditvi posebnega prostora za 
raztros pepela na pokopališčih v občini.  
(2) Upravljavec pokopališča Zreče je dolžan na 
pokopališču Zreče, najpozneje v treh letih po uveljavitvi 
tega odloka, urediti poseben prostor za raztros pepela. 
 

58. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
Številka: 0070-0006/2019-6 
Datum: 20.6.2019    
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
776. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč  za 
območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo 
Škalce – Stanojevič 

 

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 
– popr. in 34/19), Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17 
– ZureP-2 in 20/19) in 19. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je 
Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 
19.6.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA STANOVANJSKO ZAZIDAVO ŠKALCE - 

STANOJEVIČ 

 
1. člen 

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko zazidavo Škalce - Stanojevič (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/16) se tretji odstavek 5. 
člena spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Skupni stroški iz prejšnjega odstavka tega člena 
znašajo 139.053,33 € z upoštevanim ddv, z indeksacijo 
cen do 31. 3. 2019 pa 155.127,90 € z upoštevanim ddv.« 
 

2. člen 

V zadnjem stavku drugega odstavka 7. člena se besedilo 
»510,00 m2« nadomesti z besedilom »1.530,00 m2«. 
 

3. člen 

V drugem odstavku 9. člena se tabela A. Cena 
opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele in 
tabela B. Cena opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta spremenita tako, da se glasita: 
 

» 
A. Cena opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele 

  

Površina 
obračunskega 
območja (m2) 

Obračunski 
stroški (€) 

Cena opremljanja na 
površino gradbene 

parcele (m2) 

        
PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ 0,00 0,00 0,00 
PROSTORSKA IN DRUGA DOKUMENTACIJA 4.108,00 9.760,81 2,38 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA       
   1) Cestno omrežje 3.514,00 46.324,56 13,18 
   2) Fekalna kanalizacija 4.108,00 44.713,40 10,88 
   3) Meteorna kanalizacija 3.866,00 41.747,16 10,80 

   4) Vodovodno omrežje 3.514,00 12.581,97 3,58 
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SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA   155.127,90 40,82 
 

 
B. Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 

  

Površina 
obračunskega 
območja (m2) 

Obračunski 
stroški (€) 

Cena opremljanja na 
površino objekta (m2) 

        
PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ 0,00 0,00 0,00 
PROSTORSKA IN DRUGA DOKUMENTACIJA 1.871,11 9.760,81 5,22 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA     

    1) Cestno omrežje 1.530,00 46.324,56 30,28 

   2) Fekalna kanalizacija 1.871,11 44.713,40 23,90 
   3) Meteorna kanalizacija 1.739,28 41.747,16 24,00 
   4) Vodovodno omrežje 1.530,00 12.581,97 8,22 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA   155.127,90 91,62 
 

« 
 

4. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0070-0010/2019-6 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
777. Sklep o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v  JZ Vrtec Zreče 
 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) 
in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/16, 26/18) je Občinski svet Občine 
Zreče na 5. redni seji dne 19.6.2019 sprejel 

 
SKLEP 

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 
VZGOJE V 

JZ VRTEC ZREČE 

 
1. člen 

Cene programov predšolske vzgoje v javnem zavodu 
Vrtec Zreče so: 

 I. starostno obdobje – dnevni program   445,00 
EUR 

 I. starostno obdobje – poldnevni program 
 400,00 EUR 

 II. starostno obdobje – dnevni program   361,00 
EUR 

 II. starostno obdobje – poldnevni program    
325,00 EUR 

 podaljšano bivanje (1 ura)             5,00 EUR 

 en oskrbni dan                           19,00 EUR 
 

2. člen 

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah 
programov, znašajo 36,00 EUR mesečno. V tem znesku 
znaša vrednost zajtrka 8,00 EUR, malice 6,00 EUR in 
kosila 22,00 EUR mesečno.  

Za čas ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v 

sorazmerni višini plačila za program vrtca. Če straši 
obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec 
zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z 
naslednjim dnem.  
 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/17).  
 

4. člen 

Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo 
od 1.9.2019 dalje. 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 602-0004/2019-2 
Datum: 20.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
778.   Sklep o ukinitvi statusa zemljišč grajeno javno 

dobro 
 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) in 247. člena 
Zakona o urejanju prostora (Zurep-2, Uradni list RS, št. 
61/17)  je Občinski svet Občine Zreče na svoji 5. redni 
seji dne 19.6.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČ GRAJENO JAVNO 

DOBRO 

 
1. člen 

Ukine se status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, za naslednje nepremičnine: 

 parc. št. 843/54 z ID znakom parcela 1100 843/54, 
k.o. 1100 - Zreče, 

 parc. št. 927/30 z ID znakom parcela 1100 927/30, 
k.o. 1100 – Zreče, 

 parc. št. 1330/5 z ID znakom parcela 1100 1330/5, 
k.o. 1100 – Zreče, 

 parc. št. 1340/10 z ID znakom parcela 1100 
1340/10, k.o. 1100 – Zreče, 

 parc. št. 1340/12 z ID znakom parcela 1100 
1340/12, k.o. 1100 – Zreče in 
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 parc. št. 1340/15 z ID znakom parcela 1100 
1340/15, k.o. 1100 – Zreče. 

 
2. člen 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 
značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega 
pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnini 
ostanejo last Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 
Zreče, matična številka: 5883342000. 
 

3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-22/2019-5 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
779. Sklep o potrditvi cene storitve čiščenja 

komunalne odpadne vode 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 
1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni 
seji dne 19.6.2019 sprejel 
 

SKLEP 

 
I. 

Občinski svet Občine Zreče potrdi Elaborat o oblikovanju 
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2019 v Občini Zreče, 
ki je bil izdelan s strani Inštituta za Javne službe, 
Ljubljana, z datumom izdelave maj 2019. 
 

II. 

Občinski svet Občine Zreče določi in potrdi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode za leto 2019, ki znašajo:  

 Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode 
znaša 0,7114 EUR/m3 brez DDV.  

 Cena omrežnine – čiščenja komunalne odpadne 
vode za DN20 znaša 9,3846 EUR/mesečno brez 
DDV (za ostale DN glede na premere vodomerov in 
pripadajoče faktorje). Omrežnina za fizične osebe 
se v višini 50 % subvencionira iz proračuna Občine 
Zreče. 

 
III. 

Cene določene s tem sklepom se uporabljajo od 1. 7. 
2019. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1. 7. 
2019 dalje. 
 
Številka: 3545-0023/2019-4 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 

 
780. Sklep o potrditvi cene storitve odvajanja 

komunalne odpadne vode 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 
1/16 in 26/18)  je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni 
seji dne 19.6.2019 sprejel 
 

SKLEP 

 
I. 

Občinski svet Občine Zreče potrdi Elaborat o oblikovanju 
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2019 v Občini Zreče, 
ki je bil izdelan s strani Inštituta za Javne službe, 
Ljubljana, z datumom izdelave maj 2019. 
 

II. 

Občinski svet Občine Zreče določi in potrdi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, ki 
znašajo:  

 Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode 
znaša 0,0941 EUR/m3 brez DDV.  

 Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode 
znaša 0,0886 EUR/m3 brez DDV.  

 Cena omrežnine – odvajanja komunalne odpadne 
vode za DN20 znaša 9,8918 EUR/mesečno brez 
DDV (za ostale DN glede na premere vodomerov in 
pripadajoče faktorje).  

 Cena omrežnine – odvajanja padavinske odpadne 
vode znaša 0,1643 EUR/m3 brez DDV.  

 
III. 

Cene določene s tem sklepom se uporabljajo od 1. 7. 
2019. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1. 7. 
2019 dalje. 
 
Številka: 3545-0023/2019-3 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
781. Sklep o potrditvi cene storitve oskrbe s pitno 

vodo 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 
1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni 
seji dne 19.6.2019 sprejel 
 

SKLEP 

 
I. 

Občinski svet Občine Zreče potrdi Elaborat o oblikovanju 
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne 
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in padavinske odpadne vode za leto 2019 v Občini Zreče, 
ki je bil izdelan s strani Inštituta za Javne službe, 
Ljubljana, z datumom izdelave maj 2019. 
 

II. 

Občinski svet Občine Zreče določi in potrdi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo za leto 2019, ki znašajo:  

 Cena storitve oskrbe s pitno vodo znaša 0,65 
EUR/m3 brez DDV.  

 Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN20 
znaša 6,2329 EUR/mesečno brez DDV (za ostale 
DN glede na premere vodomerov in pripadajoče 
faktorje).  

 
III. 

Cene določene s tem sklepom se uporabljajo od 1. 7. 
2019. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1. 7. 
2019 dalje. 
 
Številka: 3545-0023/2019-2 
Datum: 19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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760. Odlok o taksi za obravnavanje pobud 
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1161 

761. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o Občinskem prostorskem 
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št. 1 

1162 
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1174 
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gospodarske službe zbiranja določenih 
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1175 
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