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OBČINA APAČE 
 
1018. Sklep o začasnem financiranju Občine Apače 

v obdobju januar – marec 2016 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB1, 14/13-popr. 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 111. člena Statuta 
Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni 
časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) in 15. člena Odloka o 
proračunu Občine Apače za leto 2015 (Uradno glasilo 
slovenskih občin - Lex localis št. 7/15, 27/15 in 48/15) je 
Župan Občine Apače dne 30.12.2015 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE APAČE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2016 

 
1. Splošna določba 

 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Apače (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB1, 14/13-
popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Apače za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin - 
Lex localis št. 7/15, 27/15 in 48/15; v nadaljevanju: odlok 
o proračunu). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun jan-mar 2016 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.233.160,06 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 518.488,56 

70 DAVČNI PRIHODKI 467.323,37 

700 Davki na dohodek in dobiček 436.704,00 

703 Davki na premoženje 9.241,29 

704 Domači davki na blago in storitve 21.238,08 

706 Drugi davki 140,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 51.165,19 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 24.080,51 

711 Takse in pristojbine 226,60 

712 Denarne kazni 395,32 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.052,63 

714 Drugi nedavčni prihodki 25.410,13 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.176,00 
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.176,00 

73 PREJETE DONACIJE 15,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 15,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 713.480,50 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 210.440,75 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU 503.039,75 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 923.920,67 

40 TEKOČI ODHODKI 186.574,11 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 64.525,39 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.041,71 

402 Izdatki za blago in storitve 109.550,01 

403 Plačila domačih obresti 2.457,00 

41 TEKOČI TRANSFERJI 271.083,34 

410 Subvencije 17.758,71 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 139.886,02 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.228,71 

413 Drugi tekoči domači transferi 110.209,90 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 464.156,38 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 464.156,38 

43 INVESTICIJSKI TRANSERI 2.106,84 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.106,84 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 309.239,39 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

v EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun jan-mar 2016 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  0,00 

 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 

 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

v EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun jan-mar 2016 

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0,00 

50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

500 Domače zadolževanje 0,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 22.504,93 

55 ODPLAČILA DOLGA 22.504,93 

550 Odplačila domačega dolga 22.504,93 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 286.734,46 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -22.504,93 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) -309.239,39 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 0,00 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - podkontov in so priloga k 
temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
dolgoročno zadolžiti. 
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5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – 
Lex localis, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje. 
 

Številka: 410-0010/2015-7 
Datum: 30.12.2015 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
Priloga:  

 Posebni del proračuna 
 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
 
1019. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja 

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Benedikt 

 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN, 57/2011), 11. člena Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 17/2011), 6. člena Odloka o 
načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi  odpadki v Občini Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2015) in 14. 
člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 
8. redni seji dne 25.11.2015 sprejel  
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH OPRAVLJANJA 

OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI BENEDIKT 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih 
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju občine Benedikt (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. 

 
II. Predmet javne službe 
 

2. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 

Javna služba po tem odloku obsega: 

 zbiranja komunalnih odpadkov,  

 obdelave mešanih komunalnih odpadkov in  

 odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. 

 
III. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter 

razmerja do uporabnikov 
 

3. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju 
občine.  
 

4. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja 
javna služba, imajo pravico do uporabe storitev javne 
službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom 
sprejetim po javnem pooblastilu. 
 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v 
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejtimi predpisi.  
 
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 

 
5. 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.  
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe so: 

 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so 
predmet javne službe, 

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično 
usposobljen za izvajanje javne službe, 

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe, 

 da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, 
če so z zakonom predpisana. 

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu, 
predložiti izvedbeni program izvajanja dejavnosti javne 
službe na območju občine z oceno stroškov.  
 
V. Javna pooblastila koncesionarju 
 

6. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne opravlja 
strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe:  

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

(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in 
vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s 
predpisi.  
 
VI. Splošni pogoji za izvajanje javne službe  

 
7. člen 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, 
sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi 
akti sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.  
 
VII. Obseg monopola  

 
8. člen 

(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
prvega člena tega odloka se podeli enemu 
koncesionarju.  
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na območju občine.  
 
 
VIII. Začetek in čas trajanja koncesije 

 
9. člen 

(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe. 
 

10. člen 
(trajanje koncesije) 

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

 
11. člen 

(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz: 

 plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
 

X. Način plačila koncesionarja 
 

12. 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 določi 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. 
 
 
XI. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 

službe 

 

13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo občinski 
svet, župan in občinska uprava. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
občinska uprava. 
 
XII. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

14. 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. 
 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko 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 alineje prvega odstavka tega člena. 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
 

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

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

19. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega 
koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja 
javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona 
o javnem naročanju.  
(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.  
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni 
javni interes za izvedbo postopka javnega razpisa in 
podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne 
službe, imenuje skupno strokovno komisijo in izvede 
skupni javni razpis.  
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Objava javnega razpisa vsebuje najmanj: 

 navedbo, da gre za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe iz 2. člena tega odloka, 

 ime in sedež občine, 

 predmet, naravo ter obseg storitev in območje 
izvajanja javne službe, 

 začetek in predviden čas trajanja koncesijskega 
razmerja, 

 postopek izbire koncesionarja, 

 kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne 
dokumentacije, 

 kraj in rok za predložitev vlog ter pogoje za njihovo 
predložitev, 

 zahteve glede vsebine vlog, 

 pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so 
določeni v 5. členu tega odloka ter dokazila o 
njihovem izpolnjevanju, 

 pogoje za predložitev skupne vloge, 

 merila za izbiro najugodnejšega kandidata in merila 
za izbiro najugodnejšega ponudnika, 

 naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, 

 rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa. 

(2) V času objave javnega razpisa imajo zainteresirane 
osebe možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb 
imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo 
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani 
strokovne komisije morajo imeti visokošolsko strokovno 
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja 
opravljanja javne službe, za katerega se podeljuje 
koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog. V 
primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 20. člena 
tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v 
strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.  
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek 
konkurenčnega dialoga. 

(3) Postopek konkurenčnega dialoga se začne z javnim 
razpisom v skladi z določili prejšnjega člena. 
(4) Občina v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s 
pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s 
katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in 
opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za 
opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka. V tem 
dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati 
razpravlja o vseh vidikih načina izvajanja javne službe ter 
rešitve po potrebi med seboj primerja. Občina nadaljuje 
konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde 
rešitve, ki ustreza njenim ciljem in potrebam. 
(5) Med konkurenčnim dialogom mora občina zagotoviti 
enakopravno obravnavanje vseh kandidatov. 
(6) Po odločitvi, da je dialog zaključen, občina obvesti 
vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga in jih 
pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob 
upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med 
dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse 
elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne 
službe. 
(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predložil 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni 
nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi 
zaveze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev 
ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila 
izkrivljanje konkurence oziroma imela diskriminatorni 
učinek. 
(8) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo 
postopka izbire koncesionarja, ki s tem odlokom niso 
urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javno-
zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona, ki 
ureja javno naročanje. 
 
XIV. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 

 
23. člen 

(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno 
odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz prvega 
odstavka 22. člena tega odloka. 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki 
so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj 
stranke.  
 
XV. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe 
 

24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe) 
 

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

izvajanje javne službe 

 
1. Prenos koncesije 

 
25. 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.  
 
2. Višja sila 
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26. člen 
(dolžnosti in pravica 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. Razmerje v 
zvezi z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih 
okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko 
pogodbo. 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar 
samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje 

zaposlenih 
 

27. 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. 
 
4. Začasen prevzem 
 

28. člen 
(začasen prevzem) 

V kolikor 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. 
 
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje 

koncesionarja 
 

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri 
izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom 
ali drugim osebam na območju občine, če ni s 
koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna 
odgovornost.  
 
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

30. 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, ki jo pri izvajanju javne 
službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo. 
 

XVII. Končni določbi 
 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt 
(Uradni list RS, št. 81/2004). 
 

32. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati 8 dan po objavi. 
 
Številka: 35410-008/2015-5 
Datum: 5.12.2015 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 

 
 
1020. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 

2016 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF in 14/2015), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-
UPB4, 14/2013 – popr., 101/2013 in 55/2015-ZFisP), in 
92. člena statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 17/2011) je Občinski svet Občine 
Benedikt na svoji 9. redni seji, dne 28.12.2015 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2016 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 

S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2016 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

KONTO NAZIV  ZNESEK V EUR  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.562.070,00 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

70 DAVČNI PRIHODKI 1.473.056,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.355.916,00  

703 Davki na premoženje 73.190,00 

704 Domači davki na blago in storitve 43.950,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 267.533,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 70.710,00 

711 Takse in pristojbine 2.600,00 

712 Denarne kazni 4.500,00 
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 161.723,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 669.387,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 669.387,00           

73 PREJETE DONACIJE            

730 Prejete donacije iz domačih virov            

731 Prejete donacije iz tujine            

74 TRANSFERNI PRIHODKI 152.094,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 152.094,00 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.631.267,00 

40 TEKOČI ODHODKI 902.438,00  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 149.970,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.866,00 

402 Izdatki za blago in storitve 656.002,00 

403 Plačila domačih obresti 42.500,00 

409 Rezerve 27.100,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 872.439,00 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 540.500,00 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 85.430,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 246.509,00 

414 Tekoči transferi v tujino            

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 845.610,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 845.610,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.780,00        

430 Investicijski transferi  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 0,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.780,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -69.197,00 

  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

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

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            

750 Prejeta vračila danih posojil  

751 Prodaja kapitalskih deležev            

752 Kupnine iz naslova privatizacije           

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            

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

  
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  

50 ZADOLŽEVANJE 600.000,00 

500 Domače zadolževanje 600.000,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  

55 ODPLAČILO DOLGA 530.536,00 

550 Odplačilo domačega dolga 530.536,00 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 267,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 69.464,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) 69.197,00 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2014 
9009 Splošni sklad za drugo 

21.855,64                         

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področje 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, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 

k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine 
Benedikt. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
podskupin kontov.  
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4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. Prihodki požarne takse po 59. čl. Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS št.3/2007-uradno 
prečiščeno besedilo, 9/2011 in 83/2012) se porabijo 
za namene določene v navedenem zakonu. 

2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, 
prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, 
prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje 
vodovoda, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki se porabijo le za gradnjo infrastrukture, 
namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih 
služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva 
okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih 
voda in zagotavljanju oskrbovalnih standardov, 
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 
5. člen 

(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 
proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji 
proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe  v višini 5% načrtovanih 
odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega  
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – 
župan. 

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob 
koncu leta z  zaključnim računom poroča 
občinskemusvetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in 
njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte 
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom 
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki 
je vključen v načrt razvojnih programov.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

 v letu 2017  50% navedenih pravic porabe in 

 v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic 
porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi 
občinski svet. V kolikor pride do spremembe projekta ali 
vrednosti investicije mora o tem župan obvestiti občinski 
svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 

Od prihodkov proračuna za leto 2016, izkazanih v 
bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska 
rezerva v višini 10.700,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve ne smejo presegati 1,5% prejemkov proračuna. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višini 
2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov 
ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih 
in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in 
druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z 
zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 
škodljivci. 
 

9. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
v višini 16.400,00 EUR  vnaprej ne razporedi, ampak 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v 
proračunu posebej izkazuje. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije 
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega 
uporabnika. 
 

1. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja  

 
10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čl. ZJF, 
pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše 
oz. delno odpiše plačilo dolga. 
 

5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja 

 
11. člen 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 
lahko zadolži za potrebe upravljanja občinskega dolga v 
višini 600.000,00 EUR za namen dokončanja izgradnje 
vrtca Benedikt. 

Zadolžitev se uporablja za upravljanje z dolgom 
občinskega proračuna. 
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Občina v letu 2016 ne daje poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Benedikt. 
 

12. člen 

V skladu z zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 41002-005/2015-11 
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 

 
 

OBČINA BLED 
 
1021. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu 
 

Na podlagi petega odstavka 61. 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) in 16. člena Statuta Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) je Občinski svet 
Občine Bled na 7. redni seji dne 22.12. 2015 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE BL-27 SELIŠE NA BLEDU 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(podlaga za OPPN) 

(1) S tem Odlokom se ob upoštevanju Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Bled (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14 in 14/15) (v 
nadaljevanju OPN občine Bled) in v skladu s Sklepom o 
začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/15) sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za območje BL-27 Seliše na Bledu (v 
nadaljevanju OPPN).  
(2) OPPN je pod številko projekta P 123022 izdelalo 
podjetje ProtimRžišnik Perc d.o.o., v decembru 2015.  
 

2. člen 
(vsebina OPPN) 

Ta odlok določa: 

 območje OPPN, 

 vplive in povezave s sosednjimi območji, 

 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 
prostorskih ureditev, 

 načrt parcelacije, 

 pogoje glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro, 

 rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov 
ter ohranjanja narave, 

 rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, 

 dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, 

 etapnost izvedbe, 

 druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 
 

3. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 

(1) Z OPPN se načrtuje prenova programske, 
urbanistične in prometne zasnove območja enote 
urejanja prostora z oznako BL-27 Seliše. 
(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja, pogoje za 
gradnjo novih objektov in za posege na obstoječih 
objektih, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter 
pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, 
telekomunikacijske in druge javne gospodarske 
infrastrukture.  
 

4. člen 
(sestavni deli OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), 
grafični del in priloge. 
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte: 

 Načrt namenske rabe prostora 

 Izsek iz kartografskega dela OPN občine Bled M 
1:4000 

 Vplivi in povezave s sosednjimi območji  

 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora  M 1:2000 

 Načrt območja z načrtom parcelacije 

 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN  
 M 1:1000 

 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom 
javnega dobra  M 1:1000 

 Načrt prostorske ureditve 

 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi M 
1:1000 

 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav   M 
1:500 

 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih 
površin  M 1:1000 

(3) OPPN ima naslednje priloge: 

 izvleček iz OPN občine Bled, 

 prikaz stanja prostora, 

 strokovne podlage, 

 smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

 obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

 povzetek za javnost. 
 
II. Območje OPPN 

 
5. člen 

(obseg ureditvenega območja) 

(1) Ureditveno območje OPPN obsega enoto urejanja 
prostora z oznako BL-27 v celoti ter dela enot urejanja 
prostora BL-24 (del zemljišča parc. št. 1239 in 1240, k.o. 
Želeče) in BL-25 (zemljišči parc. št. 111/10 in 112/10, k.o. 
Želeče). 
(2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na 
katerih so obstoječi in predvideni objekti, vključno s 
površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in 
delovanje. 
(3) V ureditvenem območju OPPN so zajeta zemljišča oz. 
deli zemljišč z naslednjimi parc. št. (stanje GURS, 
november 2015): 111/2, 111/6, 111/7, 111/8, 111/10, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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112/2, 112/6, 112/7, 112/10, 113/4, 113/5, 115/1, 115/5, 
115/6, 115/7, 116/2, 116/5, 116/6, 116/8, 117, 118/1, 
118/2, 118/3, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 122/16, 317/2, 
1160/6, 1208/10, 1239, 1240 vse k.o. Želeče (2191) in 
903, k.o. Bled (2190). 
(4) Površina območja OPPN meri približno 5,38 ha. 
(5) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven 
ureditvenega območja: 

 Infrastrukturni priključki potekajo po naslednjih 
zemljiščih:  

 vodovod: parc. št. 114/2, 114/6, 114/7, 122/10, 
1160/6, 1208/10 (k.o. Želeče) 

 meteorna kanalizacija: parc. št. 316/3, 1208/9 
(k.o. Želeče) 

 fekalna kanalizacija: parc. št. 112/1, 112/11 (k.o. 
Želeče) 

 telekomunikacijsko omrežje: parc. št. 111/7, 
111/9 (k.o. Želeče) 

 kabelska kanalizacija: parc. št. 111/7, 111/9, 
113/1 (k.o. Želeče) 

 plinovodno omrežje: parc. št. 317/2 (k.o. 
Želeče). 

 Premostitveni objekt čez potok Rečica: parc. št. 
229/1 (k.o. Bled). 

 Protihrupni ukrepi ob zahodnem robu funkcionalne 
enote A: parc. št. 263/4 (k.o. Bled). 

(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela 
tega OPPN. 
(7)  

6. člen 
(delitev ureditvenega območja) 

(1) Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na devet 
funkcionalnih enot (A, B, C, D, E, F, G, H in I), ki tvorijo 
zaključene celote in se urejajo enotno.  
(2) Funkcionalne enote so razvidne iz grafičnega dela 
tega OPPN.  
 
III. Vplivi in povezave s sosednjimi območji 

 
7. člen 

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora) 

(1) Območje OPPN se nahaja ob vzhodnem vstopu na 
Bled in obsega zemljišča nekdanjega tovarniškega 
kompleksa Vezenine Bled in zemljišča kompleksov 
Kovinske Bled ter Mercatorja. Osrednji in jugovzhodni del 
območja je že pozidan, na njem prevladujeta proizvodna 
in trgovska dejavnost, severni in severovzhodni del 
območja pa je nepozidan.  
(2) V bližnji okolici, na južni, vzhodni in zahodni strani, 
prevladuje stanovanjska pozidava, ob glavni vzhodni 
vpadnici na Bled pa so razporejene pretežno centralne 
dejavnosti (informacijsko središče, bencinski servis, 
policijska postaja,…). Najbližje postajališče linijskega 
prevoza potnikov je oddaljeno približno 330 m. Na 
severni strani se nahajajo odprte zelene površine - 
pretežno travniki in sadovnjaki.  
(3) Teren je pretežno raven. Po vzhodni meji območja 
teče potok Rečica, ki je v južnem delu, ob obstoječem 
trgovskem objektu, urejen v betonskem koritu do prekritja 
na Kajuhovi cesti. 
(4) Območje OPPN je namenjeno centralnim 
dejavnostim, ki bodo dopolnjevale in sooblikovale 
program vpadnice v mesto. Na območje se umešča tudi 
manjše obrtne dejavnosti in garažno hišo, začasno se 
ohranja del proizvodnih programov.  
(5) Umestitev novih objektov upošteva postavitev, 
orientacijo, merilo in višino obstoječih objektov v območju 
urejanja ter objektov s podobnim programom v okolici. 
(6) Na zahodni strani območja OPPN je predvidena 
izvedba severne razbremenilne ceste, v sklopu katere se 

izvede priključek Ceste na Dobe ter skupen priključek za 
izvoz iz območja bencinskega servisa in območja 
Kovinske Bled. Na severozahodnem robu območja je 
predvidena rezervacija prostora za morebitno potrebno 
izvedbo protihrupnega ukrepa (protihrupni nasip oz. 
ograja). Obveznost izvedbe protihrupnega ukrepa se 
preveri v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
gradnjo objekta v funkcionalni enoti A. 
(7) Območje OPPN bo prometno navezano na sosednje 
enote urejanja prostora po obstoječih prometnicah 
(Ljubljanska in Kajuhova cesta, Seliška cesta) in novih 
prometnicah (severna razbremenilna cesta, Cesta na 
Dobe, glavna vzdolžna cesta) in obstoječih ter novih 
kolesarskih in peš poteh. Dolgoročno je predvideno 
nadaljevanje Ceste na Dobe preko potoka Rečica do 
območja enote urejanja prostora z oznako DO-2 
(predviden OPPN za stanovanjsko pozidavo), v 
predhodni fazi pa je na tej trasi dopustna ureditev brvi za 
pešce. 
(8) Ob zahodnem robu območja poteka Črtomirova 
cesta, ki se na južni strani priključuje na Kajuhovo cesto 
in preko katere je možen dostop do objektov Ljubljanska 
cesta 21, 23 in 25 jugozahodno od območja OPPN.  
(9) Objekti znotraj območja OPPN se bodo priključevali 
glede na njihove potrebe na obstoječo infrastrukturo, t.j. 
vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, električno in 
telekomunikacijsko omrežje. Za potrebe napajanja novih 
objektov bo treba zgraditi nove priključke na obstoječe 
infrastrukturno omrežje, ki se nahaja v neposredni bližini 
obravnavanega območja. 
(10) Zaradi načrtovane prostorske ureditve je 
predvidena postavitev nove kabelske transformatorske 
postaje, ki bo nadomestila dve obstoječi transformatorski 
postaji na južnem delu območja OPPN.  
(11) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so 
prikazani v grafičnem načrtu 2 – Vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora.  
 
IV. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 

prostorskih ureditev 

 
8. člen 

(vrste dopustnih objektov in dejavnosti) 

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot območje 
centralnih dejavnosti, ki je namenjeno poslovno-
trgovskim, družbenim, oskrbnim in storitvenim 
dejavnostim, gostinski dejavnosti strežbe, manjšim 
obrtnim dejavnostim ter bivanju.  
(2) Dopustne vrste objektov po funkcionalnih enotah:  

 A: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

  CC-SI 12201 Stavbe javne uprave 

  CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe  

 CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice) 

 CC-SI 12420 Garažne stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(tudi dnevni center za različne starostne skupine 
– kot del stavbe, razen igralnice, cirkusi in 
diskoteke) 

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice 

 CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo 

 CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo  

 CC-SI 12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni, 
telovadnice, center za fitnes, jogo, aerobiko, ipd. 
s sanitarijami in garderobami - kot del stavbe)  

 B: 
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 CC-SI 1122 Tri-in večstanovanjske stavbe (do 
30% stanovanj na območju funkcionalne enote) 

 CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji  

 CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine (samo dom za 
starejše osebe) 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice in le kot del stavbe) 

 CC-SI 12420 Garažne stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(samo dnevni center za različne starostne 
skupine – kot del stavbe) 

 CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (kot 
del stavbe) 

 CC-SI 12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni, 
telovadnice, center za fitnes, jogo, aerobiko, ipd. 
s sanitarijami in garderobami - kot del stavbe)  

 CC-SI 12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov (kapela - kot del stavbe) 

 C: obstoječ objekt 

 CC-SI 125     Industrijske stavbe in skladišča 

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe (kot del 
stavbe) 

 CC-SI 23020 Elektrarne in drugi energetski 
objekti (samo kotlovnice - kot del stavbe)  

 novogradnja 

  CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave 

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe 

 CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice) 

 CC-SI 12420 Garažne stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(razen igralnice, cirkusi in diskoteke) 

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice 

 CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo 

 CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo  

 CC-SI 12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni, 
telovadnice, center za fitnes, jogo, aerobiko, ipd. 
s sanitarijami in garderobami - kot del stavbe)  

 D: 

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe (tudi restavracije 
in točilnice v nakupovalnih centrih) 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice) 

 E: 

 CC-SI 1122 Tri-in večstanovanjske stavbe (do 
30% stanovanj na območju funkcionalne enote) 

 CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 

 CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine (samo dom za 
starejše osebe) 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
(samo slaščičarne in kavarne) 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice in le kot del stavbe*) 

 CC-SI 12420 Garažne stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(samo dnevni center za različne starostne 
skupine – kot del stavbe) 

 CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (kot 
del stavbe) 

 CC-SI 12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni, 
telovadnice, center za fitnes, jogo, aerobiko, ipd. 
s sanitarijami in garderobami - kot del stavbe)  

 CC-SI 12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov (kapela - kot del stavbe) 

Opomba: 
*velja le za objekt 7, objekt 6 je lahko v celoti namenjen 

storitveni dejavnosti. 

 -F: 

  CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

   CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

   CC-SI 12301 Trgovske stavbe  

   CC-SI 12304 Stavbe za storitvene 
dejavnosti  

   CC-SI 125 Industrijske stavbe in skladišča 
(samo mizarske in podobne delavnice, pekarne, 
pivovarne, pokrite skladiščne površine) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(samo dnevni center za različne starostne 
skupine) 

   CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka 
(samo sirarne) 

   CC-SI 23020 Elektrarne in drugi energetski 
objekti (samo kotlovnice - kot del stavbe) 

 G: 

 CC-SI 12420 Garažne stavbe  

 CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje (sanitarni objekt za potrebe parkirišča za 
avtodome – kot del garaže ali kot samostojni 
objekt) 

 CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
(parkirišča in pešpoti)  

   CC-SI 125    Industrijske stavbe in skladišča 
(samo avtomehanična delavnica - kot del 
stavbe) 

   CC-SI 12304 Stavbe za storitvene 
dejavnosti (samo avtopralnica) 

 H: 

 obstoječa objekta 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

   CC-SI 12301 Trgovske stavbe 

   CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice) 

   CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(pokrite skladiščne površine) 

   novogradnja 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave 

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe 

 CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen avtopralnice)  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe (kot del stavbe) 

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(razen igralnice, cirkusi in diskoteke) 

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice 

 CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo 

 CC-SI 12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni, 
telovadnice, center za fitnes, jogo, aerobiko, ipd. 
s sanitarijami in garderobami - kot del stavbe)  

 I: 

 CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
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 CC-SI 21410 Mostovi in viadukti (cestni mostovi 
in brvi)  

 CC-SI 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi 
vodni objekti  

 CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti 
za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška 
in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in 
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine) 

(3) Na celotnem območju OPPN je poleg že navedenega 
dopustna tudi: 

 gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije 
obstoječih objektov in naprav komunalne, 
energetske, prometne in druge gospodarske 
infrastrukture:  

 CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste in 
ulice, drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti 
in cone za pešce, kolesarske steze, pristopi do 
objektov in zemljišč, funkcionalne prometne 
površine ob objektih, cestni priključki in 
prometne površine zunaj vozišča – počivališča, 
parkirišča, obračališča, prometna signalizacija in 
prometna oprema ter cestne inštalacije in 
tehnične naprave in drugi objekti namenjeni 
varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in 
objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa) 

 CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni 
elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska 
omrežja 

 CC-SI 23020 Elektrarne in drugi energetski 
objekti (individualne ali centralne kotlovnice v 
objektih) 

 gradnja garaž pod terenom: 

 CC-SI 12420 Garažna stavba  

 urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin: 

 CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti 
za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška 
in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in 
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, 
piknik površine in druge urejene zelene 
površine). 

(4) V funkcionalnih enotah so poleg dejavnosti, 
navedenih v 11. do 18. členu tega odloka (opis 
prostorskih ureditev po posameznih funkcionalnih 
enotah), dopustne tudi druge vrste objektov in dejavnosti, 
ki so navedene v tem členu.  
 

9. člen 
(vrste dopustnih gradenj) 

Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste 
prostorskih ureditev in gradenj: 

 gradnja novih objektov (tudi dozidave in nadzidave 
v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov), 

 rekonstrukcija objektov, 

 vzdrževanje objektov,  

 odstranitve objektov,  

 spremembe namembnosti v okviru z OPPN 
dopustnih dejavnosti, 

 postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, 

 gradnja nove ter rekonstrukcije, odstranitve in 
vzdrževanje komunalne, energetske, prometne in 
druge gospodarske infrastrukture. 

 
10. člen 

(splošni pogoji za oblikovanje in umeščanje 
objektov) 

(1) Oblikovanje objektov znotraj območja posameznih 
funkcionalnih enot mora dosegati visoko arhitekturno 
kakovost in mora biti poenoteno, prav tako mora biti 

medsebojno poenoteno oblikovanje objektov v 
funkcionalnih enotah B in E.  
(2) Priporoča se raba ekoloških in recikliranih materialov 
(še zlasti konstrukcijskih in fasadnih elementov, 
stavbnega pohištva) ter intenzivna ozelenitev objektov in 
njihove okolice z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. 
Zasnove objektov in tehnične naprave objektov naj bodo 
okoljsko napredne in energetsko varčne. 
(3) Tlorisni gabariti objektov so opredeljeni z gradbenimi 
mejami (GM), z določenimi faktorji zazidanosti gradbene 
parcele (FZ), faktorji izrabe gradbene parcele (FI) in z 
minimalnim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP). 
Višinski gabariti so opredeljeni s številom etaž in z 
določeno maksimalno višino objekta nad koto pritličja. 
(4) Pri izračunu DOBP se upoštevajo zelene površine na 
raščenem terenu, zelenice in drevoredi ob prometnih in 
parkirnih površinah in tlakovane površine, ki zagotavljajo 
kakovost bivanja ali delovnega okolja ter so namenjene 
zunanjemu bivanju in skupni rabi prebivalcev objekta ali 
nekega območja in ne služijo kot prometne površine ali 
komunalne funkcionalne površine. DOBP se računa na 
površino funkcionalne enote in mora vključevati najmanj 
50% zelenih površin na raščenem terenu. 
(5) Objekti morajo biti locirani znotraj gradbenih mej ter v 
skladu s predpisi s področja graditve objektov in varstva 
pred požarom. Gradbena meja (GM) je črta, ki je 
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je 
dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, 
namenjene gradnji. 
(6) Odmiki objektov od parcelnih mej morajo biti v skladu 
z zazidalno situacijo oz. v okviru dopustnih odstopanj, 
pod pogojem, da so usklajeni z zahtevami nosilcev 
urejanja prostora, s predpisi s področja graditve objektov 
in varstva pred požarom.  
(7) Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno, s 
kvalitetnimi in trajnimi materiali. Dovoljene so različne 
finalne obdelave fasad kot tudi njihove kombinacije 
(klasična fasada, steklena fasada, druge fasadne obloge 
(kot npr. les, kamen, pločevina), elementi zelenega 
oblikovanja). 
(8) Barve fasade so lahko v odtenkih bele (razen snežno 
bele), sive ali bež barve. Barva fasade in stavbnega 
pohištva mora biti določena v gradbenem dovoljenju. 
(9) Na fasadi objekta so dopustni oblikovni in barvni 
poudarki v skladu s celostno podobo podjetja (največ na 
10% ene fasade objekta).  
(10) Na novih objektih je uporaba lesa na fasadi obvezna 
(najmanj na 10% fasadnega ovoja stavbe).  
(11) Za kamnite in lesene arhitekturne elemente na 
fasadi se uporablja lokalno značilni kamen in les, ki se 
naravno stara in sčasoma osivi. Uporaba refleksnega 
stekla ni dopustna. 
(12) Strehe stavb morajo biti oblikovane kot ravne strehe 
ali enokapne strehe z naklonom do 12º. Strešna kritina 
naj bo sive barve, dopustna je tudi izvedba v obliki 
zelene strehe ter namestitev elementov za pridobivanje 
alternativnih virov energije (npr. sončni zbiralnik, 
sprejemniki sončne energije za pripravo tople vode, 
fotovoltaika,…). Elementi za pridobivanje alternativnih 
virov energije ne smejo biti postavljeni pravokotno na 
strešino in ne smejo segati nad sleme poševne strehe in 
morajo biti umeščeni tako, da so čim manj vidni. 
(13) Klimatske naprave naj bodo umeščene na vizualno 
neizpostavljenih delih stavbe, v kolikor to ni možno pa 
morajo bitinameščene tako, da zunanja enota naprave ni 
vidna. Namestitev je dopustna tudi kot sestavni del 
oblikovane fasade. 
(14) Za vse objekte v javni rabi je treba zagotoviti 
neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim 
osebam, tako zunaj kot znotraj objekta. 
(15) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
več podzemnih etaž.  
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11. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti A) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti A je predvidena gradnja trgovsko 
– storitvenega oz. poslovnega objekta (objekt 1), ki se ga 
prometno naveže na novo predvideno Cesto na Dobe.  
(2) Pritličje objekta mora biti v javni rabi. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov  

(3) Površina funkcionalne enote: cca. 4.500 m2  

 Etažnost: do K+P+2 

 FZ: največ 40 %  

 FI: največ 1 

 DOBP: najmanj 35 % 

 Višina objekta: največ 11 m, oblikovni poudarek 
največ 13,50 m (do 33% zazidane površine) 

Oblikovanje objektov  

(4) Z daljšima stranicama mora biti objekt orientiran v 
smeri S-J, kar omogoča optimalno osončenje prostorov v 
vseh letnih časih.  
(5) Objekt skupaj z novo predvidenim bencinskim 
servisom (predviden v OPPN za severno razbremenilno 
cesto) tvori novo ulično pozidavo ob severni 
razbremenilni cesti ter predvideni Cesti na Dobe, zato 
morata imeti zahodna in južna fasada urbani značaj. 
(6) Objekt predstavlja prostorsko dominanto ob vstopu 
na območje OPPN, zato je del objekta dopustno izvesti 
kot višji oblikovni poudarek, višine do 13,50 m.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(7) Za potrebe novogradnje je treba na parceli za gradnjo 
urediti površine za mirujoči promet in manipulacijske ter 
zelene površine.  
(8) Ob predvideni severni razbremenilni cesti je obvezna 
zasaditev drevoreda, ki mora biti skladna z načrtom 
krajinske arhitekture javnih zelenih površin na območju 
severne razbremenilne ceste.  
(9) Na zahodnem robu funkcionalne enote (ob meji s 
severno razbremenilno cesto) je potrebno predvideti 
rezervacijo prostora za morebitno potrebno izvedbo 
protihrupnih ukrepov (nasip ali protihrupna ograja). 
Obveznost izvedbe ukrepa je potrebno preveriti glede na 
namembnost objekta v fazi priprave projektne 
dokumentacije za obravnavani objekt. 
 

12. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti B) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti B je predvidena gradnja dveh 
objektov z oskrbovanimi stanovanji in spremljajočimi 
programi (objekt 2 in objekt 3), ki se ju prometno naveže 
na novo predvideno Cesto na Dobe. 
(2) Do 30% stanovanj v funkcionalni enoti se lahko 
predvidi kot običajna stanovanja (skladno s CC-SI: 1122 
Tri-in večstanovanjske stavbe).  
(3) V pritličjih objektov se prednostno predvidi 
nestanovanjska raba. 
(4) Pod objektoma je dopustna gradnja skupne kletne 
garaže in servisnih prostorov, dopustno pa je tudi 
povezovanje objektov nad terenom. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov 

(5) Površina funkcionalne enote: cca. 6.840 m2 

 Etažnost: do K+P+2 

 FZ: največ 40 %  

 FI: največ 1.1 

 DOBP: najmanj 47 %  

 Višina objekta: največ 11 m 
Oblikovanje objektov 

(6) Z daljšima stranicama morata biti objekta orientirana 
v smeri S-J, kar omogoča optimalno osončenje prostorov 
v vseh letnih časih.  
(7) Med objektoma se uredi manjši trg.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(8) V primeru, da bodo v pritličju objekta predvidena 
stanovanja, individualno urejanje zunanjih bivalnih 
površin ni dopustno (npr. ureditev lastniških vrtov in teras 
na terenu ob pritličnih stanovanjih). Zunanja ureditev v 
funkcionalni enoti mora biti enovita in pod enakimi pogoji 
dostopna vsem uporabnikom objektov na območju. 
(9) Za potrebe novogradnje je treba na parceli za gradnjo 
urediti manipulacijske ter zelene površine.  
(10) Zunanja ureditev in kota pritličja objektov se morata 
prilagoditi višinski situaciji Ceste na Dobe in predvideni 
premostitveni konstrukciji čez potok Rečica, hkrati pa 
morata upoštevati tudi višinsko regulacijo zunanjih 
ureditev sosednjih objektov in ureditev. 
(11) Ob predvideni Cesti na Dobe je obvezna zasaditev 
drevoreda, ki mora biti skladna z načrtom krajinske 
arhitekture javnih zelenih površin na območju OPPN.  
(12) Na severo-zahodni strani funkcionalne enote se 
zasadi avtohtono sadno drevje kot ukrep nadomeščanja 
obstoječega sadovnjaka.  
(13) Površine za mirujoči promet na terenu se 
zagotavljajo na javnih površinah izven funkcionalne 
enote, ob Cesti na Dobe, lahko pa tudi na območju 
funkcionalne enote E. 
 

13. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti C) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti C se nahaja obstoječ proizvodni 
objekt Kovinska Bled (objekt 4). Za potrebe obstoječega 
objekta se izvede nov prometni priključek iz novo 
predvidene glavne vzdolžne ceste ter nov dodaten izvoz 
na novo predvideno Cesto na Dobe, preko katerega je 
predviden tudi izvoz iz predvidenega bencinskega 
servisa ob severni razbremenilni cesti. 
(2) Za obstoječ legalno zgrajen objekt je dopustna 
rekonstrukcija (brez povečanja prostornine, razen za 
zagotavljanje predpisov s področja učinkovite rabe 
energije v stavbah), sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen za potrebe ureditve centralne kotlovnice 
za potrebe območja. Dopustno je tudi vzdrževanje 
objekta in odstranitev.  
(3) Obstoječe prizidke (vratarnica in nadstrešnica) ob 
zahodnem robu zemljišča je potrebno odstraniti (kot 
prikazano v grafičnem delu). 
(4) Na dvorišču obstoječega proizvodnega objekta je 
dopustna postavitev prostostoječih regalov (s površino 
do 20 m2) in pergole nad parkirnimi mesti (s površino do 
450 m2). Pergolo sestavlja vertikalno in horizontalno 
kovinsko ogrodje, ki se intenzivno ozeleni. Kovinski deli 
morajo biti grafitno sive barve MS-5. Ozelenitev pergole 
in vzhodne ozelenjene fasade objekta mora biti 
poenoteno. 
(5) V primeru odstranitve obstoječega objekta je znotraj 
določene gradbene meje dopustna gradnja novega 
objekta, katerega pritličje mora biti v javni rabi. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov (za 

novogradnjo po odstranitvi obstoječega objekta) 
(6) Površina funkcionalne enote: cca. 4.180 m2 

 FZ: največ 40 % 

 FI: največ 1 

 DOBP najmanj 30 %  

 Etažnost: do K+P+2 

 Višina novega objekta: največ 11 m 
Oblikovanje objektov 

(7) Fasade obstoječega objekta je v primeru 
rekonstrukcije potrebno poenotiti (barve, materiali, ipd.) z 
namestitvijo dodatne fasadne obloge ter v čim večji 
možni meri vizualno prilagoditi novi namembnosti 
območja. Vzhodno fasado obstoječega objekta je 
potrebno izvesti kot ozelenjeno fasado. Južno fasado 
obstoječega objekta je dopustno višinsko poenotiti (do 
obstoječe maksimalne višine objekta) brez povečanja 
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prostornine obstoječega objekta, lahko se izvede kot 
ozelenjena fasada. 
(8) Fasado oz. hrbtišče prostostoječih regalov na 
dvorišču objekta je potrebno, v primeru, da se pergola ne 
izvede, proti novo predvideni Cesti na Dobe oblikovati 
skladno s fasado objekta (barve, materiali, ipd.). 
(9) Čelna fasada novega objekta mora biti orientirana 
proti novo predvideni glavni vzdolžni cesti, znotraj 
območja OPPN. 
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(10) Za potrebe obstoječe dejavnosti je potrebno urediti 
parkirišče na lokaciji severno od obstoječega objekta.  
(11) Obstoječo zasaditev dreves na zahodni strani 
objekta je potrebno ohranjati, na mestu odstranjenih 
prizidkov (vratarnica in nadstrešnica) pa je potrebno 
zasaditi dodatna drevesa. 
(12) Dopustna je postavitev žičnate ograje do višine 2,20 
m. Ograja naj se na vzhodni in južni strani objekta 
ozeleni in vključi v vertikalno ozelenitev fasade.  
(13) Za potrebe novogradnje po odstranitvi obstoječega 
objekta je treba na parceli za gradnjo urediti površine za 
mirujoči promet, manipulacijske in zelene površine ter 
drevored ob glavni vzdolžni cesti. 
 

14. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti D) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti D je predvidena gradnja 
trgovskega centra (objekt 5), ki se ga prometno naveže 
preko dveh novih priključkov na novo predvideno glavno 
vzdolžno cesto.  
(2) Pred oz. sočasno z gradnjo objekta je potrebno 
obstoječ mešan kanal, ki poteka po zahodnem robu 
funkcionalne enote, prestaviti v traso Črtomirove ceste. 
Prestavitev fekalne kanalizacije se izvede skladno s 
pogoji upravljavca in na stroške investitorja. 
(3) Pritličje objekta mora biti v javni rabi. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov 

(4) Površina funkcionalne enote: cca. 9.000 m2 

 Etažnost: do P+1 

 FZ: največ 35 %  

 FI: največ 1 

 DOBP: najmanj 20 % 

 Višina objekta: največ 11 m 
Oblikovanje objektov  

(5) Orientacija objekta mora biti vzporedna z lego 
obstoječih objektov v funkcionalnih enotah C, F in H.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(6) Za potrebe novogradnje je treba na parceli za gradnjo 
urediti površine za mirujoči promet in manipulacijske ter 
zelene površine.  
(7) Ob predvideni glavni vzdolžni cesti ter ob Črtomirovi 
cesti in mešani površini za pešce in kolesarje je obvezna 
zasaditev drevoreda, ki mora biti skladna z načrtom 
krajinske arhitekture javnih zelenih površin na območju 
OPPN.  
 

15. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti E) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti E je predvidena gradnja dveh 
objektov z oskrbovanimi stanovanji in spremljajočimi 
programi (objekt 6 in 7), ki se ju prometno naveže na 
novo predvideno Cesto na Dobe ter na novo predvideno 
glavno vzdolžno cesto (preko ceste med funkcionalnima 
enotama E in F). Pritličje objekta 6 mora biti v javni rabi. 
(2) Pod objektoma je dopustna gradnja skupne kletne 
garaže in servisnih prostorov, dopustno pa je tudi 
povezovanje objektov nad terenom. 
(3) Do 30% stanovanj v funkcionalni enoti se lahko 
predvidi kot običajna stanovanja (skladno s CC-SI: 1122 
Tri-in večstanovanjske stavbe).  

(4) Na vzhodnem delu funkcionalne enote je predvidena 
ureditev javne parkovne površine. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov 

(5) Površina območja: cca. 8.135 m2 

 Etažnost: do K+P+2 

 FZ: največ 40 %  

 FI: največ 1  

 DOBP: najmanj 47 %  

 Višina objekta: največ 11 m 
Oblikovanje objektov  

(6) Z daljšima stranicama morata biti objekta orientirana 
v smeri S-J, kar omogoča optimalno osončenje prostorov 
v vseh letnih časih.  
(7) Med objektoma se uredi manjši trg.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(8) V primeru, da bodo v pritličju objekta predvidena 
stanovanja, individualno urejanje zunanjih bivalnih 
površin ni dopustno (npr. ureditev lastniških vrtov in teras 
na terenu ob pritličnih stanovanjih). Zunanja ureditev v 
funkcionalni enoti mora biti enovita in pod enakimi pogoji 
dostopna vsem uporabnikom objektov na območju. 
(9) Za potrebe novogradnje je treba na parceli za gradnjo 
urediti površine za mirujoči promet, manipulacijske ter 
zelene površine.  
(10) Zunanja ureditev in kota pritličja objektov se morata 
prilagoditi višinski regulaciji novo predvidene Ceste na 
Dobe in predvideni premostitveni konstrukciji čez potok 
Rečica, hkrati pa morata upoštevati tudi višinsko 
regulacijo novo predvidene glavne vzdolžne ceste ter 
zunanje ureditve sosednjih obstoječih objektov in 
ureditev. 
(11) Ob predvideni glavni vzdolžni cesti je obvezna 
zasaditev drevoreda, ki mora biti skladna z načrtom 
krajinske arhitekture javnih zelenih površin na območju 
OPPN.  
(12) Zaradi raznolikosti dopustnih dejavnosti v sosednjih 
funkcionalnih enotah (predvsem v C in F) je na robovih 
funkcionalne enote priporočena izvedba intenzivne 
ozelenitve.  
(13) Na vzhodni strani funkcionalne enote je predvidena 
ureditev javne parkovne površine v izmeri najmanj 700 
m2. Park je namenjen širši javnosti, stanovalcem 
oskrbovanih stanovanj, obiskovalcem in okoliškim 
prebivalcem. Program v parku mora biti prilagojen vsem 
uporabnikom. Dopustno je umestiti različne ureditve: 
igrala za otroke z ustrezno varnostno podlago, zunanje 
fitnes naprave in podobne ureditve, sprehajalne poti, 
urbano opremo (klopi, mize, koše za smeti, pitnike, 
vodne motive, razsvetljavo) in zasaditev.  
(14) Javna parkovna površina je predvidena kot zelena 
površina na raščenem terenu, s prevladujočim deležem 
travnatih površin s skupinami drevja in grmovnic in s 
prostori za sedenje. V park je potrebno umestiti tudi večja 
drevesa. Z ustrezno zasaditvijo naj se zagotovi senca 
zlasti ob prostorih namenjenih za sedenje. Rastlinske 
vrste, ki bodo izbrane za zasaditev, ne smejo biti 
strupene, bodičaste, alergene ali eksotične. Prav tako je 
prepovedana uporaba invazivnih tujerodnih vrst.  
 

16. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti F) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti F se nahaja obstoječ proizvodni 
in skladiščni objekt Vezenin Bled (objekt 8). Za potrebe 
obstoječega objekta se izvede nova dostopna cesta iz 
novo predvidene glavne vzdolžne ceste, ki hkrati služi 
tudi kot dostop do predvidenega parkirišča za avtodome 
v funkcionalni enoti G.  
(2) Ob vzhodnem robu objekta 8 je predvidena 
enosmerna cestna povezava do dostopne ceste med 
funkcionalnima enotama E in F. 
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(3) Za obstoječ legalno zgrajen objekt je dopustna 
rekonstrukcija (brez povečanja prostornine, razen za 
zagotavljanje predpisov s področja učinkovite rabe 
energije v stavbah) in sprememba namembnosti. 
Dopustno je tudi vzdrževanje objekta in odstranitev.  
(4) Na območju funkcionalne enote je ob vzhodni strani 
obstoječega objekta obvezna ureditev ekološkega otoka, 
ki se ga lahko nadstreši (površina nadstrešnice do 250 
m2) in ogradi z ograjo oz. zapre s fasadnimi paneli. 
Nadstrešnica lahko sega tudi preko interne prometnice. 
Ekološki otok je potrebno na severni strani (proti 
stanovanjskemu območju) vizualno zaščititi (npr. z gosto 
zeleno bariero).  
(5) V delu objekta 8 se lahko uredi »center ponovne 
uporabe« (delavnica s prodajalno).  
(6) Znotraj funkcionalne enote je na severni strani 
zemljišča za gradnjo dopustna umestitev 
transformatorske postaje. Zemljišče transformatorske 
postaje se lahko ogradi z žičnato ograjo do višine 2,20 m, 
ki se jo ozeleni.  
(7) V primeru odstranitve obstoječega objekta je znotraj 
določene gradbene meje dopustna gradnja novega 
objekta, katerega pritličje mora biti v javni rabi. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov (za 

novogradnjo po odstranitvi obstoječega objekta) 
(8) Površina funkcionalne enote: cca. 2.145 m2 

 Etažnost: do K+P+2 

 FZ: največ 40 % 

 FI: največ 1 

 DOBP: najmanj 30 %  

 Višina objekta: največ 11 m 
Oblikovanje objektov  

(9) Fasade obstoječega objekta je v primeru 
rekonstrukcije potrebno poenotiti (barve, materiali, ipd.) z 
namestitvijo dodatne fasadne obloge ter v čim večji 
možni meri vizualno prilagoditi novi namembnosti 
območja. Zahodno fasado obstoječega objekta je ob 
rekonstrukciji potrebno izvesti kot ozelenjeno fasado.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(10) Za potrebe novogradnje po odstranitvi obstoječega 
objekta je treba na parceli za gradnjo urediti površine za 
mirujoči promet, manipulacijske, zelene površine, 
ekološki otok ter drevored ob glavni vzdolžni cesti. 
 

17. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti G) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti G je predvidena gradnja 
garažnega objekta v javni rabi (objekt 9) ter ureditev 
parkirišča za avtodome s servisnim objektom (ki se ga 
lahko izvede kot ločen objekt na parceli za gradnjo 
garažnega objekta oz. se program umesti znotraj 
garažnega objekta). 
(2) Znotraj garažnega objekta je dopustno urediti 
avtomehanično delavnico in avtopralnico.  
(3) Dostop do garažnega objekta se uredi z novo 
predvidene glavne vzdolžne ceste. Dodaten dostop se 
lahko uredi tudi preko nove dostopne ceste med 
funkcionalnima enotama F in G.  
(4) Dostop do parkirišč za avtodome se uredi iz novo 
predvidene glavne vzdolžne ceste, preko nove dostopne 
ceste med funkcionalnima enotama F in G. 
(5) Do izgradnje objekta je dopustna ureditev parkirišča 
na nivoju terena. 
(6) Funkcionalno zemljišče objekta mora biti v javni rabi.  
(7) Na južnem robu funkcionalne enote je potrebno 
predvideti rezervacijo prostora za morebitno potrebno 
izvedbo pešpoti med predvideno pešpotjo ob potoku 
Rečica in predvideno glavno vzdolžno cesto (do 
vzpostavitve pogojev za ureditev pešpoti ob potoku 
Rečica na odseku od južnega roba funkcionalne enote G, 

preko območja funkcionalne enote H, do Kajuhove 
ceste). 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov  

(8) Površina funkcionalne enote: cca. 5.865 m2 

 Etažnost: do K+P+2 (+T) 

 FZ: največ 40 %  

 DOBP: najmanj 30 %  

 Višina objekta: največ 11 m, pokriti izhodi iz 
komunikacijskih površin do 13 m.  

Oblikovanje objektov  

(9) Streho objekta je dopustno urediti kot terasno etažo 
za parkiranje avtomobilov. Na terasi je izven dopustne 
višine objekta možno urediti pokrite izhode iz 
komunikacijskih površin (stopnišča, dvigalo). 
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(10) Ob glavni vzdolžni prometnici je potrebno kot del 
dvostranskega drevoreda zasaditi funkcionalna drevesa. 
Tudi ostale robove funkcionalne enote se v čim večji meri 
ozeleni in zasadi z visokodebelno vegetacijo in 
grmovnicami. 
(11) Na severo-vzhodni strani parkirišča za avtodome se 
uredi počivališče s pripadajočo urbano opremo.  
(12) V podaljšku dovozne ceste v funkcionalni enoti F je 
preko funkcionalne enote G predvidena ureditev 
pločnika, ki se ga naveže na predvideno pešpot ob 
potoku Rečica. 
 

18. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti H) 

Zazidalna zasnova 

(1) V funkcionalni enoti H se nahajata obstoječa objekta 
s trgovsko, gostinsko, poslovno in skladiščno dejavnostjo 
(objekt 11 in objekt 12).  
(2) Za potrebe območja se izvede nov prometni 
priključek iz novo predvidene glavne vzdolžne ceste. 
(3) Za obstoječe legalno zgrajene objekte je dopustna 
rekonstrukcija (brez povečanja prostornine, razen za 
zagotavljanje predpisov s področja učinkovite rabe 
energije v stavbah). Dopustno je tudi vzdrževanje 
objektov in odstranitev.  
(4) Obstoječe nelegalno zgrajene objekte in nelegalno 
zgrajene dele objektov, ki segajo v 5-metrski pas 
priobalnega zemljišča je potrebno odstraniti. 
(5) V primeru odstranitve enega ali obeh obstoječih 
objektov je znotraj določene gradbene meje dopustna 
gradnja novih objektov, katerih pritličja morajo biti v javni 
rabi. 
Dopustna izraba prostora in velikost objektov (za 

novogradnjo po odstranitvi obstoječih objektov) 
(6) Površina funkcionalne enote: cca. 4.695 m2 

 Etažnost: do K+P+2 

 FZ: največ 40 % 

 FI: največ 1 

 DOBP: najmanj 30 %  

 Višina objektov: največ 11m 
Oblikovanje objektov  

(7) Fasade obstoječih objektov je v primeru 
rekonstrukcije potrebno poenotiti (barve, materiali, ipd.) 
ter v čim večji možni meri vizualno prilagoditi novi 
namembnosti območja.  
(8) Fasade obstoječega objekta z oznako 11 je v primeru 
rekonstrukcije potrebno poenotiti (barve, materiali, ipd.) z 
namestitvijo dodatne fasadne obloge ter v čim večji 
možni meri vizualno prilagoditi novi namembnosti 
območja. Zahodno in del severne fasade obstoječega 
objekta je potrebno izvesti kot ozelenjeno fasado.  
(9) Južno in zahodno fasado obstoječega objekta z 
oznako 12 je ob rekonstrukciji potrebno kvalitetno 
oblikovati. 
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(10) Zahodne fasade novih objektov ob glavni vzdolžni 
prometnici in južne fasade novih objektov ob Kajuhovi 
cesti morajo imeti urbani značaj.  
Zelene površine in urejanje okolice objektov 

(11) V primeru ohranitve obstoječih objektov in dejavnosti 
je na območju parcele objekta z oznako 11 dopustna 
postavitev žičnate ograje do višine 2,20 m. Ograja naj se 
na zahodni in severni strani objekta ozeleni in vključi v 
vertikalno ozelenitev fasade. 
(12) Za potrebe novogradnje po odstranitvi obstoječih 
objektov je treba na parceli za gradnjo objekta urediti 
površine za mirujoči promet, manipulacijske, zelene 
površine ter drevored ob glavni vzdolžni cesti.  
(13) V 5-metrskem pasu priobalnega zemljišča potoka 
Rečica je potrebno urediti nadaljevanje javne pešpoti do 
Kajuhove ceste. Pešpot se mora izvesti najkasneje po 
odstranitvi obstoječih objektov ali delov objektov, ki 
segajo v 5-metrski pas priobalnega zemljišča, lahko pa 
se jo izvede tudi pred tem, v kolikor se poiščejo rešitve, ki 
omogočajo umestitev poti nad brežino.  
 

19. člen 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti I) 

Zasnova prometne ureditve in ureditve peš in zelenih 
površin 

(1) V funkcionalni enoti I je predvidena ureditev 
obstoječih in novih prometnih, kolesarskih in peš površin 
ter pripadajočih zelenih in utrjenih površin.  
(2) Dovoz in dostop na obravnavano območje sta 
predvidena s severne razbremenilne ceste na 
severozahodni strani območja (sedanja Seliška cesta) ter 
z obstoječe Kajuhove ceste na južni strani območja. 
(3) Del Kajuhove in Črtomirovo cesto je treba 
rekonstruirati. V sklopu Kajuhove ceste je treba urediti 
tudi postajališče za minibus. 
(4) Znotraj območja se uredita dve novi glavni prometnici 
in dve dovozni cesti:  

 Cesta na Dobe med bodočo severno razbremenilno 
cesto in novo predvidenim stanovanjskim 
območjem Dobe (DO-2), 

 glavna vzdolžna cesta med predvideno Cesto na 
Dobe in obstoječo Kajuhovo cesto, 

 dovozna cesta na južni strani funkcionalne enote E 
z navezavo na glavno vzdolžno cesto, 

 dovozna cesta na južni strani funkcionalne enote F 
z navezavo na glavno vzdolžno cesto. 

(5) V podaljšku Ceste na Dobe je dolgoročno predvidena 
izgradnja cestnega premostitvenega objekta čez potok 
Rečica, ki se ga lahko v prvi fazi izvede le kot javna brv 
za pešce. 
(6) Dovoz in dostop za obstoječe in predvidene objekte 
je možen preko dovoznih cest v posameznih 
funkcionalnih enotah ali individualnih priključkov na 
glavne prometnice. 
(7) Za potrebe obstoječega objekta v funkcionalni enoti C 
je potrebno urediti skupen izvoz z bencinskim servisom, 
ki se načrtuje v sklopu OPPN za severno razbremenilno 
cesto.  
(8) Črtomirova cesta se ohranja za potrebe dovoza do 
objektov Ljubljanska cesta 21, 23 in 25 jugozahodno od 
območja OPPN. V nadaljevanju se uredi kot mešana 
površina za pešce in kolesarje ter se na severozahodni 
strani priključuje na severno razbremenilno cesto. 
(9) Vzdolž potoka Rečica je v 5-metrskem pasu 
priobalnega zemljišča potoka Rečica predvidena ureditev 
pešpoti.  
(10) Ob vodotoku se ohranja obstoječa obvodna 
vegetacija, ki se jo mestoma po potrebi na zgornjem delu 
odstrani oz. razredči, da se lahko zagotovi izvedbo 
predvidene pešpoti. Mestoma je potrebno predvideti 
izvedbo počivališč, ki se izvedejo kot razširitev poti in se 
opremijo z mikro urbano opremo (klopi, koši,..). Posegi v 

samo strugo potoka Rečica niso predvideni, prav tako 
niso predvideni večji posegi v samo brežino z izjemo 
ureditve brvi za pešce za dostop do vzhodnega brega 
potoka. 
(11) Obstoječa avtohtona vegetacija ob obstoječi strugi 
potoka se ohranja, ustrezno očisti in pomladi, invazivne 
tujerodne rastline pa se odstranijo na predpisan način. 
Načrt krajinske arhitekure mora analizirati rastje vzdolž 
celotne struge potoka, investitor pa mora na ogroženih 
lokacijah zagotoviti izvajanje ukrepov za odstranjevanje 
ali nadzor invazivnih tujerodnih vrst.  
(12) Ob Cesti na Dobe in ob glavni vzdolžni prometnici je 
potrebno urediti dvostranski drevored z uporabo 
funkcionalnih dreves. Na delih kjer zaradi obstoječe 
pozidave izvedba drevoreda ni možna, se le-ta 
nadomesti z intenzivno vertikalno ozelenitvijo (ozelenjena 
fasada, popenjavke na vertikalni konstrukciji, ipd.). 
Zasaditev drevoreda vzdolž Ceste na Dobe je v delu 
funkcionalne enote B predvidena znotraj funkcionalnega 
zemljišča za gradnjo objektov. Zasaditev drevoreda 
vzdolž glavne vzdolžne ceste je predvidena znotraj 
funkcionalnih zemljišč za gradnjo objektov, ki mejijo na 
javne površine. 
(13) Odmik debel dreves od roba pločnika mora biti vsaj 
1 m, v kolikor ni mogoče zagotoviti tega odmika, je 
potrebno drevju zagotoviti sadilno jamo v širini 2 m in 
zasaditi drevo z manjšo krošnjo. 
(14) Zasaditve v obcestnem prostoru morajo izpolnjevati 
zahteve, ki jih postavlja varnost prometa in ne smejo 
ovirati preglednosti na cesti.  

20. člen 
(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov) 

(1) Za gradnjo in oblikovanje pomožnih objektov v 
območju OPPN se upošteva OPN občine Bled in 
preglednica Priloge 1 OPN občine Bled za območje 
centralnih dejavnosti. 
(2) Na celotnem območju OPPN je dovoljena postavitev 
naslednjih pomožnih objektov: 

 škarpe, podporni zidovi (kot del cestnih objektov in 
uvozov v garaže), 

 pomožni cestni objekti, 

 pomožni energetski objekti, 

 pomožni komunalni objekti, 

 objekti za oglaševanje, 

 urbana oprema, 

 začasni objekti (odprti sezonski gostinski vrt, oder z 
nadstreškom, začasna tribuna, kiosk, stojnica, 
montažna sanitarna enota). 

(3) V območju parka so razen objektov za oglaševanje 
dopustni vsi pomožni objekti, navedenih v tč. 2, poleg teh 
še uta oz. senčnica. 
(4) Na območju funkcionalnih enot B, C, E, F in H je 
dovoljena tudi postavitev ograj, v kolikor je to potrebno 
zaradi narave dejavnosti (npr. dom za starejše osebe, 
industrijski in skladiščni objekti, transformatorska 
postaja,..). 
(5) Pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s 
stavbo, h kateri pripadajo.  
(6) Začasne objekte je dopustno postavljati samo na 
javnih površinah. Javna površina je površina, ki je pod 
enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur (javna 
pot, park, otroško igrišče, trg v funkcionalni enoti B in E, 
parkirišče pred trgovskim objektom v funkcionalni enoti 
D, ipd.).  
(7) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno v skladu z 
določili OPN občine Bled. Za postavitev objektov za 
oglaševanje je treba pridobiti soglasje pristojnega organa 
Občine Bled. 
(8) Na celotnem območju OPPN mora biti grajena in 
preostala urbana oprema (npr. premična klop, smetnjak, 
objekt javne razsvetljave, eko-otok, zavetje na 
postajališču za avtobus ipd.) med seboj poenotena 



Št. 71/31.12.2015 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1914 

 

 

oziroma oblikovno usklajena, kot sestavni del celovite 
oblikovalske rešitve ter skladna z  usmeritvami iz 
občinskega kataloga urbane opreme (Predlog uličnega 
pohištva in cestne opreme v Občini Bled, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, september 2013). 
 

21. člen 
(splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 

(1) Skladno s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji 
za pripravo OPPN (iz OPN občine Bled) mora biti po 
izvedbi predvidenih prostorskih ureditev delež odprtih 
bivalnih površin (DOBP) na celotnem območju najmanj 
30 %. Skladno z navedeno usmeritvijo so bili v OPPN 
določeni minimalni DOBP za posamezno funkcionalno 
enoto, s katerimi se zagotavlja 30 % DOBP na celotnem 
območju OPPN.  
(2) Za predvidene krajinsko arhitekturne ureditve javnih 
površin mora biti izdelan načrt krajinske arhitekture. 
Investitor mora zagotoviti tudi nadzor odgovornega 
projektanta načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.  
(3) Pri zasaditvah javnih površin z drevesno vegetacijo je 
treba uporabljati funkcionalna drevesa. Funkcionalno 
drevo je drevo z obsegom debla najmanj 20 cm na višini 
1m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje 
2,5m nad tlemi.  
(4) Načrt krajinske arhitekture mora izhajati iz podatkov o 
obstoječi drevesni in grmovni vegetaciji. Kvalitetno 
obstoječo vegetacijo je treba upoštevati v okviru 
krajinsko arhitekturne ureditve in jo kot element smiselno 
vključiti v zeleni sistem, nevitalna ali poškodovana 
drevesa pa se odstrani. 
(5) Izbrane rastlinske vrste se morajo v največji možni 
meri približevati okoliškim avtohtonim rastlinskim 
združbam. Na obravnavanem območju je kot 
prevladujoča gozdna združba evidentirana Qerco-
carpietum var. Hacquetia (QC H) (Pravilnik o 
gozdnogospodarskem načrtu GGE Bled 2011-2020, Ur. 
list RS, št. 5/12). Za načrtovane zasaditve so kot 
najprimernejše predlagane naslednje vrste: hrast 
(graden), plemeniti listavci (lipa, lipovec, gorski brest, 
gorski javor, veliki jesen), bukev, beli gaber, kot 
popestritev v krajini pa tudi jerebika in češnja. Od 
grmovnih vrst so predlagani dren, glog, češmin, kalina, 
brogovita in bezeg. 
(6) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih 
okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno 
zdravstvene zahteve. Uporaba tujerodnih rastlinskih vrst 
je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih 
površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih 
posebnega pomena. Na javnih površinah ni dopustna 
uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. 
Uporaba invazivnih rastlinskih vrst ni dopustna.  
(7) Predvidene krajinske ureditve morajo upoštevati 
dolge poglede na kulturno krajino in kuliso hribov v 
ozadju.  
(8) Ureditev obcestnega prostora mora izpolnjevati 
zahteve, ki zagotavljajo varnost prometa in ne sme ovirati 
preglednosti na cesti.  
(9) Vsa parkirišča na nivoju terena, ki so večja od 10 PM 
je treba ustrezno ozeleniti (1 drevo/4 PM). 
(10) Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na 
način, ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev.  
(11) Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, 
parkirni prostori v kletni garaži in vse javne površine 
morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za 
funkcionalno ovirane uporabnike.  
(12) Znotraj parcel za gradnjo posameznih objektov je za 
vsak objekt treba urediti prostor za zbiranje odpadkov 
(majhna stavba ali nadstrešek). Dopustno je urediti 
skupno mesto za zbiranje odpadkov za več objektov 
skupaj.  
 

V. Načrt parcelacije 

 
22. člen 

(načrt parcel za gradnjo objektov) 

(1) Na območju OPPN je predvidena nova parcelacija, ki 
je določena v grafičnem načrtu 3.2 Načrt parcelacije z 
zakoličbo in prikazom javnega dobra.  
(2) Mejne točke novih parcel in zakoličbeni elementi 
novih objektov so opredeljeni po Gauss-Kruegerjevem 
koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve 
Odloka.  
 

23. člen 
(javno dobro) 

(1) Površine, namenjene za javno dobro, so razvidne in 
prikazane v grafičnem načrtu 3.2 Načrt parcelacije z 
zakoličbo in prikazom javnega dobra.  
(2) Površine, namenjene za javno dobro, obsegajo 
naslednje parcele namenjene gradnji, z oznakami: E2, 
E3, F2, G2, I1, I2, I3, I4, I5 in I6. 
(3) Na vzhodnem delu funkcionalne enote H je potrebno 
zagotoviti služnost javne rabe pešpoti. 
 
VI. Pogoji glede priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro 

 
24. člen 

(splošni pogoji) 

(1) Obstoječi in novo predvideni objekti na območju 
OPPN bodo priključeni na obstoječe in predvideno 
prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko 
infrastrukturno omrežje, ki je razvidno iz grafičnega 
načrta 4.2 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. 
(2) Za energetsko oskrbo objektov je predvidena izraba 
obnovljivih virov energije (geotermalna energija, 
fotovoltaika, ipd.), v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje ali priključitev na plinovodno omrežje. 
(3) Dopustnost umeščanja skupnih kotlovnic 
(energetskih objektov) v območje, zasleduje izhodišča 
strateškega dela OPN občine Bled, ki v skladu z lokalnim 
energetskim konceptom daje prednost sistemom, ki 
omogočajo izrabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov 
energije ter skupnim nadzorovanim kuriščem. 
(4) Praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi 
potekati po javnih površinah tako, da je omogočeno 
vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V 
primeru, kadar to ni možno, mora lastnik prizadetega 
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov 
na njegovem zemljišču.  
(5) Novi infrastrukturni vodi bodo v večjem delu potekali 
v vozišču glavnih cest (Cesta na Dobe in glavna 
vzdolžna cesta) ter dovoznih cest.  
(6) Obstoječe infrastrukturne vode je dopustno 
odstranjevati, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati 
in jim povečevati zmogljivost. Za vse posege na 
obstoječih vodih mora biti pridobljeno soglasje 
upravljavca. 
(7) Pri izgradnji nove komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture in objektov je treba 
upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja 
in križanja vodov ter njihove varovalne pasove po 
veljavnih predpisih. Gradnja infrastrukturnih objektov in 
naprav mora potekati usklajeno. 
 

25. člen 
(cestno omrežje) 

(1) Območje OPPN se bo na severozahodni strani 
prometno navezovalo na severno razbremenilno cesto 
(sedanja Seliška cesta), na južni strani pa na Kajuhovo 
cesto, ki se navezuje na Ljubljansko cesto cca. 50 m 
južneje od obravnavanega območja.  
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(2) Znotraj obravnavanega območja je predvidena 
gradnja dveh glavnih cest (Cesta na Dobe in glavna 
vzdolžna cesta) ter dveh dovoznih cest (v funkcionalni 
enoti E in F). 
(3) Niveleta glavne vzdolžne ceste se na južnem delu 
prilagodi niveleti obstoječe Kajuhove ceste ter višini 
uvoza k objektoma na funkcionalni enoti H. Na severnem 
delu se niveleta prilagodi višini uvoza k obstoječem 
objektu v funkcionalni enoti C in višini Ceste na Dobe. 
(4) Niveletni potek Ceste na Dobe je na zahodni strani 
prilagojen niveleti severne razbremenilne ceste, na 
vzhodni strani pa niveleti predvidenega mostu preko 
potoka Rečica. 
(5) Zaradi izvedbe infrastrukturnih priključkov za potrebe 
napajanja obstoječe in predvidene pozidave na območju 
OPPN je na delu Kajuhove ceste, od križišča z 
Ljubljansko cesto do mostu čez potok Rečica predvidena 
obnova voziščne konstrukcije. V sklopu rekonstrukcije 
ceste se v smeri proti Ljubljanski cesti izvede postajališče 
za minibus.  
(6) Črtomirova cesta se na jugovzhodnem delu 
rekonstruira in uredi kot slepa ulica za dostop do dveh 
obstoječih objektov. 
(7) Normalni prečni profili cest: 

 Normalni prečni profil glavne vzdolžne ceste (južni 
del): 

 vozišče   2 x 2,75 m 5,50 m  

 pločnik  2 x 1,60 m 3,20 m 

 berma  2 x 0,50 m 1,00 m 

 skupaj    9,70 m   

 Normalni prečni profil glavne vzdolžne ceste 
(severni del): 

 vozišče   2 x 2,75 m 5,50 m  

 pločnik  1 x 1,60 m 1,60 m 

 zeleni pas 2 x 2,00 m  4,00 m 

 skupaj    11,10 m 

 Normalni prečni profil Ceste na Dobe: 

 vozišče   2 x 2,75 m 5,50 m  

 pločnik  2 x 1,60 m 3,20 m 

 zeleni pas 2 x 2,00 m  4,00 m 

 skupaj    12,70 m  

  

 Normalni prečni profil dovozne ceste (funkcionalna 
enota E): 

 vozišče   2 x 3,00 m 6,00 m  

 pločnik  1 x 1,60 m  1,60 m 

 skupaj    7,60 m 

  

 Normalni prečni profil dovozne ceste (funkcionalna 
enota F): 

 vozišče   2 x 2,75 m 5,50 m  

 pešpot  1 x 1,60 m  1,60 m 

 skupaj    7,10 m 

 Normalni prečni profil Črtomirove ceste: 

 vozišče   1 x 3,50 m 3,50 m  

 skupaj    3,50 m 

 Normalni prečni profil podaljška Črtomirove ceste: 

 mešana površina  1x 2,50 m  2,50 m 

 skupaj    2,50 m 

 Normalni prečni profil podaljška Kajuhove ceste: 

 vozišče   2 x 2,60 – 3,45 m 5,20 – 6,90 m  

 pločnik  1 x 1,60 m  1,60 m   

 skupaj    6,80 – 8,50 m 
 

26. člen 
(peš in kolesarski promet) 

(1) Peš dostop do območja je predviden po pločniku 
rekonstruirane Kajuhove ceste, po pločnikih predvidene 
severne razbremenilne ceste in priključka Ceste na Dobe 
(ni premet tega OPPN) in po predvideni mešani površini 

za pešce in kolesarje v podaljšku Črtomirove ceste. Na 
vzhodni strani s stanovanjskega naselja Dobe bo peš 
dostop mogoč preko predvidene brvi čez potok Rečica. 
(2) Peš promet se znotraj območja OPPN odvija po 
pločnikih v sklopu ureditve Ceste na Dobe in glavne 
vzdolžne ceste ter dovoznih cest v funkcionalnih enotah 
E in F. V podaljšku pločnika v funkcionalni enoti F, se 
preko funkcionalne enote G izvede povezava na pešpot 
vzdolž potoka Rečica.  
(3) Pešpot vzdolž potoka Rečica (širine 2,50 m) poteka 
po vzhodnem robu območja in se jo v 1. fazi izvede do 
funkcionalne enote H, v 2. fazi (po odstranitvi objektov v 
funkcionalni enoti H) pa se pot izvede do Kajuhove ceste. 
Pešpot se izvede kot peščena površina. 
(4) Površine za pešce morajo biti izvedene tako, da se 
funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po 
vseh površinah, ki so namenjene pešcem. 
(5) Na jugozahodnem robu območja OPPN je v 
podaljšku Črtomirove ceste predvidena ureditev mešane 
površine za pešce in kolesarje, ki se priključuje na 
predvideno kolesarsko pot in pločnik v sklopu severne 
razbremenilne ceste. Mešana površina se izvede kot 
asfaltna površina. 
(6) Kolesarski promet se znotraj območja OPPN odvija 
po vozišču glavnih in dovoznih cest. 
 

27. člen 
(mirujoči promet) 

(1) Za potrebe predvidenih objektov je treba v okviru 
posameznih parcel za gradnjo oz. funkcionalnih enot 
zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Parkirne 
površine se lahko zagotavljajo na nivoju terena oz. v 
podzemnih etažah.  
(2) Pri načrtovanju objektov in njihovih zunanjih ureditvah 
je poleg splošnih pogojev in predpisov treba zagotoviti 
parkirne normative, ki so določeni z OPN občine Bled. 
 

28. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Na južni strani območja OPPN se na Kajuhovi cesti in 
delu območja ob objektu z oznako 12 nahaja obstoječe 
vodovodno omrežje, ki se na križišču Črtomirove in 
Seliške ceste navezuje na primarni vodovod. 
(2) Za zagotovitev vodooskrbe in požarne varnosti je 
potrebno na javnih površinah zgraditi novo vodovodno 
omrežje in ga navezati na obstoječ vodovod. 
(3) Priključitev vodovoda za novo predvidene objekte bo 
izvedena v krožni povezavi s priključkom na obstoječi 
vodovod na Kajuhovi cesti in na vodovod na zahodni 
strani območja, ki se bo izvedel v sklopu severne 
razbremenilne ceste na Bledu.  
(4) V sklopu rekonstrukcije Kajuhove ceste je predvidena 
obnova vodovoda. 
(5) Vodovod je predviden večinoma v cestnem telesu 
(Cesta na Dobe, glavna vzdolžna cesta, dovozna cesta v 
funkcionalni enoti F), razen na vzhodnem delu kjer bo 
vodovod potekal pod peš površinami. 
(6) Predvidena je zamenjava podtalnega hidranta na 
Kajuhovi cesti z nadtalnim hidrantom. Na celotnem 
območju je predvidena izvedba šestih novih nadtalnih 
požarnih hidrantov na medsebojnih razdaljah do 80 m. 
(7) Pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju 
vodovodnega omrežja je treba upoštevati vsa določila 
veljavnih predpisov, ki urejajo oskrbo z vodo in pridobiti 
soglasje upravljavca. 
(8) V varovalnem pasu javnega vodovoda niso dopustni 
posegi s težko gradbeno mehanizacijo. 
 

29. člen 
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod) 

(1) Javno kanalizacijsko omrežje je na širšem 
obravnavanem območju zgrajeno deloma v mešanem, 
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deloma v ločenem sistemu. Celoten kanalizacijski sistem 
se navezuje na Centralno čistilno napravo Bled. 
(2) V sklopu projekta severne razbremenilne ceste je 
predvidena prevezava obstoječega fekalnega kanala, ki 
poteka v severnem delu območja v smeri SV – JZ. Kanal 
se preveže na koncu Ceste na Dobe pri potoku Rečica in 
se ga vodi v Cesti na Dobe do križišča s severno 
razbremenilno cesto. Na to prevezavo so v območju 
OPPN predvideni priklopi objektov z obeh strani Ceste 
na Dobe. 
(3) Za odvajanje odpadnih voda z obstoječih in 
predvidenih objektov je na osrednjem in južnem delu 
območja predvidena izvedba fekalne kanalizacije 
dimenzije DN250 po sredini glavne vzdolžne ceste in 
dovoznih cest v sklopu funkcionalnih enot E in F do 
obstoječega jaška fekalne kanalizacije na križišču 
Kajuhove in Črtomirove ceste. 
(4) Za potrebe gradnje objekta z oznako 5 je obvezna 
prestavitev obstoječega mešanega kanala dimenzije 
DN800. Prestavitev fekalne kanalizacije v Črtomirovo 
cesto se izvede skladno s pogoji upravljavca in na 
stroške investitorja. 
(5) Odpadne komunalne vode se odvodnjava v skladu s 
predpisi in pogoji pristojnega upravljavca. Vsa 
kanalizacija mora biti projektirana v vodotesni izvedbi. V 
dokumentaciji PGD je potrebno predpisati ustrezen 
preizkus vodotesnosti odpadne vode. 
(6) Ker ponikanje ni možno, je potrebno padavinske 
vode speljati v potok Rečica. Odvodnjavanje vozišča je 
omogočeno z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci. 
Vodo s cestišča se odvaja kontrolirano preko 
požiralnikov z vtokom pod robnikom in jaškov v meteorni 
kanal. Preko meteornih kanalov se uredi tudi 
odvodnjavanje strešin in manipulativnih površin objektov.  
(7) Za potrebe ponovne uporabe padavinske vode 
(splakovanja sanitarij, pranje, zalivanje, i.p.d.) je 
dopustno umeščati zbiralnike za kapnico.  
(8) V sklopu projekta severne razbremenilne ceste je 
predvidena izgradnja meteornega kanala po trasi Ceste 
na Dobe, ki bo odvajal meteorne vode s severne 
razbremenilne ceste. Trasa tega kanala poteka od 
križišča severne razbremenilne ceste in Ceste na Dobe 
proti severovzhodu z izpustom v potok Rečica. Preko 
tega kanala je predvideno tudi odvodnjavanje Ceste na 
Dobe in strešin ter manipulativnih površin objektov 
severno od te ceste. 
(9) V koridorju glavne vzdolžne ceste se uredi nov 
meteorni kanal, na katerega se navežeta tudi kanala z 
dovoznih cest v funkcionalnih enotah E in F. Kanal 
poteka po cesti proti jugu do križišča s Kajuhovo cesto, 
nato zavije proti vzhodu do potoka Rečica, kjer se uredi 
izpust.  
(10) Parkirne in manipulativne površine je potrebno 
urediti v skladu s predpisi tako, da ne bo prihajalo do 
onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. 
Meteorne vode s parkirišč in ostalih manipulativnih 
površin na gradbeni parceli ne smejo odtekati na javne 
površine.  
 

30. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Na obravnavanem območju se nahaja 
elektroenergetsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d.. 
V južnem delu obravnavanega območja je locirana 
transformatorska postaja (TP) TP 059 Zagorice (2 
objekta). TP je vključena v SN kabelsko vejo preko 
prostozračnega daljnovoda, ki poteka po sredini 
obravnavanega območja. Oskrba z električno energijo je 
zagotovljena iz razdelilne transformatorske postaje Bled. 
(2) Transformatorsko postajo na južni strani območja je 
potrebno odstraniti. 

(3) V sklopu izgradnje severne razbremenilne ceste je 
predvidena gradnja elektro-kabelsko kanalizacije (EKK) 
za potrebe izgradnje srednje-napetostnega (SN) in nizko-
napetostnega (NN) omrežja. EEK na obravnavanem 
območju se mora smiselno navezati na EEK SRC in tudi 
na ostala sosednja območja. 
(4) Napajanje obstoječih in novih objektov na območju 
OPPN je predvideno iz nove transformatorske postaje, ki 
je predvidena v funkcionalni enoti F. V primeru večjih 
potreb po električni moči je potrebno na območju OPPN 
zgraditi dve transformatorski postaji. 
(5) Na območju je predvidena izgradnja novega NN in 
SN kabelskega omrežja, ki bo potekalo v cevni kabelski 
kanalizaciji pod pločnikom Ceste na Dobe in glavne 
vzdolžne ceste. Gradnja novega NN kabelskega omrežja 
je predvidena na dovoznih cestah v funkcionalnih enotah 
E in F.  
(6) Obstoječ SN ob Črtomirovi cesti je možno prestaviti v 
Črtomirovo cesto ter mešano površino za pešce in 
kolesarje v podaljšku ceste. 
(7) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu 
elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati 
zakonska določila in določila veljavnih podzakonskih 
predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v 
naravnem in življenjskem okolju.  
 

31. člen 
(javna razsvetljava) 

(1) Na območju OPPN je obstoječa javna razsvetljava 
zgrajena na Kajuhovi cesti. 
(2) Predvidena je rekonstrukcija obstoječe javne 
razsvetljave na Kajuhovi cesti. Novogradnja javne 
razsvetljave je predvidena ob cestah znotraj območja 
OPPN, peš poti ob potoku Rečica ter ob mešani površini 
za pešce in kolesarje v podaljšku Črtomirove ceste.  
(3) Prižigališče se predvidi v sklopu nove 
transformatorske postaje v funkcionalni enoti F. 
(4) V primeru presežene priključne moči obstoječega 
prižigališča javne razsvetljave je treba pridobiti novo 
soglasje Elektra Gorenjske d.d. in ustrezno predelati 
prižigališče. 
(5) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo 
internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne 
razsvetljave. 
(6) Vsa javna in interna razsvetljava na območju OPPN 
mora biti izvedena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. Osvetlitev javnih 
površin na območju OPPN mora biti zadostna, 
enakomerna in nebleščeča.  
 

32. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

(1) Na območju OPPN se na delu zemljišča nahaja 
obstoječa TK kabelska kanalizacija. ObjektKovinska Bled 
se napaja z omrežja, ki poteka po Seliški ulici, uporabniki 
na jugu območja pa se priključujejo na omrežje s 
Kajuhove ceste. 
(2) Predvidena je izgradnja telekomunikacijske kabelske 
kanalizacije, ki bo potekala v vozišču Ceste na Dobe, 
glavne vzdolžne ceste in dovoznih cest v funkcionalnih 
enotah E in F.  
(3) Priključna točka je kabelski jašek pri bodočem 
bencinskem servisu ob Seliški cesti oz. ob novi severni 
razbremenilni cesti. V glavnih trasah se predvidi 
kabelska kanalizacija do objektov v skladu s potrebami 
objektov.  
(4) Priključitev novih objektov je predvidena v TK 
omaricah, ki se jih namesti na zemljiščih posameznih 
odjemalcev. 
(5) Obstoječe telekomunikacijske naprave je treba pred 
pričetkom del označiti, prestaviti in ustrezno zaščititi. 
Prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih 
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naprav je treba projektno obdelati v skladu s predpisi in 
pogoji upravljavca ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja lastnikov zemljišč. 
(6) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko 
omrežje je investitor dolžan izdelati ali naročiti projekt 
telekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno 
dejavnostjo in potrebami, ki mora biti izdelan v skladu z 
veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi ter potrjen s strani 
Telekoma Slovenije.  
 

33. člen 
(kabelsko komunikacijski sistem) 

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječa cevna KK 
KKS Telemach d.o.o..  
(2) Na območju je predvidena izgradnja novega KKS, ki 
bo potekal v vozišču Ceste na Dobe, glavne vzdolžne 
ceste in dovoznih cest v funkcionalnih enotah E in F.  
(3) Priključitev objektov na kabelsko kanalizacijo je 
možna z umestitvijo cevi premera fi110 mm, z 
zaključkom v vmesnih revizijskih jaških KK KKS. 
(4) Za potrebe obratovanja ojačevalnih mest KKS je 
potrebno predvideti samostojno elektro merilno mesto 
(1x25A). 
(5)  

34. člen 
(plinovodno omrežje) 

(1) Po južnem robu območja OPPN, po Črtomirovi in 
Kajuhovi cesti, poteka distribucijsko plinovodno omrežje. 
Upravljavec plinovodnega omrežja je Adriaplin d.o.o.. 
(2) Za energetsko oskrbo obravnavanega območja je 
predvidena navezava na obstoječe plinovodno omrežje, 
ki poteka po Kajuhovi cesti (odsek DO1-PE125). 
(3) Na območju je predvidena izgradnja plinovodnega 
omrežja, ki bo potekalo v vozišču Ceste na Dobe, glavne 
vzdolžne ceste in dovoznih cest v funkcionalnih enotah E 
in F.  
(4) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali 
povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v primerih, 
ko mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije za 
energijo, to omogoča. V vseh ostalih primerih mora za 
plačilo nesorazmernih stroškov izvedbe poskrbeti 
koncedent. 
 

35. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječ ekološki otok 
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga je 
potrebno nadomestiti v sklopu funkcionalne enote F.  
(2) Znotraj parcel za gradnjo posameznih objektov je za 
vsak objekt treba zagotoviti prevzemno mesto za zbiranje 
komunalnih odpadkov, ki mora biti primerne velikosti, 
asfaltirano ali tlakovano ter dostopno pooblaščeni 
organizaciji za odvoz odpadkov. Prevzemno mesto mora 
biti urejeno v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in ne sme ovirati 
preglednosti na cestah. 
(3) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne 
sme biti grajenih ali drugih ovir.  
(4) S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati 
skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki. 
(5) Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje 
poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na 
ustrezno deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
VII. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih 

virov ter ohranjanje narave 

 
36. člen 

(varstvo zraka) 

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse 
ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih 

materialov je treba preprečevati prašenje gradbišč in 
okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene 
mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati 
raznos materiala z gradbišč.  
(2) Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe 
objektov oziroma na mesta, kjer ne bo neposrednega 
vpliva na parkovne površine in stanovanja.  
(3) Po končani izvedbi predvidene prostorske ureditve na 
območju OPPN se onesnaženje zraka ne bo bistveno 
povečalo.  
 

37. člen 
(varstvo voda in varstvo tal) 

(1) Območje OPPN ne posega na območja varstvenih 
pasov virov pitne vode oz. vodovarstvena območja.  
(2) Po vzhodnem delu območja OPPN teče potok Rečica 
(vodotok 3. razred – tehnično urejeni vodotoki). Pri vseh 
posegih na vodno in priobalno zemljišče je treba 
upoštevati smernice ARSO, ki so sestavni del tega 
OPPN in pridobiti vodno soglasje.  
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv 
vpliv na vode in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok 
vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in 
razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter 
preprečevali prost prehod ob javnem dobrem.  
(4) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda.  
(5) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih 
vod v javno kanalizacijsko omrežje in z rednim 
vzdrževanjem kanalizacijskega sistema ter z vodenjem 
onesnaženih padavinskih vod z manipulativnih in utrjenih 
površin preko lovilcev olj in goriv v meteorno kanalizacijo 
z odtokom v potok Rečica. Ponikanje zaradi visoke talne 
vode na obravnavanem območju ni možno. 
(6) Pri odvajanju padavinskih voda v potok Rečica je 
treba v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok 
padavinskih voda, kar pomeni ureditev zadrževanja 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. 
Pri tem se ne sme poslabšati kakovost recipienta in 
poplavna varnost območja. 
(7) Zacevljanje ali prekrivanje potoka Rečica ni 
dopustno, razen če gre za objekt premostitve zaradi 
javne prometne infrastrukture (brv, most, propust).  
(8) V času gradnje odlaganje odpadnega gradbenega, 
rušitvenega in izkopnega materiala na priobalno in vodno 
zemljišče, na brežine in v pretočne profile potoka ni 
dovoljeno, kakor tudi ni dovoljeno nasipavanje 
retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov 
potoka ter sprožanja erozijskih procesov.  
 

38. člen 
(varstvo narave) 

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih 
območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, 
predvidenih za zavarovanje.  
 

39. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Obravnavano območje se v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v območje s 
III. stopnjo varstva pred hrupom. 
(2) Za predvideno pozidavo na območju OPPN je bil 
izdelan Elaborat varstva pred hrupom (Marbo d.o.o., št. 
proj. 88/2015, avgust 2015), v katerem so bili 
obravnavani obstoječi in predvideni viri hrupa v širšem 
območju.  
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(3) V območju je potrebno upoštevati naslednje ukrepe 
za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
in zdravje ljudi: 

 vse klimate in hladilne agregate ter prezračevalni 
sistem garažne hiše je treba namestiti na strehe 
načrtovanih objektov, 

 eventualne toplotne črpalke je treba v primeru 
namestitve izven objektov namestiti v izolirana 
ohišja z minimalno zvočno izolirnostjoRw=30dBA, 

 hladilne agregate je treba na strehi načrtovanega 
objekta v funkcionalni enoti D namestiti v izolirana 
ohišja z minimalno zvočno izolirnostjoRw=30dBA, 

 strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom za 
garažno hišo in objekt v funkcionalni enoti F je treba 
na nivoju PGD izvesti z modelnim računom ter po 
potrebi določiti dodatne omilitvene ukrepe. 

 
40. člen 

(svetlobno onesnaženje) 

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s 
prepisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja.  
(2) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo  
 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
41. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom) 

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za načrtovane 
prostorske ureditve je treba upoštevati predpise s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
naravne omejitve in temu primerno predvideti tehnične 
rešitve gradnje. 
Ukrepi za varstvo pred potresno nevarnostjo 

(2) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno; 
upoštevati je treba projektni pospešek tal (0,175g) ter 
temu primerno predvideti tehnično rešitev gradnje.  
Ukrepi za varstvo pred požarom 

(3) Pri projektiranju posameznih objektov je treba 
upoštevati ukrepe, ki zagotavljajo pogoje za 
preprečevanje in zmanjševanje posledic požara za ljudi, 
premoženje in okolje, upoštevati zahteve iz Zakona o 
varstvu pred požarom ter smernic Uprave RS za zaščito 
in reševanje, ki so sestavni del tega OPPN.  
(4) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega 
omrežja, ki bo vezano na vodovodno omrežje z 
ustreznim tlakom in pretokom. Predvidenih je 6 zunanjih 
nadtalnih hidrantov v medsebojnem razmiku do 80 m. 
(5) Dostopi do objektov in delovne površine za 
intervencijska vozila morajo biti zagotovljeni v skladu z 
veljavnimi predpisi. V vsaki gradbeni etapi je treba 
zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za 
delovanje intervencijskih vozil.  
(6) Medsebojni odmiki med objekti in odmiki od javnih 
površin morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja 
požara na sosednje objekte.  
(7) Dostopi in delovne površine za intervencijo ter 
hidranti so prikazani na grafičnem načrtu 4.3 - Prometna 
ureditev s prikazom intervencijskih površin. 
Geološka sestava tal in potrebni ukrepi 

(8) Po podatkih iz prikaza stanja prostora Občine Bled se 
skrajni zahodni del območja uvršča v erozijsko območje z 
zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, zato je za objekte v 
funkcionalni enoti A in D priporočljiva izdelava geološko-
geomehanskega poročila z izvedbo stabilnostnih analiz 
ter predvidenimi varovalnimi ukrepi za zaščito objekta. 
Pri posegih na erozijskem območju je treba upoštevati 
smernice ARSO, ki so sestavni del tega OPPN in 
pridobiti vodno soglasje. 

(9) Zaradi visoke talne vode na območju je potrebno ob 
načrtovanju novih objektov (razen za pomožne objekte) 
pridobiti geomehanske podatke in temu primerno 
načrtovati temeljenje objektov oz. kletne etaže. 
 
IX. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 

 
42. člen 

(dopustna odstopanja) 
Splošno 

(1) Odstopanja iz tega člena ne smejo ovirati realizacije 
OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje 
in varovanje okolja. Prav tako ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in 
organizacije, ki jih posamezna odstopanja zadevajo. 
(2) Za odstopanja od načrtovanih rešitev je potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Bled.  
Odstopanja pri legi in velikosti objektov 

(3) Dopustna so odstopanja od gabaritov in oblike 
objektov, prikazanih na grafičnem načrtu 4.1 Zazidalna 
situacija z značilnimi prerezi. Navedena odstopanja so 
dopustna v okviru gradbenih mej, ob pogoju, da je 
zagotovljen predpisan DOBP ter, da ni presežena 
dopustna izraba zemljišč (FZ, FI) znotraj posamezne 
funkcionalne enote ter, da je hkrati zagotovljeno ustrezno 
število parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu. 
(4) Izpostavljeni deli objektov (npr. balkoni, erkerji, vogali 
stavb, nadstreški in podobno) lahko segajo tudi preko 
določenih gradbenih mej (s soglasjem soseda oz. 
pristojnega upravljavca cest), a ne več kot za 1,50 m in 
skupaj ne več kot 3% zazidane površine stavbe.  
(5) Podzemni deli objektov, vključno z uvozno klančino v 
kletne etaže, so lahko večji od gabaritov nadzemnih etaž, 
pod pogojem, da je zagotovljen predpisan DOBP ter, da 
ne presegajo gradbenih mej (razen s soglasjem soseda 
oz. pristojnega upravljavca cest).  
(6) Za odstopanja števila etaž in višinskih gabaritov 
navzdol ni omejitev. Odstopanja višinskih gabaritov 
navzgor niso dopustna.  
(7) Nad predpisano višino za posamezne objekte je 
dopustno postaviti le tehnične naprave za obratovanje 
objektov, dostope na streho, strojne inštalacije in 
telekomunikacijske naprave. 
(8) Zgornjo etažo v objektih je dopustno izvesti kot 
mansardo. 
Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov 

(9) Pozicije uvozov na zemljišča, uvozno/izvoznih klančin 
oziroma uvozov v kletne garaže in pozicije ter število 
vhodov v objekte se lahko prilagajajo arhitekturnim 
rešitvam. Za spremembo pozicije uvoza na zemljišče je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste. 
(10) Zaradi prilagajanja projektnim rešitvam arhitekture in 
zagotavljanja potrebnih ukrepov varstva pred požarom so 
dovoljena tudi druga odstopanja od predvidene zunanje 
ureditve, prikazane na zazidalni situaciji, pod pogojem, 
da se ohranja predvideni koncept pozidave. 
(11) Manjkajoča parkirna mesta se lahko, v kolikor na 
parceli namenjeni gradnji ni tehničnih in prostorskih 
možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih 
mest, zagotavlja tudi v območju funkcionalne enote G (na 
zunanjem parkirišču oz. znotraj predvidene garažne 
hiše). 
Odstopanja od predvidene parcelacije 

(12) V primeru spremembe pozicij uvozov na območja 
funkcionalnih enot so dopustna odstopanja od mej 
posameznih funkcionalnih enot oz. od v OPPN 
predvidene parcelacije. 
(13) Na območju OPPN je dovoljeno združevanje parcel 
v primeru, da se izkaže potreba po večjih površinah 
zemljišč ali delitev na manjše parcele, pri čemer je treba 
ohranjati predvideni koncept pozidave.  
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(14) Zemljišč v funkcionalnih enotah B in E ni dopustno 
parcelirati na manjše enote, namenjene lastniškim 
vrtovom ali terasam ob posameznih objektih. 
Odstopanja pri izgradnji infrastrukture 

(15) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
predvidenih tehničnih rešitev cest in drugih prometnih 
površin na območju OPPN (spremembe pri poteku tras 
ter pri površinah in dimenzijah objektov, naprav in 
priključkov prometne infrastrukture, spremembe lokacij 
priključnih mest ipd.), če so pri nadaljnjem projektiranju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega, 
finančnega ali okoljevarstvenega vidika in omogočajo 
boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega 
območja načrta.  
(16) V skladu s prejšnjim odstavkom so dopustna tudi 
odstopanja od predvidenih rešitev komunalnih, 
energetskih, komunikacijskih in drugih infrastrukturnih 
vodov, objektov in naprav. Dopusten je tudi potek 
posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih 
zemljiščih (tudi izven območja OPPN), kot je prikazano v 
grafičnem načrtu 4.2 Zbirna karta komunalnih vodov, pod 
pogojem, da so za drugačne rešitve pridobljena soglasja 
pristojnih organov in organizacij, ki jih ta odstopanja 
zadevajo. 
(17) Glede na dopustna odstopanja od predvidenih 
potekov infrastrukturnih vodov, so dopustne tudi delne 
prestavitve obcestnih drevoredov v robni pas sosednjih 
funkcionalnih enot. 
(18) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko 
šteje tudi gradnja druge komunalne, energetske in 
komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s 
tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne 
onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po 
tem odloku. 
(19) Dopustna je prestavitev lokacije transformatorske 
postaje, če je za to pridobljeno soglasje pristojnega 
upravljavca. Transformatorske postaje se lahko umešča 
tudi v sklopu novo predvidenih objektov.  
(20) Dovozne ceste v funkcionalnih enotah E in F je 
dopustno urediti kot površine mešanega prometa 
(sharedspace). 
Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in 
površin 

(21) V skladu s projektno rešitvijo je dopustna 
sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih 
površin za intervencijska vozila, ki morajo biti 
zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
X. Etapnost izvedbe  

 
43. člen 

(etapnost izvedbe) 

(1) Ureditve predvidene s tem OPPN se lahko izvajajo v 
samostojnih etapah ali sočasno, pod pogojem, da 
posamezna etapa predstavlja zaključeno funkcionalno 
celoto. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
racionalnemu in prostorsko skladnemu urejanju 
zaključenih območij. 
(2) Dopustna je tudi etapna gradnja posameznih 
objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno 
funkcionalno celoto.  
(3) V prvi etapi je potrebno izvesti celotno prometno in 
komunalno infrastrukturo. Javne zelene površine ob 
glavnih cestah (zelenice, drevorede) in pešpot ob potoku 
Rečica je dopustno izvesti v kasnejših etapah.  
(4) Gradnja objektov in njihovih zunanjih in 
infrastrukturnih ureditev lahko poteka v kasnejših etapah 
ali sočasno s prvo etapo. 
(5) Cestni premostitveni objekt čez potok Rečica, ki je 
predviden v podaljšku Ceste na Dobe ni predmet prve 
etape prometne in komunalne infrastrukture in se ga 
lahko izvede tudi v okviru gradenj na območju OPPN 

DO-2. Brv za pešce se lahko zgradi že pred oz. sočasno 
z gradnjo cestnega premostitvenega objekta. 
(6) Javna parkovna površina v funkcionalni enoti E se 
izvede najkasneje sočasno z gradnjo objektov v 
funkcionalni enoti E.  
 
XI. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN 

 
44. člen 

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

(1) Na območju OPPN je predvidena nova parcelacija 
zemljišč. 
(2) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je 
izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih 
objektov ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen 
promet. V primeru, da ob gradnji pride do poškodb 
obstoječih infrastrukturnih vodov, jih je izvajalec dolžan 
takoj obnoviti.  
(3) Investitor in izvajalec morata pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, 
da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne 
prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.  
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse 
začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material 
odpeljati na ustrezno deponijo oziroma zagotoviti naročilo 
za prevzem gradbenih odpadkov, plodno zemljo pa 
uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin. 
 

45. člen 
(posegi dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 

(1) OPPN velja do izvedbe vseh predvidenih prostorskih 
ureditev. Prenehanje veljavnosti OPPN se določi s 
sklepom občine. 
(2) Po izvedbi z OPPN predvidenih prostorskih ureditev 

so dopustni naslednji posegi: 

 odstranitev naprav in objektov, 

 vzdrževalna dela in rekonstrukcije,  

 postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustne v območju OPPN, 

 spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za novogradnje na območju OPPN. 

 
XII. Končne določbe 

 
46.člen 

(vpogled) 

OPPN je stalno na vpogled na Občini Bled in na Upravni 
enoti Radovljica. 
 

47. člen 
(nadzorstvo) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 
inšpekcijska služba. 

 
48. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 034-4/2015-8 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
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1022. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter 
merilih za odmero komunalnega prispevka 

 
Občinski svet Občine Bled je na podlagi 74. in 79. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 
popravek), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14-odl. US in 
14/15-ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 
5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. 
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – 
UPB, 87/12) na 7.redni seji dne 22.12.2015 sprejel 
 

ODLOK 
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

ZA OBMOČJE OBČINSKEGA  PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA BL-27 SELIŠE NA BLEDU 

TER MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu, ki je podlaga 
za odmero komunalnega prispevka za ureditveno 
območje programa opremljanja, ter merila za odmero 
komunalnega prispevka (v nadaljevanju: program 
opremljanja). 
(2) Program opremljanja velja za ureditveno območje 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 
Seliše na Bledu. 
(3) Odlok določa: 

 vrste komunalne opreme, ki se obračunava v 
komunalnem prispevku; 

 obračunska območja za posamezne vrste 
komunalne opreme; 

 skupne in obračunske stroške za posamezne vrste 
komunalne opreme; 

 preračun obračunskih stroškov posameznih vrst 
komunalne opreme na enoto mere; 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka; 

 druga določila v zvezi z odmero komunalnega 
prispevka. 

 
2. člen 

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, 
kot jih določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje in 
predpisi, ki urejajo merila za odmero komunalnega 
prispevka. 
 
II. Komunalna oprema, obračunska območja ter 

skupni in obračunski stroški komunalne 
opreme 

 
3. člen 

(1) Program opremljanja obravnava sledečo komunalno 
opremo na območju Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta  BL-27 Seliše na Bledu: 

 javne površine (oznaka obračunskega območja 

JP), ki zajema omrežje cest, peš promet, kolesarski 
promet, javno razsvetljavo in druge javne površine 
(javni park); 

 vodovodno omrežje (oznaka obračunskega 

območja VO), ki zajema vodovodno omrežje za 
sanitarno vodo in vodo za gašenje; 

 kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega 

območja KA), ki zajema odvajanje odpadnih in 
padavinskih vod. 

(2) Grafični izris komunalne opreme je razviden iz 
grafičnih prilog Programa opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
BL-27 Seliše na Bledu.  
 

4. člen 

(1) Skupna površina parcel obračunskega območja in 
neto tlorisna površina objektov na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme znaša: 
 

Vrsta opreme Obračunsko 
območje 

Površina 
parcel 
(m

2
) 

NTP 
objektov 

(m
2
) 

Javne 
površine  

JP 39.529,00 34.006,90 

Vodovodno 
omrežje 

VO 34.833,00 31.392,24 

Kanalizacijsko 
omrežje 

KA 34.833,00 31.392,24 

 
(2) Grafični izris obračunskih območij in funkcionalnih 
enot je razviden iz grafičnih prilog Programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu. 
 

5. člen 

(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme 
znašajo: 
 

Vrsta opreme  
 

Obračunsko 
območje 

Vrednost (€) 

Javne površine JP 789.521,00 

Vodovodno 
omrežje 

VO 120.741,00 

Kanalizacijsko 
omrežje 

KA 212.691,00 

 
(2) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto 
kvadratnega metra parcele (Cpi) za določeno komunalno 
opremo na posameznem obračunskem območju ter za 
posamezno funkcionalno enoto, so: 

 Funkcionalna enota A 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 65.112,67 4.506,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 29.359,88 4.506,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 41.254,54 4.506,00 9,16 

SKUPAJ 
 

135.727,09   30,12 

 

 Funkcionalna enota B 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 98.796,13 6.837,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 44.548,04 6.837,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 62.595,93 6.837,00 9,16 

SKUPAJ 
 

205.940,10   30,12 
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 Funkcionalna enota D 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 130.023,05 8.998,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 58.628,53 8.998,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 82.380,90 8.998,00 9,16 

SKUPAJ 
 

271.032,48   30,12 

 

 Funkcionalna enota E 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 99.720,94 6.901,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 44.965,05 6.901,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 63.181,88 6.901,00 9,16 

SKUPAJ 
 

207.867,87   30,12 

 

 Funkcionalna enota F 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 25.735,84 1.781,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 11.604,51 1.781,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 16.305,89 1.781,00 9,16 

SKUPAJ 
 

53.646,24   30,12 

 

 Funkcionalna enota G 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 83.955,76 5.810,00 14,45 

Vodovodno 
omrežje VO 37.856,39 5.810,00 6,52 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 53.193,27 5.810,00 9,16 

SKUPAJ 
 

175.005,41   30,12 

 

 Funkcionalna enota H 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Aparcela 
v m

2
 

Cpi v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 60.269,95 4.696,00 12,83 

Vodovodno 
omrežje VO 6.731,94 4.696,00 1,43 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 6.731,94 4.696,00 1,43 

SKUPAJ 
 

73.733,82   15,70 

 
(3) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto 
neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno 
komunalno opremo na posameznem obračunskem 
območju ter za posamezno funkcionalno enoto, so: 
 

 Funkcionalna enota A 
 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne JP 65.112,67 5.158,62 12,62 

površine 

Vodovodno 
omrežje VO 29.359,88 5.158,62 5,69 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 41.254,54 5.158,62 8,00 

SKUPAJ 
 

135.727,09   26,31 

 

 Funkcionalna enota B 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 98.796,13 8.743,97 11,30 

Vodovodno 
omrežje VO 44.548,04 8.743,97 5,09 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 62.595,93 8.743,97 7,16 

SKUPAJ 
 

205.940,10   23,55 

 

 Funkcionalna enota D 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 130.023,05 4.396,55 29,57 

Vodovodno 
omrežje VO 58.628,53 4.396,55 13,34 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 82.380,90 4.396,55 18,74 

SKUPAJ 
 

271.032,48   61,65 

 

 Funkcionalna enota E 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 99.720,94 5.406,90 18,44 

Vodovodno 
omrežje VO 44.965,05 5.406,90 8,32 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 63.181,88 5.406,90 11,69 

SKUPAJ 
 

207.867,87   38,44 

 

 Funkcionalna enota F 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 25.735,84 725,86 35,46 

Vodovodno 
omrežje VO 11.604,51 725,86 15,99 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 16.305,89 725,86 22,46 

SKUPAJ 
 

53.646,24   73,91 

 

 Funkcionalna enota G 
 

Vrsta  opreme 
Obračunsko 

območje 
So v € 

∑ Atlorisna 
v m

2
 

Cti v 
€/m

2
 

Javne 
površine JP 83.955,76 6.960,34 12,06 

Vodovodno 
omrežje VO 37.856,39 6.960,34 5,44 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 53.193,27 6.960,34 7,64 

SKUPAJ 
 

175.005,41   25,14 

 

 Funkcionalna enota H 
 

Vrsta  opreme Obračunsko So v € ∑ Atlorisna Cti v 
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območje v m
2
 €/m

2
 

Javne 
površine JP 60.269,95 2.614,66 23,05 

Vodovodno 
omrežje VO 6.731,94 2.614,66 2,57 

Kanalizacijsko 
omrežje KA 6.731,94 2.614,66 2,57 

SKUPAJ 
 

73.733,82   28,20 

 
III.   Izračun višine komunalnega prispevka 
 

6. člen 

(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in 
odmeri zavezancu, kadar: 

 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo 
omogočena uporaba predvidene nove komunalne 
opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali 
naslednjem letu; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na 
obračunskem območju in s tem spreminja 
namembnost objekta; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na 
obračunskem območju in s tem povečuje neto 
tlorisno površino objekta. 

 
7. člen 

(1) Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo 
sledeča merila: 

 površina parcele; 

 neto tlorisna površina objekta) 

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

 opremljenost parcele s komunalno opremo; 

 namembnost objekta; 

 obračunski stroški posameznih vrst komunalne 
opreme na ustreznem obračunskem območju, 
preračunani na enoto mere, torej na m

2 
parcele (Cpi) 

in na m
2
 neto tlorisne površine objekta (Cti), ki so 

ustrezno indeksirani. 
 

8. člen 

(1) Višina komunalnega prispevka se določi po sledeči 
formuli: 

KPi = (Aparcela * Cpi * Dp) + (K * Atlorisna * Cti * Dt), 
pri čemer je: 

 KPi - komunalni prispevek za določeno vrsto 
komunalne opreme 

 Aparcela - površina parcele (m
2
) 

 Atlorisna - neto tlorisna površina objekta (m
2
) 

 K - faktor dejavnosti 

 Dpi - delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka 

 Dti - delež neto tlorisne površine objekta pri 
izračunu komunalnega prispevka 

 Cpi - stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju 

 Cti - stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju. 

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na sledeči 
način: 

KP = ∑ KPi * i 
pri čemer je: 

 KP – celotni izračunani komunalni prispevek 

 ∑ KPi – vsota komunalnih prispevkov za 
posamezno vrsto komunalne opreme, na katero 
se objekt priključuje 

 i – povprečni letni indeks cen  

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(4) Kadar površine parcele ni mogoče določiti na način 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni 
določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz 
veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.  
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz 
prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta 
pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana 
vrednost nadomesti spremenljivko Aparcela iz formule za 
izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto 
komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za 
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna 
po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa 
nadomesti spremenljivko Atlorisna iz formule za izračun 
komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne 
opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 
 

9. člen 

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se 
komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je 
prikazan v prejšnjem členu. 
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje 
na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega 
objekta, če se opremljenost z komunalno opremo ne 
spreminja, se za izračun komunalnega prispevka 
upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru 
se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna 
stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva 
zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma 
faktor dejavnosti.  
(3) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino 
objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni 
prispevek odmeri tako, da se izračunata višina 
komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta in višina 
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno 
razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek ne plača. 
 

10. člen 

(1) Komunalni prispevek za priklop objektov znotraj 
ureditvenega območja programa opremljanja na 
obstoječo komunalno opremo izven ureditvenega 
območja programa opremljanja se zavezancem ne 
odmeri.  
 
IV. Podrobnejša merila za odmero komunalnega 

prispevka 

 
11. člen 

(1) Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri 
izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne 
površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka 
je  
Dpi : Dti = 0,35 : 0,65 
 

12. člen 

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 
ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo 
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enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega 
pomena in sicer: 
 

Šifra 
(CC-
SI) 
 

Faktor 
dejavnosti 
(K) 

Opis objekta 

11221 1,3 Tri- in večstanovanjske stavbe 

11222 1,3 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 

121 1,3 Gostinske stavbe 

122 0,7 Upravne in pisarniške stavbe 

123 1,3 Trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti 

12410 1,3 Postaje, terminali, stavbe za 
izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

1242 0,7 Garažne stavbe 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 1,3 Nestanovanjske kmetijske 
stavbe 

1274 1,3 Druge nestanovanjske stavbe, ki 
niso uvrščene drugje 

23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na 
skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi uredbe, 
ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst 
objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. 
V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na 
zgoraj opisan način, velja, da je faktor dejavnosti po tem 
odloku 1. 
 

13. člen 

(1) Za indeksiranje stroškov iz 5. člena tega odloka se 
uporabi povprečni letni indeks cen (IGM) za posamezno 
leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod rubriko »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. 
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka. 
 
V. Odločba o odmeri komunalnega prispevka 
 

14. člen 

(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z 
odločbo: 

 na zahtevo zavezanca; 

 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v 
zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, 
popolna; 

 po uradni dolžnosti. 
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na 
ureditvenem območju programa opremljanja se odmeri 
akontacija komunalnega prispevka v višini do celotne 
ocenjene višine obračunskih stroškov, ki znašajo 
1.122.953,00 €. 
(3) Po izgradnji komunalne opreme, ki je predmet 
programa opremljanja zemljišč za gradnjo na 
ureditvenem območju, se izdela končni poračun 
komunalnega prispevka, v katerem se upoštevajo 
dejansko izplačani stroški gradnje komunalne opreme na 
obravnavanem območju in se zavezancem za plačilo 
komunalnega prispevka odmeri končni komunalni 
prispevek. 

(4) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina 
obvesti tudi upravno enoto. 
(5) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek 
občinska uprava odmeri v primeru izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
Za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, se ne šteje: 

 izboljšav, ki so posledica napredka tehnike; 

 vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja 
obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu 
delovanju te opreme; 

 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim 
in tehničnim standardom ter 

 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni 
opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje. 

(6) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje 
alineje prvega odstavka tega člena se izvede v roku 6 
mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 
zgrajeno novo komunalno opremo. 
(7) Zoper izdano odločbo o višini komunalnega prispevka 
je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča 
župan. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

15. člen 

(1) Odmera komunalnega prispevka za objekte znotraj 
ureditvenega območja programa opremljanja se v 
nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega 
odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do 
dneva podane vloge. 
 

16. člen 

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne 
infrastrukture se komunalni prispevek po tem odloku ne 
plača. 
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s 
sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec 
za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, 
uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z 
enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil 
prejšnji. 
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo 
neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za 
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst 
objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma 
pravna oseba v lasti občine ali države. 
(4) Za odmero komunalnega prispevka v primeru 
priključevanja objekta znotraj območja funkcionalne 
enote C na novo komunalno opremo ter v primeru 
rekonstrukcije objekta, s katero zavezanec za objekt 
znotraj območja funkcionalne enote C spreminja 
namembnost objekta oziroma objektu povečuje neto 
tlorisno površino, se smiselno uporabljajo določila Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015). 

 
17. člen 

(1) Na predlog investitorja se občina in investitor lahko 
dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno 
ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem 
ali delno opremljenem zemljišču. Takšen dogovor se 
sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju 
se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko 
načrtovanje. 
(2) V kolikor posamezni zavezanec na podlagi pravno 
veljavnega dokumenta izkaže, da je katerikoli upravičen 
obračunski strošek iz programa opremljanja poravnal v 
denarju ali v naravi že pred odmero komunalnega 
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prispevka, se mu znesek odmerjenega komunalnega 
prispevka ustrezno zniža.  
 

18. člen 

(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v evrih brez davka 
na dodano vrednost. 
 

19. člen 

(1) Program opremljanja z računskimi in grafičnimi 
prilogami je na vpogled na sedežu Občine Bled. 
 

20. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno 
območje programa opremljanja, razen v delih, ki jih ta 
odlok ne ureja in v delih, kjer je uporaba izrecno 
določena, preneha uporabljati: 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2015). 
 

21. člen 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 034-4/2015-9 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 

 
 
1023. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Bled 

 
Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15), 56. člena Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 
110/02 – ZGO-1) v povezavi z 41. členom ter določbami 
VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 
24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 3. 
in 17. člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US),  
218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-
1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 
13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 
25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14), 16. člena Statuta 
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12) in 89. 
člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine 
Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14, 
14/15) je Občinski svet Občine Bled na 7. redni seji, dne 
22. 12. 2015 sprejel  
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V OBČINI BLED 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

V občini Bled se za uporabo zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljnjem besedilu: nadomestilo). 

 

2. člen 

Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo 
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z 
zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista 
zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture. 

 
3. člen 

Če določena stavba še nima določene gradbene parcele, 
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji 
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, 
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se 
šteje za nezazidano stavbno zemljišče. 
 

4. člen 

Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku 
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim 
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna 
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in 
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in 
javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe 
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave in jih je mogoče 
opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo. 
 

5. člen 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča po tem odloku je neposredni 
uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, 
če tega ni pa lastnik zemljišča, stavbe ali dela 
stavbe.  

(2) Upoštevajoč načelo racionalnosti se zavezanca, ki 
mu je bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča do višine 4 € ne bremeni 
plačila. 

 
II. Območja, kjer se plačuje nadomestilo 

 
6. člen 

(1) Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so razdeljena 
na 4 območja, upoštevajoč lokacijske in ostale prednosti 
(lega stavbnega zemljišča in s tem povezana poslovna 
priložnost, gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, 
komunalna opremljenost ipd.): 

I. območje zajema del naselja Bled, to je ožjo 
jezersko skledo in Blejski otok. Meja, ki ga loči z II. 
območjem poteka: 

 po Ljubljanski cesti od križišča s Prešernovo 
cesto do križišča z Ulico narodnih herojev, 

 po Ulici narodnih herojev in vključuje hotela 
Kompas ter Golf, kjer nadaljuje po ulici Pod 
Stražo in se spusti pod spodnjo postajo 
sedežnice v ravni črti do vključno objekta Cesta 
svobode 37, 

 za objekti od Ceste svobode 37 in 39 do 
vključno objektov Mlinska cesta 1 in 2 ter Ceste 
svobode 41 oz. Jezernice, 

 po Jezernici do mostička in pešpoti na Cesto 
Gorenjskega odreda, 

 po Cesti Gorenjskega odreda do križišča s 
Cesto svobode, 

 po Cesti svobode do križišča s Kidričevo cesto, 

 po Kidričevi cesti, pri čemer zajema pripadajoča 
zemljišča ob njej, vključno območje kampa v 
Veliki Zaki, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1984-21-0089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=509fa448-18f3-4063-a604-8998d98ab0d2
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=509fa448-18f3-4063-a604-8998d98ab0d2


Št. 71/31.12.2015 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1925 

 

 

 po Kolodvorski cesti od križišča z Veslaško 
promenado do križišča s Triglavsko cesto, kjer 
na drugi strani ceste nadaljuje po ulici Za 
gradom, pri čemer zajema pripadajoča zemljišča 
ob njej, 

 po Veslaški promenadi, pri čemer zajema 
pripadajoča zemljišča ob njej, do odcepa pešpoti 
na Višce, 

 po pešpoti na Višce do priključka na Grajsko 
cesto pri Grajski pristavi, 

 po cesti na grad, kjer se od severnega roba 
parkirišč spusti do vključno objektov na 
Slovenskem trgu in objekta Pod skalo 4, 

 po severni strani hotela Jelovica in vključuje 
območje avtobusne postaje in tržnice, kjer se v 
križišču s Cesto svobode priključi Prešernovi 
cesti, 

 po Prešernovi cesti do križišča z Ljubljansko 
cesto; 

II. območje zajema preostali del naselja Bled, razen 
območja tovarne Lip Bled; 

III. območje zajema naselja Bodešče, Bohinjska Bela, 
Koritno, Ribno, Selo pri Bledu, Zasip in območje 
tovarne Lip Bled; 

IV. območje zajema naselja Kupljenik, Obrne in 
Slamniki. 

 
7. člen 

Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na 
digitalnem katastrskem načrtu v prostorsko- 
informacijskem sistemu občine Bled. Grafika območij je 
priloga tega odloka.   
 
III. Merila za določitev višine nadomestila 
 

8. člen 

(1) Pri določitvi nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča se upošteva opremljenost  
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami 
individualne in skupne rabe. Točke se dodeljujejo na 
sledeči način: 

 javni vodovod - 40 točk 

 električno omrežje - 40 točk 

 javna kanalizacija - 20 točk 

 telekomunikacijsko omrežje - 20 točk 

 plinovodno omrežje - 20 točk 

 makadamska cesta - 20 točk ali asfaltna cesta - 40 
točk. 

(2) Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske 
možnosti priključitve na komunalne naprave. 
 

9. člen 

Namembnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča 
(1) Po namembnosti objekta ali dela objekta se zazidana 

stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:  

 stanovanjski objekti: stanovanjski namen uporabe 
stavbnega zemljišča ima objekt ali del objekta, ki je 
namenjen bivanju. 

 poslovni objekti: vse površine, ki so namenjene 
opravljanju dejavnosti po veljavni Standardni 
klasifikaciji dejavnosti, ki se uporablja za določanje 
dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in 
njihovih delov za potrebe uradnih in drugih 
administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, 
podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in 
analitike v državi in na mednarodni ravni. 

(2) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se 
odmeri ne glede na to, ali je zazidano stavbno 
zemljišče v uporabi ali ne.  

(3) Za dejavnost zasebnega oddajanja apartmajev in sob 
do površine 100 m

2
 v enem stanovanjskem objektu, se 

upošteva 50 % dodeljenih točk iz poslovne namembnosti 
zazidanega stavbnega zemljišča.  
(4) Točke za zazidana stavbna zemljišča se glede na 

namembnost in območje dodelijo na sledeč način: 
 

Namembnost objekta  I. II. III. IV. 

Stanovanjski namen 360 230 190 150 

Poslovni namen 920 720 530 400 

 
Namembnost uporabe nezazidanega stavbnega 
zemljišča 
(5) Pri odmeri nadomestila za nezazidano stavbno 

zemljišče se upošteva namembnost zemljišča 
določena s prostorskimi akti. 

(6) Točke za nezazidana stavbna zemljišča se glede na 
namembnost in območje dodelijo na sledeč način: 

 

Namembnost zemljišča I. II. III. IV. 

Stanovanjski namen 460 330 260 200 

Poslovni namen 860 720 580 450 

 
IV. Obračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča 

 
10. člen 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se 
plačuje za:  

1. zazidano stavbno zemljišče  

 stanovanjska površina, v katero spada čista 
tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v 
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in 
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile,  

 poslovna površina, v katero spada čista tlorisna 
površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, 
ki so funkcionalno povezani s poslovnim 
prostorom, kot so: sanitarije, umivalnice, savne, 
notranji bazeni, dvigala, skladišča, garderobe, 
pisarne, hodniki, stopnišča, odprte terase 
gostinskih lokalov ipd.,  

 površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za 
katera se plačuje parkirnina ali najemnina, 
delavnic na prostem, dostopov in parkirnih 
prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih 
površin kot so sprehajališča in parki poslovnega 
subjekta, ter druge manipulativne površine, ki 
služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih 
subjektov. Za površine navedene v tej alineji se 
upošteva 50 % vrednosti seštevka točk iz 8. in 
9. člena tega odloka,  

 površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in 
drsališč, kampov ipd. 

2. nezazidano stavbno zemljišče  

 površina nezazidanega stavbnega zemljišča, ki 
je po prostorskem izvedbenem aktu določena za 
gradnjo objektov. Za samostojno gradbeno 
parcelo se po tem odloku šteje strnjeno 
zemljišče sestavljeno iz ene ali več parcel. 
Najmanjša velikost gradbene parcele za eno ali 
dvostanovanjsko prostostoječo hišo je 500,00 
m

2
, kar ne velja za območja vaških jeder (SSvj), 

kjer se velikost gradbene parcele prilagodi 
velikosti, značilni za vaško jedro. Velikost 
gradbene parcele na vsako stavbo dvojčka je 
najmanj 400,00 m

2
. 
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11. člen 

Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča za površino igrišč, smučišč, zunanjih bazenov, 
drsališč, kampov ipd, se plačuje za 6 mesecev v letu. 

 
12. člen 

Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je 
določena kot zmnožek:  

1. zazidano stavbno zemljišče  
nadomestilo = površina * točke * mes * vrednost 
kjer je:  

površina = 1. točka 1. odstavka 10. člena 
točke = število točk iz 1. odstavka 8. člena in 4. 

odstavka 9. člena tega odloka 
mes = število mesecev v letu, za katere je 

zavezanec dolžan plačati nadomestilo  
vrednost = vrednost točke za izračuna 

nadomestila za zazidano stavbno zemljišče. 
2. nezazidano stavbno zemljišče  

nadomestilo = površina * točke * mes* vrednost 
kjer je:  

površina = 2. točka 1. odstavka 10. člena 
točke = število točk iz 6. odstavka 9. člena 
mes = število mesecev v letu, za katere je 

zavezanec dolžan plačati nadomestilo; 
vrednost = vrednost točke za izračuna 

nadomestila za nezazidano stavbo 
zemljišče. 

 
13. člen 

Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila so prihodek 
proračuna Občine Bled in se namensko porabijo v skladu 
z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Bled. 

 
14. člen 

(1) Vrednost točk se vsako leto 1. januarja uskladi z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga določi 
Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred 
letom, za katerega se nadomestilo odmerja.  
(2) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče v 
občini Bled za leto 2015 znaša 0,000197207 €.  
(3) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za nezazidano stavbno zemljišče v 
občini Bled za leto 2015 znaša 0,000180311 €. 
 
V. Plačilo nadomestila 
 

15. člen 

(1) Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, 
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in 
plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe Zakona o 
davčnem postopku.  
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu 
pristojni finančni organ. 

 
16. člen 

(1) Pravne osebe plačujejo nadomestilo v štirih enakih 
obrokih.  
(2) Fizične osebe plačujejo nadomestilo v dveh enakih 
obrokih.  
(3) Datume zapadlosti obrokov določi finančni organ v 
dogovoru z Občino Bled.  
(4) Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in 
vračanjem nadomestila, izterjavo, odpisom zaradi 
neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z 
nadomestilom se uporabljajo določbe Zakona o davčnem 
postopku.  
(5) Finančna uprava Republike Slovenije je dolžna pred 
odločanjem o pritožbah zavezancev, odpisu zaradi 
neizterljivosti, zastaranju, odpisu obresti in podobnih 

posegih v prihodek občinskega proračuna pridobiti 
mnenje župana. 

 
17. člen 

(1) Vse spremembe v zvezi z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča (sprememba zavezanca, naslova 
zavezanca, površine, namena uporabe stavbnega 
zemljišča ipd.) so zavezanci dolžni sporočiti Občini Bled v 
roku 30 dni od nastanka le-te.  
(2) Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva 
od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila 
sprememba sporočena.  
(3) Če spremembo ugotovi strokovna služba Občine 
Bled, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem 
mesecu po dnevu, ko je bila sprememba ugotovljena.  
(4) Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz 
uradnih evidenc ter podatki iz napovedi zavezancev. 
(5) Na zahtevo občinske uprave so zavezanci dolžni 
sporočiti zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun 
nadomestila.  
(6) Evidenco in izvajanje določil iz prejšnjih odstavkov 
tega člena opravlja strokovna služba Občine Bled. 
 
VI. Oprostitve plačila nadomestila 

 
18. člen 

(1) Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o 
stavbnih zemljiščih:  

 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje za zemljišče, ki jih neposredno za namen 
obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,  

 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in 
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te 
organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v 
mednarodnem sporazumu drugače določeno in za 
stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko 
dejavnost,  

 nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na 
lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je 
kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali 
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko 
hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske 
stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za 
urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba 
oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v 
stanovanje ali stanovanjsko hišo.  

 Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:  

 Občina Bled lahko v primeru elementarnih 
nesreč delno ali v celoti oprosti zavezance 
plačila nadomestila. Oprostitev velja za eno leto 
in se uvede na zahtevo občana.  

 Občina Bled lahko zniža plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za 50 % javnim 
zavodom na področju šolstva, katerih je 
ustanovitelj.  

 O oprostitvah odloča direktor občinske uprave na 
podlagi mnenja strokovne službe Občine Bled.  

(2) Ostale oprostitve plačila nadomestila:  

 poslovni prostori in površine društev, ki so 
ustanovljena ali delujejo v javnem interesu;  

 prazni stanovanjski in poslovni prostori, ki nimajo 
neposrednega uporabnika in so v lasti Občine Bled;  

 poslovni prostori Občinske knjižnice Blaža 
Kumerdeja, Zdravstvenega doma Bled;  

 poslovni prostori občinskih organov in organov 
krajevnih skupnosti;  
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 poslovni prostori Osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled in Vrtca Bled;  

 objekti za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem 
kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.). 

 
VII. Nadzor 

 
19. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe.  
(2) Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka 
izvajajo tudi predpisane kazenske določbe. 
 
VIII. Kazenske določbe 

 
20. člen 

(1) Z globo 1.000,00 € se kaznuje pravna oseba ali 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če:  

 Občini Bled ne posreduje vseh potrebnih podatkov 
za izračun nadomestila v roku 30 dni po nastali 
spremembi oziroma ne sodeluje pri nastavitvi 
ustrezne evidence (1. in 5. odstavek 17. člena). 

(2) Z globo 200,00 € se kaznuje takoj na kraju samem 
fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

21. člen 

(1) Z globo 500,00 € se kaznuje pravna oseba in 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če ne posreduje resničnih 
podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila. 

(2) Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena fizična oseba in 
odgovorna oseba pravne osebe. 
 
IX. Prehodne in končne določbe 

 
22. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 

 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Bled (Uradni list RS, št. 111/07), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Bled – 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
53/14), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Bled – 2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
47/15). 

 
23. člen 

Ta odlok začne veljati in se uporablja od 1. januarja 2016 
dalje. Objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 034-4/2015-10 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
Priloga:  

 Grafika območij 
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1024. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Bled 

 
Na podlagi določil 46. 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; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 30. člena 
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 –UPB, 
87/12) je župan Občine Bled sprejel  

 
SKLEP 

 O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE BLED 

 
1. člen 

Uvodne določbe 

S tem sklepom se prične postopek sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
34/2014, 40/2015, 14/2015) – v nadaljevanju SD OPN. 
 

2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 

dopolnitev prostorskega načrta 

Občina Bled je 31. 7. 2014 sprejela Občinski prostorski 
načrt Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
34/2014, 40/2015, 14/2015) – v nadaljevanju OPN. V 
času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, 
da je potrebno vsebino tekstualnega dela v posameznih 
delih dopolniti, spremeniti oziroma natančneje določiti. 
Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili 
nekateri področni predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, 
kar je potrebno upoštevati.  

S pričetim postopkom SD OPN bo občina sprejela 
določene spremembe in dopolnitve odloka, ki se 
nanašajo na tekstualni del izvedbenega dela akta in na 
grafični del izvedbenega dela akta in so pretežno 
redakcijske ali dopolnilne narave. 
 

3. člen 
Območje prostorskega akta in program 

Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo 
pretežno na tekstualni del odloka. Grafični del odloka se 
spreminja v manjši meri, in sicer so predvidene 
posamezne spremembe podrobnejše namenske rabe na 
stavbnih zemljiščih in posamezne spremembe stavbnega 
zemljišča v primarno rabo.   

Pri spremembi tekstualnega dela odloka gre za 
spremembe določil, ki so v pretežni meri redakcijske 
narave, za spremembe, ki se nanašajo na jasnejše 
definiranje določil, ki so v določenih primerih nejasna in 
dvoumna ter dopolnitve in spremembe nekaterih 
izvedbenih določil. 

Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem 
postopku. 

4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 

Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage 
ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z 
ZPNačrt in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.  
 

5. člen 
Roki izdelave OPPN 

Objava sklepa o začetku priprave SD 
OPN 

december 2015 

Izdelava osnutka SD OPN januar 2015 
Pridobivanje 1. mnenj NUP in 
odločbe o CPVO 

februar2016 

Izdelava dopolnjenega osnutka SD 
OPN 

marec, april 
2016 

Javna razgrnitev in obravnava na OS maj, junij 2016 
Sprejem stališč do pripomb in 
priprava predloga SD OPN 

julij 2016 

Pridobivanje 2. mnenj NUP avgust 2016 
Izdelava usklajenega predloga SD 
OPN 

september 2016 

Sprejem odloka na OS september 2016 
 
V primeru, da pristojno ministrstvo v fazi podaje 1. mnenj 
ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na 
okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v 
faze izdelave SD OPN ter se izvajajo skladno z določili 
Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem 
načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki 
izdelave in sprejema SD OPN. 
 

6. člen 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 

sodelovali pri pripravi SD OPN 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo 1. mnenje na osnutek 
SD OPN, k predlogu akta pa 2. mnenje, so:  

1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana 

3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana 

5. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, 
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 

6. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj, PC 
Planina 3, 4000 Kranj;  

7. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 
za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

9. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 
za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 
za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana 

11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 
za energijo (področje energetike), Langusova ulica 
4, 1000 Ljubljana 

12. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

13. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za 
logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana 

14. ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 
3a, 4000 Kranj 

15. TELEKOM SLOVENIJE, Ulica Mirka Vadnova 13, 
4000 Kranj 

16. TELEMACH, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 
Ljubljana 

17. ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 
Ljubljana 

18. OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali 

organizacije, za katere se v postopku priprave SD OPN 
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.  

Drugi udeleženci:  
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana, ki 
odloči ali je za SD OPN potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Drugi nosilci urejanja prostora oziroma organi in 
organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil, kolikor bi se v 
postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so 
njihova mnenja potrebna, oziroma rešitve posegajo v 
njihovo delovno področje. 
 

7. člen 
Obveznosti financiranja priprave SD OPN 

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprejemanja 
SD OPN zagotovi Občina Bled. 
 

8. člen 
Veljavnost sklepa o pričetku postopka 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnih straneh Občine Bled ter začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3505-5/2015 
Datum: 21.12.2015 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 

 
 
1025. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
RE - 6 (LIP Bled) 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-
1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 - 
odl. US, 14/2015 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 –UPB, 87/2012) je 
župan Občine Bled sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE RE – 6 (LIP BLED) 

 
1. člen 

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje enote 
urejanja prostora (EUP) RE – 6 (Lip Bled), v nadaljevanju 
OPPN. 
 

2. člen 
 (Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

Za obravnavano območje se je že pričel postopek 
priprave OPPN, ki je bil izdelan do faze dopolnjenega 
osnutka in javno razgrnjen. Postopek priprave OPPN se 
je začel z objavo sklepa o pričetku priprave OPPN Lip 
Bled (Uradni list RS, št. 101/2008) in sklepa o spremembi 
sklepa o pričetku priprave OPPN Lip Bled (Uradni list RS, 
št. 34/2009).  

Ker OPPN ni bil sprejet do uveljavitve novega 
Občinskega prostorskega načrta občine Bled (OPN) in so 
se v vmesnem času spremenile investicijske namere 
lastnika obravnavanih zemljišč, se z novim sklepom 
začne postopek priprave novega OPPN, že sprejeta in 
objavljena sklepa (Uradni list RS, št. 101/2008, 34/2009) 
pa z uveljavitvijo novega, prenehata veljati. 

Obravnavano območje je skladno z veljavnim OPN 
opredeljeno kot gospodarska cona, za katero je 
predpisana izdelava OPPN. Na zemljišču se nahaja 
obstoječ kompleks tovarne Lip Bled, ki ga investitor želi 
posodobiti, saj ima obravnavano območje neustrezen 
cestni priključek, posamezni obstoječi objekti so 

nefunkcionalni, površine znotraj območja so slabo 
izkoriščene.  
Investitor želi v območju razširiti in obnoviti proizvodni 
kompleks, obenem urediti proste površine, izboljšati 
logistične poti na obravnavanem območju ter komunalno 
in prometno urediti območje.  
Pobudo za izdelavo OPPN je podal investitor oz. večinski 
lastnik obravnavanih zemljišč. 
 

3. člen 
 (Območje OPPN in program) 

Območje se nahaja na severni strani Bleda in obsega 
del obstoječega kompleksa tovarne Lip Bled na Rečici. 
Območje je na zahodni strani omejeno z železniško 
progo, na severovzhodu z regionalno cesto Gorje - Bled, 
na jugu in jugovzhodu pa z obstoječo stanovanjsko 
pozidavo. 

V območju OPPN RE – 6 so zajeta naslednja zemljišča 
in deli zemljišč: 322/3, 102/4, 102/5, 476/1, 475/3, 118/1, 
116/1, 116/3, 116/5, 117/1, 512/5, 336/1, vse k.o. Rečica 
(2189) v skupni površini cca. 8,3 ha. Meja OPPN je 
določena z OPN. 

Sestavni del OPPN so lahko tudi zemljišča izven 
ureditvenega območja, ki so potrebna za neposredno 
priključevanje na omrežja javne komunalne in 
gospodarske infrastrukture.  

Z OPPN je predvidena prenova funkcionalne, 
prostorske, prometne in logistične zasnove že 
pozidanega območja. Območje OPPN predstavlja 
gospodarsko cono, namenjeno obrtnim, skladiščnim, 
prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim 
dejavnostim.  

Skladno s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji za 
pripravo OPPN so bile za obravnavano območje izdelane 
variantne prostorske preveritve. Osnovo za pripravo 
OPPN predstavlja s strani Občine Bled potrjena variantna 
rešitev.  
 

4. člen 
 (Način pridobitve strokovnih rešitev) 

Pri izdelavi OPPN je poleg s strani Občine Bled 
potrjene variantne rešitve pozidave potrebno upoštevati 
vse do sedaj izdelane strokovne podlage, ki se nanašajo 
na obravnavano območje, ter zagotoviti tudi ostale 
morebitno potrebne strokovne podlage, če potreba izhaja 
iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali 
če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora. 

Predvideva se izdelava hidrološke študije, geološko 
geomehanskega poročila in elaborata varstva pred 
hrupom. 
 

5. člen 
 (Roki in posamezne faze za pripravo OPPN) 

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z 
določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem 
načrtovanju.  

Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji: 

Objava sklepa o začetku priprave 
OPPN 

december 2015 

Izdelava osnutka OPPN  januar 2016 

Pridobivanje smernic NUP februar 2016 

Izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN 

marec, april 
2016 

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN 

maj, junij 2016 

Priprava in sprejem stališč do 
pripomb 

julij 2016 

Priprava predloga OPPN avgust 2016 

Pridobivanje mnenj NUP september 2016 

Izdelava usklajenega predloga 
OPPN in sprejem na občinskem 

oktober 2016 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007041300|RS-33|4585|1761|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008071100|RS-70|9570|3026|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009122800|RS-108|14789|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010101200|RS-80|12126|4305|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011060300|RS-43|5681|2042|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012072700|RS-57|5974|2413|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012072700|RS-57|5978|2414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012123100|RS-109|12138|4323|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014102400|RS-76|8437|3190|O|
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svetu 

 
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 

pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi 
spremenijo.  
 

6. člen 
 (Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti) 

Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na 
osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:  

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;  

2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;  

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ul. Mirka 
Vadnova 5, 4000 Kranj;  

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana; 

5. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 
Ljubljana; 

6. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; 
7. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 

Kranj;  
8. Telekom Slovenije d.d., Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 

Kranj; 
9. Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana;  
10. Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana. 
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi 

drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave 
OPPN izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni 
oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.  
Osnutek OPPN se pošlje na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, ki odloči, 
ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje.  
 

7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem) 

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprejemanja 
OPPN zagotovi pobudnik.  
 

8. člen 
(Končna določba) 

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Bled ter začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
 
Št. 3505-7/2015 
Bled, 21. 12. 2015 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 

 
 

OBČINA BLOKE 

 
1026. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v 

obdobju januar – marec 2016 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02-ZDT-B in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 
65/2007, 54/2010, 9/2012) je župan Občine Bloke, 
18.12.2016, sprejel 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE BLOKE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2016 

 
1. Splošna določba 

1. člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Bloke v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2016. 

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 
110/11 – ZDIU12) in Odlokom o proračunu Občine Bloke 
za leto 2015. 
 
2. Obseg začasnega financiranja 
 

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog 
in drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na 
podlagi proračuna Občine Bloke  za leto 2015 in za iste 
programe kot v letu 2015 
V obdobje začasnega financiranja se smejo porabiti 
sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem 
obdobje leta 2015 
V obdobje začasnega financiranja se lahko nadaljuje 
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v 
proračune Občine Bloke za leto 2015 
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem 
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine 
Bloke za leto 2016.  

4. člen 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 

 
6. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Končna določba 
 

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2016 dalje. 
 
Številka: 4101-0054/2015 
Datum: 18.12.2015 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
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OBČINA DIVAČA 

 
1027. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje 

funkcije in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov drugih občinskih 
organov in članov sveta krajevnih skupnosti 
Občine Divača ter o povračilih stroškov 

 

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15 
- ZUUJFO) ter  16. člena Statuta občine Divača (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) je 
Občinski svet Občine Divača na 4. dopisni seji dne 
14.12.2015,  sprejel  
 

PRAVILNIK 
O PLAČAH, PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH 
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH 
ORGANOV IN ČLANOV SVETA KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI OBČINE DIVAČA  TER O POVRAČILIH 
STROŠKOV 

 
Splošne določbe 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določajo višina in način določanja 
plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin 
funkcionarjev Občine Divača ter povračila stroškov, ki jim 
pripadajo skladno z veljavno zakonodajo.  

Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane drugih 
komisij,  organov in delovnih teles, ki jih imenujeta 
občinski svet ali župan,  za člane sveta krajevnih 
skupnosti in člane volilnih organov. 

Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani 
občinskega sveta (v nadaljevanju: funkcionarji).  
 

2. člen 

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

3. člen 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 
do plačila, če funkcijo opravljajo nepoklicno.  

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno.  

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.  
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan 

lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z 
županom tako odloči.  
 
Višina in način določanja 

 
4. člen 

Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo 
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.  

Funkcija župana občine Divača, je na podlagi števila 
prebivalcev, uvrščena v funkcijo župana VI,  v 49. plačni 
razred, kar predstavlja osnovno plačo župana.  

Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek 
za delovno dobo, v skladu z veljavnimi predpisi.  

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo.  
 

5. člen 

Plačni razred podžupana je določen s predpisi, ki 
urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.  

Funkcija podžupana občine Divača je, na podlagi 
števila prebivalcev, uvrščena v funkcijo podžupana VI,  v 
plačne razrede od 34 do 41. 

Plačni razred podžupana določi župan s sklepom ob 
upoštevanju obsega županovih pooblastil. Pri 
predčasnem prenehanju mandata župana lahko 
podžupanu določi plačni razred občinski svet.  
Podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek 
za delovno dobo, v skladu z veljavnimi predpisi.  

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo.  

Podžupanu, kot članu občinskega sveta ne pripada 
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali na seji 
delovnega telesa, ki pripada drugim članom občinskega 
sveta.  
 
Nagrade,  sejnine in nadomestila 

 
6. člen 

Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada 
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na 
seji delovnega telesa občinskega sveta.  

Letni znesek vseh sejnin, ki se izplača posameznemu 
članu občinskega sveta, ne sem preseči zneska, ki ga 
določa veljavna zakonodaja. 

Sejnina članom občinskega sveta se določi glede na 
prisotnost na sejah (če je bil prisoten na več kot 2/3 točk 
dnevnega reda) in za opravljena dela v delovnih telesih v 
odstotku od osnovne plače župana, in sicer:  
 

 za udeležbo na sejah občinskega 
sveta  

4,80 % 

 predsednikom stalnih delovnih teles 
občinskega sveta    

3,00 % 

 za vodenje seje stalnih delovnih teles 
občinskega sveta   

 (po pooblastilu predsednika 
delovnega telesa) 

3,00 % 

 članom za udeležbo na sejah stalnih 
delovnih teles 

2,40 % 

 predsednikom občasnih delovnih 
teles občinskega sveta 

2,40 % 

 za vodenje seje občasnih delovnih 
teles občinskega sveta  

 (po pooblastilu predsednika 
delovnega telesa) 

2,40 % 

 za udeležbo na  kolegiju župana  1,20 % 

 vodenje seje občinskega sveta po 
pooblastilu župana   

7,50 % 

 
7. člen 

Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet ali 
župan pripada sejnina na podlagi sklepa o imenovanju.  

Za udeležbo na posamezni seji pripada predsedniku 
delovnega telesa oz. članu, ki vodi sejo,  sejnina v višini 
2,40 %, članu delovnega telesa pa v višini 1,20 % od 
osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.  

Za posamezno nalogo (imenovanje) pripadajo 
predsedniku in članov delovnih teles največ 3 sejnine.  

Skupni letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu 
članu, ki ni član občinskega sveta, za vse sejnine ne sme 
preseči 2,4 % letne plače župana, brez dodatka za 
delovno dobo.   
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8. člen 

Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo za 
svoje delo pravico do nagrade.  

Za pripravo posamezne številke občinskega glasila 
pripada odgovornemu uredniku nagrada v višini 6,50%, 
članu uredniškega odbora pa nagrada v višini 1,50 % od 
osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.  

Letni znesek vseh nagrad izplačanih odgovornemu 
uredniku ne sem preseči 3,25 % letne plače župana, brez 
dodatka za delovno dobo,  članu uredniškega odbora pa 
0,75 % letne plače župana, brez dodatka za delovno 
dobo.  
 

9. člen 

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo za 
svoje delo pravico do nagrade.  

Nagrada članom pripada glede na opravljeno delo in se 
določi v odstotku od osnovne plače župana brez dodatka 
za delovno dobo, in sicer:  
 

 vodilnemu članu nadzornega odbora za 
izvedbo nadzora (nadzorniku)  

6,00 % 

 predsedniku nadzornega odbora za 
izvedbo nadzora (ko ni nadzornik) 

5,50 % 

 članom nadzornega odbora za izvedbo 
nadzora   

4,50 % 

 predsedniku nadzornega odbora na seji 
nadzornega odbora  

2,40 % 

 članu nadzornega odbora za udeležbo na 
seji nadzornega odbora  

1,20 % 

 članu nadzornega odbora za vodenje seje 
nadzornega odbora po pooblastilu 
predsednika nadzornega odbora  

2,40 % 

 predsedniku oz. članu nadzornega 
odbora za udeležbo na sejah občinskega 
sveta  

1,20 % 

 
Za izvedbo nadzora se po letnem programu dela 

nadzornega odbora s člani nadzornega odbora sklene 
pogodba o delu (podjemna pogodba).  

Letni znesek vseh izplačil predsedniku ali 
posameznemu članu nadzornega odbora ne sem preseči 
3,75 % letne plače župana, brez dodatka za delovno 
dobo.  
 

10. člen 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih 
organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega 
nadomestila.  

Izplačilo nadomestila se izvede skladno z veljavno 
zakonodajo o lokalnih volitvah, na podlagi akta o 
imenovanju.   
 
Povračila in drugi prejemki 

 
11. člen 

Občinski funkcionarji in drugi člani organov občine in 
delovnih teles občinskega sveta imajo pravico do 
povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s 
predpisi, ki urejajo te pravice.  

Občinski funkcionarji in drugi člani organov občine in 
delovnih teles občinskega sveta imajo pravico do 
povračila prevoznih stroškov in parkirnine, ki nastanejo 
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški se 
povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.  

Občinski funkcionarji in drugi člani organov občine 
imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja in 
dnevnic, ki nastanejo na službeni poti. Stroški 
prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega 
računa v skladu s predpisi.  
 

12. člen 

Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja 
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki 
ga izda župan. V kolikor gre  za službeno potovanje 
župana, izda nalog direktor občinske uprave.  
 

13. člen 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za člane 
drugih organov in delovnih teles, ki niso funkcionarji.  
 
Nagrade in seljnine članov sveta krajevnih skupnosti 
 

14. člen 

Članom svetov krajevnih skupnosti pripada sejnina za 
udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti.  

Sejnina članom sveta krajevne skupnosti se določi 
glede na prisotnost na seji sveta krajevne skupnosti v 
odstotku od osnovne plače župana brez dodatka za 
delovno dobo, in sicer:  
 

 predsedniku sveta krajevne  
skupnosti za vodenje seje sveta 
krajevne skupnosti  

2,50 % 

 članu sveta krajevne skupnosti za 
udeležbo na seji sveta krajevne 
skupnosti  

1,00 % 

 članu sveta krajevne skupnosti za 
vodenje seje sveta krajevne 
skupnosti (po pooblastil predsednika 
sveta krajevne skupnosti)   

2,00 % 

 
Posameznemu članu oziroma predsedniku sveta 

krajevne skupnosti pripada sejnina za največ šest sej 
letno.  

Člani in predsednik sveta krajevne skupnosti so v zvezi 
z opravljanjem funkcije sveta krajevne skupnosti 
upravičeni do povračila potnih stroškov.  

Člani in predsednik sveta krajevne skupnosti so 
upravičeni do povračila potnih stroškov prihoda na seje 
sveta krajevnih skupnosti. 

Člani in predsednik sveta krajevne skupnosti so 
upravičeni do povračila stroškov prevoza na službenem 
potovanju pri čemer povračilo stroškov ne sme preseči 
letnega zneska določenega v finančnem načrtu krajevne 
skupnosti.  

Za službeno potovanje predsednika sveta krajevne 
skupnosti izda potni nalog podpredsednik sveta krajevne 
skupnosti, za službeno potovanje članov sveta krajevne 
skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.  
 
Način izplačevanja  
 

15. člen 

Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil 
stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji in drugi člani 
organov, delovnih teles, komisij ter člani svetov krajevnih 
skupnosti se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine. 
 

16. člen 

Plače, nagrade, sejnine in druga povračila se izplačujejo 
najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 

17. člen 

Plače, nagrade, sejnine in nadomestila se usklajujejo 
skladno s predpisi, ki urejajo ta področja.  
 
Prehodne in končne določbe  

 
18. člen 

Z dnem uveljavite tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih 
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organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 71/2010, 
93/2011, 88/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin 
16/2015).  

 
19. člen 

Sejnine in nagrade za udeležbo na sejah in odborih 
izvedenih do 31.12.2015 se obračunajo po pravilniku, ki 
velja do 31.12.2015. 

Nagrada za nadzor začet pred veljavnostjo tega 
pravilnika, se obračuna po pravilniku, ki je veljal ob izdaji 
sklepa o nadzoru.  
 

20. člen 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in prične veljati s 01.01.2016. 
 
Številka: 032-0021/2015-02 
Datum: 18.12.2015 
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 

 
 

OBČINA GORNJI GRAD 

 
1028. Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 

2016 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 
,101/13 in 55/15 - ZFisP) in 16. člena Statuta Občine 
Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 
št.3/11, 5/12), je Občinski svet Občine Gornji Grad, na 
10. redni seji, dne, 17.12.2015 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Gornji Grad za leto 2016 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

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: 

 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.296.575 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.879.609 

 70 DAVČNI PRIHODKI 1.714.466 

  700 Davki na dohodek in dobiček 1.541.366 

  703 Davki na premoženje 117.700 

  704 Domači davki na blago in storitve 55.400 

  706 Drugi davki 0 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 165.143 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 146.143 

  711 Takse in pristojbine 1.900 

  712 Denarne kazni 1.400 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

  714 Drugi nedavčni prihodki 15.700 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.455 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.728 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 5.727 

 73 PREJETE DONACIJE 0 

  730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 409.511 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 409.511 

                  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.198.575 

 40 TEKOČI ODHODKI 872.385 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 166.360 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.117 

  402 Izdatki za blago in storitve 599.779 

  403 Plačila domačih obresti 17.129 

  409 Rezerve 68.000 

 41 TEKOČI TRANSFERI 858.722 

  410 Subvencije 90.000 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 507.000 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104.640 

  413 Drugi tekoči domači transferi 157.082 

  414 Tekoči transferi v tujino 0 
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 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  423.148 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 423.148 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 44.320 

  431 Investicijski trans. prav.in fiz. osebam, ki niso pror.por. 43.500 

            432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom 820 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 98.000 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

  750 Prejeta vračila danih posojil 0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

  440 Dana posojila 0 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  0 

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 50 ZADOLŽEVANJE 0 

  500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 129.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA 129.000 

  550 Odplačila domačega dolga 129.000 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + -31.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -129.000 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -98.000 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 1.1.2016 31.000 

9009 Splošni sklad za drugo  - ali 0 ali + 31.000 

 
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 , določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
proračunu in se objavita na spletni strani Občine Gornji 
Grad. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. Požarna taksa; 
2. Turistična taksa; 
3. Prihodki od komunalnih prispevkov; 
4. Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo. 

 
5. člen 

(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  v okviru področja proračunske porabe med 
podprogrami v okviru glavnih programov odloča župan .  

Župan s poročilom o izvrševanju polletnega  proračuna 
v mesecu juliju  in konec leta z zaključnim  računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2016 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnji let) 

Neposredni porabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključena v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 40% 
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike telefona vode komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.  
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan  lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 40%, vendar ne več kot 20.000 €, 
mora predhodno potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 
45.000 €. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine  oblikovanih in 
razpoložljivih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
 

9. člen 

Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana 
sredstva med odhodki proračuna v višini 10.000 €. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana 
za nepredvidene namene za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine 
 

10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 300 €. 
 

11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine) 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ni 
vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, 
ki ga je sprejel Občinski svet hkrati s proračunom občine 
za leto 2016 in katerega posamična vrednost je nižja od 
2.000 €, sprejme župan. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
12. člen 

(obseg  zadolževanja občine) 

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 za proračun leta 2016 
lahko zadolži  v skladu z ZJF. 

V primeru sofinanciranja investicij iz proračuna EU se 
občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev, kar se ne 
všteva v zgoraj navedeni obseg zadolževanja. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih podjetij katerih ustanoviteljica je občina 
Gornji Grad v letu 2016 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 13.000,00 €. 
 

13. člen 
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, javnih zavodov 
in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je občina, ter 

pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali 
posredno  prevladujoč vpliv na upravljanje) 

Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  se v letu 2016 
lahko zadolžijo do skupne višine 13.000,00 € po 
predhodnem soglasju ustanoviteljice. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja katerih ustanoviteljica je občina, ter druge 
pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, v letu 2016 ne smejo izdajati 
poroštev. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Grad v 
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

15. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-0010/2014-2015-5 
Datum: 17.12.2015 
 

 Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

 

 
 
1029. Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih 

pomoči v Občini Gornji Grad 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG 
ZSO, št. 3/11 in 5/12), v povezavi s 33. do 34.b členi 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, 
št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) je Občinski svet 
Občine Gornji Grad na 10. seji, dne 17.12.2015 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELJEVANJU IZREDNIH DENARNIH POMOČI V 

OBČINI GORNJI GRAD 

 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve 
izredne denarne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) ter 
postopek dodelitve in način izplačila pomoči Občine 
Gornji Grad. 

 
2. člen 

Upravičenci do pomoči so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Občini Gornji Grad, ki trenutno nimajo 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=ae5f30e3-8273-438b-a973-30b5bb64a91c
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
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zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristile pa so že 
vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se 
zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, 
invalidnost, smrt v družini, nenadna ali dolgotrajna 
brezposelnost, naravne nesreče ipd.), znašle v takšnem 
položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti 
za preživetje. 

3. člen 

Pomoč je namenjena za: 

 nakup šolskih potrebščin, 

 nakup ozimnice, 

 nakup kurjave, 

 kritje drugih stroškov in nujnih izdatkov za 
premostitev trenutne materialne ogroženosti  

z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso 
kriti iz drugih virov občinskega proračuna. 

 
4. člen 

(1) Pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat 
letno kot pomoč pri razrešitvi njihove trenutne materialne 
stiske in sicer le za enega izmed namenov, navedenih v 
prejšnjem členu. 
(2) Pomoč se nakaže fizični ali pravni osebi za plačilo 
bodočih ali zapadlih obveznosti na podlagi priložene 
položnice ali računa oziroma predračuna, iz katerega so 
razvidni vsi podatki upravičenca za plačilo. 

 
5. člen 

(1) V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: 
postopek) se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 
(2) Pri odločanju o dodelitvi pomoči in dokazovanju njene 
namenske porabe se poleg določb tega pravilnika 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo socialno 
varstvene prejemke in sicer v delu, ki se nanaša na 
izredno denarno socialno pomoč. 
 

6. člen 

(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti in dodelitve 
višine pomoči vodi tričlanska komisija za ugotavljanje 
pravice do izredne denarne pomoči, ki jo izmed 
uslužbencev občinske uprave ali članov Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti s 
sklepom imenuje župan.  
(2) Komisija vloge obravnava po predhodni pridobitvi 
podatkov o materialni ogroženosti vlagatelja in mnenja 
pristojnega centra za socialno delo. 
(3) Na osnovi predloga komisije pristojni občinski organ 
Občine Gornji Grad izda odločbo. 

 
7. člen 

(1) Postopek za pridobitev pomoči se začne z vložitvijo 
vloge za dodelitev izredne denarne pomoči Občine Gornji 
Grad, ki je na voljo v prostorih Občine Gornji Grad in na 
njeni spletni strani. 
(2) V vlogi, ki je priloga tega pravilnika, mora vlagatelj: 

 navesti razloge za trenutno materialno stisko, 

 označiti za kakšen namen potrebuje pomoč in 

 natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. 
(3) Vlagatelj mora vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev, ki jih organ potrebuje v upravnem 
postopku in so navedena kot priloga k vlogi. 
(4) Vloga za dodelitev pomoči po tem pravilniku se vloži 
pri pristojnem občinskem organu. 

 
8. člen 

(1) Višina pomoči upravičencu v koledarskem letu ne 
sme presegati višine dveh minimalnih dohodkov, kot ga 
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. 
(2) Če se je upravičenec znašel v položaju materialne 
ogroženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se 

lahko pomoč dodeli v višjem znesku, kot je določeno v 
prejšnjem odstavku. Predlog o višini zneska v tem 
primeru poda občinski svet. 
(3) Letni obseg razpoložljivih sredstev za namen 
dodelitve pomoči po tem pravilniku se določi z  vsakokrat 
veljavnim proračunom Občine Gornji Grad. 
(4) Pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih 
vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih 
sredstev. V primeru, da je vložnik v tekočem 
koledarskem letu že prejel pomoč po tem pravilniku, 
imajo prednost tisti, ki zanjo zaprošajo prvič. 

 
Končni določbi 

 
9. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji 
Grad (UGZ, št. 19/09). 
 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-0010/2014-2015-3 
Datum: 17.12.2015 
 

 Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

 

 
 
1030. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v 
občini Gornji Grad 

 

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v občini Gornji Grad (UG ZSO, št.: 
7/98, 5/03 – uskladitev, 12/03 in 12/05) in 16. člena 
Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO, št. 3/11 in 5/12) je 
Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 10. redni seji, 
dne 17.12.2015 sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA NADOMESTILO ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2016 V 
OBČINI GORNJI GRAD 

 
1. člen 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Gornji Grad se uskladi z 
indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje XII 12 – 
XII 13 in obdobje X14 – X13 in za leto 2016 znaša 
0,002009693 €/m2 zazidanega stavbnega zemljišča. 
 

2. člen 
Vrednost točke nezazidanega stavbnega zemljišča, po 

uskladitvi cen življenjskih potrebščin za obdobje XII12 – 
XII13 in obdobje X14 – X13, za leto 2016 znaša 
0,000603796 €/m2. 
 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2012 v občini Gornji Grad, št.: 03201-
0011/2010-2011-11, objavljen v UG ZSO št. 19/11. 
 

4. člen 

Sklep začne veljati 01.01.2016 in se uporablja za leto 
2016. 
 
Številka: 03201-0010/2014-2015-4 
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Datum: 17.12.2015 
 

 Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

 

 
 
1031. Sklep o povišanju cen programov predšolske 

vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna  
 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 
št.: 100/05 - UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 - 
ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur. list RS št.: 97/03, 77/05 in 120/05) in 7. ter 
16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin št. 03/11 in 05/12) je Občinski 
svet Občine Gornji Grad na svoji 10. redni seji, dne 17. 
decembra 2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O POVIŠANJU CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V VRTCU GORNJI GRAD IN BOČNA  

 
1. člen 

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu 
Gornji Grad in Bočna znašajo mesečno na otroka za:  
 
1 Drugo starostno obdobje in kombinirani 

oddelek 

 
I. celodnevni program (od 6 do 9 ur)    327,06 EUR    
II. poldnevni program (od 4 do 6 ur)   294,35 EUR  
III. celodnevni program (od 6 do 9 ur) brez živil    291,30 EUR  

   
2. člen 

Cene programov, določene v 1. členu tega sklepa, 
veljajo kot osnova za izračun plačila staršev  in izračun 
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v 
skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost. 
 

3. člen 

Javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Gornji Grad, 
mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s 
posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, 
obvestiti tudi organ uprave Občine Gornji Grad, pristojen 
za predšolsko vzgojo. 
 

4. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
znižanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji 
Grad in Bočna, št. 03201-0026/2010-2013-5, z dne 
26.09.2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 42/13). 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1. 2016. 
 
Številka: 03201-0010/2014-2015-2 
Datum: 17.12.2015 
 

 Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 

 

 
 

OBČINA KOBILJE 

 
1032. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje 

v obdobju januar–marec 2016 

 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-
popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) in 28. člena Statuta Občine 
Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin RS, št. 2/2011) 
je župan Občine Kobilje dne 17.12. 2015 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOBILJE V 

OBDOBJU JANUAR–MAREC 2016 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Kobilje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr.,  101/13 in 55/15-
ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Kobilje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/2015); 
v nadaljevanju: odlok o proračunu).  

Do sprejetja proračuna občine Kobilje za leto 2016 se 
financiranje funkcij občine Kobilje ter njegovih nalog in 
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo 
na podlagi proračuna občine Kobilje za leto 2015. 
 

3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2015. 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 

4. člen 
 (obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolževati. 
 

5. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2016 dalje. 
 
Številka: 98/2015 
Datum: 17.12.2015 
 

 Občina Kobilje 
 Stanko Ogradi, župan 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
1031. Odlok p proračunu občine Lovrenc na Pohorju 

za leto 2016 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 94/7-UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – 
UPB4, s spremembami  in dopolnitvami) in  14. člena 
Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 
17/14) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 
10. redni seji, dne 22. decembra 2015 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

LETO 2016 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 

ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za 
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni 
opravljajo občine. 
 
1. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

  
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v 
naslednjih zneskih:  

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.163.552 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.681.167 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.979.632 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.760.169 

703 Davki na premoženje 167.340 

704 Domači davki na blago in storitve 52.123 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 701.535 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 446.830 

711 Takse in pristojbine 2.000 

712 Globe in druge denarne kazni 1.120 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 218.254 

714 Drugi nedavčni prihodki 33.331 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 28.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.000 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 3.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 454.385 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 454.385 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.279.478 

40 TEKOČI ODHODKI 1.178.116 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 410.273 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 62.401 

402 Izdatki za blago in storitve 608.987 

403 Plačila domačih obresti 15.900 

409 Rezerve 80.555 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.307.214 

410 Subvencije 80.480 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 883.900 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 103.487 

413 Drugi tekoči domači transferi 239.347 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 769.526 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 769.526 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 24.622 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 8.800 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 15.822 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) - 115.926 
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 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

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

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

   

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 

 
0 

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

 
0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 179.341 

55 ODPLAČILA DOLGA 179.341 

550 Odplačila domačega dolga 179.341 

   

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 295.267 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 179.341 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 115.926 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 295.267 

 
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, konte in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na 
Pohorju: www.lovrenc.si. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi in tega odloka. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali 
druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
  

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so: 
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, po 43. čl. 

Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP), 

2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, po 43. čl. Zakona o javnih 

financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 

3. požarna taksa, po 59. čl. Zakona o varstvu pred 
požarom (Ur.l. RS, št 3/07-UPB, 9/11, in 83/12), ki 
se uporabi za namen, določen v tem zakonu, 

4. turistična taksa, po 20.čl. Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 2/04 in 57/12), 

5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po 29. čl. 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 
16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C),  

6. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za gozdove, 
po 10.a čl. Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – 
ORZSKZ16 in 14/15 – ZUUJFO) in 23. čl. Zakona o 
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št 
17/2014), 

7. komunalni prispevek, po 84. čl. Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 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), 

8. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in 
finančnega premoženja, po 43. čl. Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 

9. prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem, 
po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP), 

10. prihodki režijskega obrata, po 43. čl. Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0809
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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11. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po 5. členu 
Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
(Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 
25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 
35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15), 

12. prejete donacije, po 43.čl. Zakona o javnih financah 
(Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) 

13. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov 
za izvajanje nalog investicijskega značaja in 

14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
proračuna in proračun.   

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, 
razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo 
režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega 
leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja 
proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih 
sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do 
skupnega zneska 40.000,00 EUR.  

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za 
prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans 
proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se 
šteje na novo. 

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih 
prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi 
rebalansi proračuna tekočega leta. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi 
realizaciji. 

 
6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 
breme proračunov prihodnjih let) 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske 
odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo 
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt 
razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti 
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo 
zapadle v plačilo: 

 v letu 2017, ne sme presegati 70 % pravic porabe, 
zagotovljene  za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, v sprejetem proračunu za 
tekoče leto in 

 v  letu 2018, ne sme presegati  60 % pravic porabe, 
zagotovljene za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, v sprejetem proračunu  za 
tekoče leto. 

Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja 
v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % 
vrednosti projekta. Vse ostale spremembe mora 
predhodno potrditi občinski svet.  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna.  

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
8. člen 

(proračunski sklad) 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med 
odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in 
druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna  v višini 25.000,00 EUR. Izločanje v 
rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje 
prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve 
Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za preteklo 
leto. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 
10.000,00 EUR, župan in o tem pisno poroča 
občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe 
sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega višino 
o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o 
proračunu,  odloča občinski svet občine s posebnim 
odlokom. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov 
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti 
ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije  se v letu 2016 določijo 
v višini 15.000,00 EUR.  

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne 
proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se 
razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela 
proračuna. O koriščenju splošne proračunske rezervacije 
župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem 
o izvrševanju proračuna. 
 

10. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi 
tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi 
ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, 
da lahko v primeru neenakomernega pritekanja 
prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame 
likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca 
proračunskega leta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje 
občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski 
svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega 
proračuna.  
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine  
 

11. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 
50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če 
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino 
terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. 

Župan o realiziranih odpisih poroča občinskemu svetu 
hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju 
proračuna.  
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja  

  
12. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno 
posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja investicije 
iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih 
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne 
velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.  

 
13. člen 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna) 

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju 
javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je. 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc 
na Pohorju, se v letu 2016 ne bodo zadolževali.  
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na 
Pohorju v letu 2017, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja. 

 
15. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4101-0004/2015 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
Priloga: 

 Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih 
programov 

 

 
 

1034. Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Lovrenc na Pohorju 

 

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (MUV, št. 20/99, 7/00, 31/03, 6/04, 
30/04, 19/07) in 30/09) ter 6. ter 14. člena Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/11 in 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju na 10. redni seji, dne 22.12.2015, sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU  

 
1.  

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Lovrenc na 
Pohorju znaša 0,000323 € za m

2
 zazidanega in 

nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016. 
 

2. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati z dnevom objave, uporabljati pa se začne 
od 1. 1. 2016 dalje.  
 
Številka: 0075-0021/2015 
Datum:  22. 12. 2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 

 
 
1032. Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju 
 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 13/2011, 17/2014) in določil 17. člena Aneksa 
h Koncesijski pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter 
upravljanju čistilne naprave in kanalskega omrežja v 
Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.5.2003, je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 10. redni seji, 
dne 22.12.2015, sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH 

ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 

1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. 
člena Aneksa h koncesijski pogodbi o izgradnji in 
vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in 
kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 
14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno storitve čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v višini 1,45 EURA na m

3
. 

 
2. člen 

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2016 
dalje. 
 
Številka: 0075-0016/2015 
Datum:  22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
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1036. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini lovrenc na pohorju za leto 2016 

 

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 
17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 
10. redni seji, dne 22.12.2015, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE 

ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2016 

 
I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016, subvencionirala v 
naslednji višini: 
 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 

% 
Znesek subvencije v 
EUR brez DDV/m3 

Znesek subvencije 
v EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR 

  100,00 0,1591 0,1742 
74.186 12.923,20 

 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 
 

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne 
vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJ
A/LETO2016 

v 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 100,00 7,03 7,70 
549 57.381,48 

Priključek <20  DN < 40 3,00 100,00 21,10 23,10 
41 12.841,20 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 100,00 70,33 77,01 
7 7.308,00 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 100,00 105,49 115,51 
2 3.132,00 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 100,00 210,98 231,02 
0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 100,00 351,63 385,03 
2 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 100,00 703,26 770,07 
0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 100,00 1.406,53 1.540,15 
0 0,00 

     
 80.662,68 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 
31.12.2016. 

 
III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 subvencionirala le 
za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne 
odpadne vode, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 

 
IV. 

Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 

V. 

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 
Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Lovrenc na Pohorju, 
na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata 
Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in 
odredbe župana. 

 
VI. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016 
naprej.  
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Številka: 0075-0017/2015 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 

 
 
1037. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 

izvajanja storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini 
lovrenc na pohorju za leto 2016 

 

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 
17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 
10. redni seji, dne 22.12.2015, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO 

VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2016 

 
I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter 
pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2016, subvencionirala v naslednji višini: 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba 
s pitno vodo 

 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

oskrba s pitno vodo 
% 

Znesek subvencije v 
EUR brez DDV/m3 

Znesek subvencije 
v EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v m
3
 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR z DDV 
za leto 2016 

  28,64 0,1301 0,1425 
89.900,00 12.807,11 

 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 
 

Omrežnina - pitne vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJ
A/LETO2016 

v 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 81,83 4,6968 5,1430 
756 46.657,26 

Priključek <20  DN < 40 3,00 90,78 15,6243 17,1086 
62 12.728,80 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,00 48,1996 52,7786 
7 4.433,40 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,42 74,3858 81,4525 
2 1.954,86 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00  160,4458 175,6882 
0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00  272,7021 298,6088 
0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00  573,7800 628,2891 
0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00  1.147,5600 1.256,5782 
0 0,00 

     
 65.774,32 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 
31.12.2016. 

 
III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 
storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 
OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016, le za 
gospodinjstva oziroma druge uporabnike storitev oskrbe 
s pitno vodo, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 

IV. 

Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 
Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka 
Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek 
subvencije in odredbe župana. 
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VI. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016 
naprej.  
 

Številka: 0075-0018/2015 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 

 
 
1038. Sklep o določitvi višine subvencije stroškov 

najemnine javne infrastrukture (zbirni center) 
za leto 2016 

 

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Sklepa 
komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, 
dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380) 
ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 10. redni 
seji, dne 22.12.2015, sprejel 
 

S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV 
NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI 
CENTER) ZA LETO 2016 

I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 2016, subvencionirala 
v naslednji višini: 

 

Najemnina za zbirni center brez DDV/EUR/leto DDV 22 % Najemnina za zbirni center z DDV/EUR SUBVENCIJA % 

3.064,32 674,15 3.738,47 100 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 
31.12.2016. 
 

III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 2016, subvencionirala 
le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje 
komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne 
dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz 
sredstev občinskega proračuna.  

 
IV. 

Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju 
nakazovala SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in 
druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 
Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene 
pogodbe.  

V. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016 
naprej.  
 
Številka: 0075-0020/2015 
Datum:22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 

 
 

1039. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine lovrenc na 
pohorju za leto 2016 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Sklepa 
komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, 
dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380) 
ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 10. redni 
seji, dne 22.12.2015, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH 

VRST MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN 
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA 
OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

LETO 2016 

 
I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
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ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju, v letu 2016, subvencionirala 
v naslednji višini: 

 

 

MESEČNI 
ODVOZ 2016 

Cena 
2016 
EUR 

Cena 2016 
EUR 

 
SUBVENCIJA  

 
SUBVENCIJA  

MESEČNO 
EUR 

LETNO 
EUR 
(x12) SUBVENCIJA 

Posoda L Št.posod/mesec 
BREZ 
DDV 

SNAGA 
BREZ DDV 

 2016 BREZ 
DDV   2016 Z DDV  skupaj skupaj % 

60 299 2,99 3,74 
                                 

0,75    
                           

0,82    
                       

245,55    
                     
2.946,65    20,05 

120 599 7,47 9,34 
                                 

1,87    
                           

2,05    
                    

1.226,54    
                  
14.718,51    20,02 

240 62 14,21 17,75 
                                 

3,54    
                           

3,88    
                       

240,33    
                     
2.883,97    19,94 

770 2     
                                      
-      

                                
-      

                                 
-      

                                  
-        

1100 17 62,34 77,05 
                               

14,71    
                         

16,11    
                       

273,83    
                     
3.285,92    19,09 

      
                    

1.986,25    
                  

23.835,04     

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 
31.12.2016. 

 
III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2016, le za gospodinjstva oziroma druge 
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina 
pokrila iz sredstev občinskega proračuna.  

 
IV. 

Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju 
nakazovala SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in 
druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 
Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene 
pogodbe.  

 
V. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016 
naprej.  
 
Številka: 0075-0019/2015 
Datum: 22.12.2015 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 

 
 

OBČINA MAKOLE 
 

1040. Sklep o začasnem financiranju Občine Makole 
v obdobju januar - marec 2016 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah  (Uradni 
list  RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 
98. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin  št. 2/2007 in 45/2014) je Župan Občine 
Makole dne 21.12.2015 sprejel 
  

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MAKOLE V 

OBDOBJU JANUAR - MAREC 2016 

 
1. člen 

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja). 
  

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list  RS št. 11/11-uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine 
Makole za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
14/2015 in 57/2015; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
  

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

Konto   O P I S Plan 2016 (v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

        

  I. S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 642.798 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 298.382 

70   DAVČNI PRIHODKI 285.382 
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700   Davki na dohodek in dobiček 273.024 

703   Davki na premoženje 1.708 

704   Domači davki na blago in storitve 10.770 

71   NEDAVČNI PRIHODKI 12.880 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 8.072 

711  Takse in pristojbine 251 

712  Globe in druge denarne kazni 640 

714   Drugi nedavčni prihodki 3.917 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 344.416 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij 110.906 

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 233.511 

  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 570.766 

        

40   TEKOČI ODHODKI  187.678 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 41.310 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.756 

402   Izdatki za blago in storitve 128.659 

403  Plačila domačih obresti 3.917 

409   Rezerve 7.037 

41   TEKOČI TRANSFERI  167.214 

411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 122.019 

412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 568 

413   Drugi tekoči domači transferi 44.627 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  215.026 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 215.026 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  847 

432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  847 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) 72.033 

        

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   Prejeta vračila danih posojil 0 

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

440   Dana posojila 0 

441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

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

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 

500   Domače zadolževanje 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 18.035 

550   Odplačila domačega dolga 18.035 

  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 53.998 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -18.035 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -72.033 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA  0 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so 
bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 
2015 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že 
sklenjenih pogodbah. 

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih 
prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih 
občine iz preteklega leta. 
  

4. člen 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk –kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
  

5. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
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6. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu 
proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
  

7. člen 

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
likvidnostno zadolži.  
 

8. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2016 dalje. 
 
Št.: 030-89/2015-1 
Datum: 21.12.2015 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 

 
 

OBČINA NAKLO 
 

1041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PO11 Spodnja vas - sever 

 

Na podlagi 12. in 80. člena Statuta Občine Naklo (Uradni 
list RS, št. 28/2015, Uradno glasilo slovenskih občin št. 
63/2015 ) je Občinski svet Občine Naklo na 3. izredni seji 
dne 16.12. 2015 sprejel 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU PO11 SPODNJA VAS - SEVER 

 
1. člen 

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PO11 Spodnja vas – sever (Ur.l.RS, št. 81/2013) – v 
nadaljevanju Odlok -  se spremenita prvi in drugi 
odstavek 7. člena Odloka, ki se pravilno glasita:  
«(1) Zemljiška parcela 1 

objekt B prosto stoječa individualna stanovanjska hiša, 
tloris klet: 8,00m × 15,50m in 6,60m x 7,50m 

(delno obzidan nadstrešek), 
tloris pritličje:  12,20 × 15,50m, (atrijska stavba) in 

4,20m - 7,50m × 11,90m, (delno pokrita 
terasa), 

višina: +10,00m, 
etažnost: K+P+M, 
streha: 36-42°, simetrična dvokapnica, frčade, 

čopi dovoljeni, del strehe lahko tudi 
raven ali z minimalnim naklonom 
enokapnice, 

kota pritličja: 0,00=419,50, 
zem. parcela 970m. 
 
(2) Zemljiška parcela 2 

objekt C prosto stoječa individualna stanovanjska hiša, 

tloris klet: 8,40m x 12,00m in 6,00m × 7,50m 
(delno obzidan nadstrešek), 

tloris pritličje:  8,40m × 12,00m in 6,00m x 6,00m 

(delno pokrita terasa), 
tloris mansar.: 8,40m × 12,00m, 
višina: +11,00m, 
etažnost: K+P+M, 
streha: 36-42°, simetrična dvokapnica, frčade, 

čopi dovoljeni, del strehe lahko tudi 
raven ali z minimalnim naklonom 
enokapnice, 

kota pritličja: 0,00=420,00, 
zem. parcela 675m. « 
 

2. člen 

V Odloku se spremeni zadnji stavek tretjega odstavka 34. 
člena Odloka, ki se pravilno glasi: 
»Deli stavb v posameznih etažah kot so na primer: 
stopnice, balkoni, loggie, podaljški prostorov, oblikovni 
poudarki in podobno, so lahko (ob upoštevanju osnovnih 
urbanističnih določil odloka) zamaknjeni iz ali v osnovni 
gabarit stavbe do 1,60m.« 
 

3. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
stopi v veljavo prvi dan po objavi. 
 
Številka:  3505-0001/2015 
Datum:  16.12.2015 
 

 Občina Naklo 
 Marko Mravlja, župan 

 

 
OBČINA PREVALJE 

 
1042. Obvezna razlaga Odloka o prostorskem načrtu 

Občine Prevalje 
 

Na Podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr, 34/07, 
15/10, 12/13(I), 12/13(II)) je Občinski svet Občine 
Prevalje na  11. redni seji, dne 17.12.2015 sprejel 

 
OBVEZNO RAZLAGO 

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
OBČINE PREVALJE 

 
1. 

Sprejme se obvezna razlaga 3. točke 97. člena 
Občinskega prostorskega načrta občine Prevalje (OPN, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2015), ki se glasi: 
V tretji točki 97. člena OPN se  med posege, ki so 
določeni kot   »rekonstrukcije brez povečanja površine 
objektov, vzdrževanje objektov«  štejejo tudi vsi posegi 
na objektih, ki se izvajajo zaradi zagotavljanja 
neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb na 
podlagi 17. člena Zakon o graditvi objektov, (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-
150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 
57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-
1(62/2010 popr.), 57/2012, 110/2013, 19/2015) in 
Pravilnika o  zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003, 
77/2009 – odl. US). 

 
2. 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Prevalje. 

3. 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
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Številka: 3500-0002/2008-10 
Prevalje, dne 17.12.2015 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič 

 

 
 

OBČINA PODLEHNIK 
 

1043. Sklep o višini letne najemnine za najetje 
grobov za leto 2016  

 

Na podlagi 16. člena Odloka o pokopališkem redu in 
pogrebnih svečanostih v Občini Podlehnik (Uradni list 
RS, št. 4/00) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 96/09) je Občinski svet Občine 
Podlehnik na svoji 7. redni seji, dne 22. 12. 2015, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O VIŠINI LETNE NAJEMNINE ZA NAJETJE GROBOV 

ZA LETO 2016 

 
I. 

Višina najemnine za leto 2016 je za posamezne vrste 
grobov naslednja: 

 za enojni grob     18,36 EUR z DDV 

 za družinski grob 30,24 EUR z DDV. 
 

II. 

Najemnina se poravna po položnici v enkratnem znesku. 
 

III. 

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1.1. 2016. 
 
Številka: 032-2/2015-14 
Datum: 22.12. 2015 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 

 
 

1044. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Podlehnik v obdobju januar - marec 2016  

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 
14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - 
ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - 
ZIPRS1314-A) in 96. člena Statuta Občine 
Podlehnik(Uradni list RS, št. 96/2009) je Župan Občine 
Podlehnik,  dne 22. 12. 2015 sprejel 
 

SKLEP  
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE 

PODLEHNIKV OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Podlehnik(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2016  (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 
 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 
127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 
49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 
46/2013 - ZIPRS1314-A); v nadaljevanju: ZJF) in Odlok  
o  spremembah o proračunu Občine Podlehnik za leto 
2015 - 1 rebalans  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
45/2014; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
 
2.  Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

 (sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

 

KONTO  OPIS Veljavni proračun: 2015/2 
 

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 4,946,023 

     TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1,445,040 

70  DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1,298,217 

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1,177,592 

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 76,940 

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 43,585 

706  DRUGI DAVKI 100 

71  NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 146,823 

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  63,313 

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 1,800 

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  7,600 

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 110 

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 74,000 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 296,000 

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 86,921 

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
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722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 209,079 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    3,204,983 

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 399,042 

741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

2,805,940 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

    

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 5,996,023 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 670,159 

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 125,760 

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16,995 

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  460,303 

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37,100 

409  REZERVE 30,000 

41  TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 736,032 

410  SUBVENCIJE 50,960 

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 407,400 

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 40,725 

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  236,947 

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4,533,832 

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4,533,832 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 56,000 

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 4,000 

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 52,000 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1,050,000 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

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

0 

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

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

440  DANA POSOJILA 0 

441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

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

0 

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1,181,000 

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1,181,000 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 149,184 

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  149,184 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-18,184 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1,031,816 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1,050,000 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA  

  - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA  

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov in so 
priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani 
Občine Podlehnik.   
 
3.  Izvrševanje začasnega financiranja 

 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu.  

 
6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
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svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

 (obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži do višine Ø eurov.  
 
6.  Končna določba 

 
8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin 
 
Številka:032-2/2015-14 
Kraj, datum: Podlehnik, 22.12. 2015 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
Priloga: 

 Posebni del Proračuna 
 

 
 
1045. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
 

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
28/09) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF) je Občinski 
svet Občine Podlehnik na svoji 7. redni seji, dne 22. 12. 
2015, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 

ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 
I. 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč znaša 0,00326 EUR. 
 

II. 

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016. 
 
Številka: 032-2/2015-14 
Datum: 22.12. 2015 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 

1046. Obvezna razlaga drugih odstavkov 118., 119. 
in 120. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ravne na  
Koroškem (Uradno glasilo slovenski občin št. 
7/2013, 28/2014) 

 

Na podlagi 85. člena Poslovnika Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013, 
32/2014) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 
11. redni seji dne 23.12.2015 sprejel  
 

OBVEZNO RAZLAGO 

 
drugih odstavkov 118., 119. in 120. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na  
Koroškem (Uradno glasilo slovenski občin št. 7/2013, 
28/2014) 
 

V NASLEDNJEM BESEDILU: 

 
Drugi odstavki 118., 119. in 120. člena  Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenski občin št. 7/2013, 
28/2014), ki govorijo o zelenih površinah oz. faktorju 
zelenih površin (FZP) se v povezavi z 72. členom Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na  
Koroškem (Uradno glasilo slovenski občin št. 7/2013, 
28/2014) razlagajo tako, da se  besedilo ne nanaša na že 
obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na  Koroškem na podlagi pravnomočnih gradbenih 
dovoljenj.  

Obvezna razlaga velja z dnem objave v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 033-0013/2015 
Datum:23. 12. 2015 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 

 
 

OBČINA VERŽEJ 
 

1047. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v 
obdobju januar - marec 2016 

 

Na  podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi - 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Ur.l. RS št. 
94/07, 76/08, 79/09, 51/2010, 40/2012-ZUJF) 32. in 33. 
člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/2011 – 
UPB4 in 101/2013) in 93. člena Statuta  Občine Veržej  
(Ur.l. RS št. 22/08 in 105/2012) je župan Občine  Veržej 
sprejel   
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE VERŽEJ V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016 
 

1. člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Veržej v obdobju 1. januarja do 31. marca 2016 
oz. do sprejetja poračuna Občine Veržej za leto 2016.   
 

2. člen 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2015.  

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo 
Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok 
o proračunu. 
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3. člen 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 

4. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 
financah. 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2016. 
 
Številka: 410-4/2015-17 
Veržej, dne 23. decembra 2015 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 

 

 
 

OBČINA VIDEM 
 

1048. Sklep o cenikih v Občini Videm 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1 in 38/12), 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 
Videm v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
34/2011) Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališča v občini Videm (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 5/2011), Odloka o ustanovitvi 
režijskega obrata (Ur.l. RS, št. 21/1997), Odloka o 
komunalnih taksah v Občini Videm (Naš glas-uradne 
objave Občine Videm, št. 01/1997, Ur.l. RS, št. 98/1999) 
in Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma 
plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin 
članom delovnih teles občinskega sveta in drugih 
organov Občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/2011 in 24/2011) je 
občinski svet Občine Videm na svoji 11. redni seji, dne 
22. 12. 2015sprejel 

 
SKLEP  

O CENIKIH V OBČINI VIDEM ZA LETO 2016 
 

1.člen 

 
1. DVORANA V OSNOVNI ŠOLI VIDEM 
 

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v 
EUR s 
1.1.2016 

Najem dvorane v OŠ 
Videm za 45 minut-
občani 
Občine Videm 

8,80 € 8,80 € 

Najem dvorane v OŠ 
Videm za 45 minut – 
najemniki izven občine 
Videm 

13,80 € 13,80 € 

 
2. SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM 

 

Naziv Dosedanja 
cena  

Nova cena v 
EUR s 1.1.2016 

Najem prostorov 
splošne ambulante 

2,18  €/m2 2,18 €/m2 
 

Videm - 
površina 78,25 m2  

 
3. ZOBNA AMBULANTA VIDEM 

 

Naziv Dosedanja 
cena  

Nova cena v 
EUR s 1.1.2016 

Najem prostorov zobne 
ambulante Videm – 
površina 39,85 m2 

2,18  €/m2     2,18 €/m2 
 

 
 
4. LEKARNA VIDEM 

 

Naziv Dosedanja 
cena  

Nova cena v 
EUR s 1.1.2016 

Najem prostorov 
lekarne Videm – 
površina 94,9 m2 

2,18  €/m2      2,18 €/m2 
 

 
5. POSLOVNA PROSTORA V POSLOVNO 

STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI 
PTUJU 51 

 

Naziv Dosedanja 
cena  

Nova cena v 
EUR s 1.1.2016 

Najem dveh poslovnih 
prostorov  

 Površina 1 
poslovni prostor 
39,67 m2 

 Površina 2 
poslovni prostor 
47,98 m2 

3,47 €/m2    3,47 €/m2 
 

 
6. KURJAVA V POSLOVNO STANOVANJSKEM 

OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51 

 

Naziv Dosedanja cena  Nova cena v EUR 
s 1.1.2016 

Kurjava v 
poslovno 
stanovanjsk
em objektu 
Videm pri 
Ptuju 51. 
Izračun 
velja za vse 
odjemnike 
toplotne 
energije. 
Mesečni 
obračuni se 
opravljajo 
na podlagi 
popisov in 
porabljenih 
kWh s 
pribitkom 
fiksnih 
stroškov. 
Ko ni 
kurilne 
sezone se 
zaračunava
jo samo 
fiksni 
stroški.  

Variabilni del 
kurjave se izračuna 
na podlagi formule: 
PkWh=P/H/EI*EE 
PkWh=0,937/10/08
7x5% = 0,11 € 
 
PkWh-cena 
kilovatne ure 
P-cena kurilnega 
olja 
H – kurilna 
vrednost kurilnega 
olja = 10 kw/l 
EI-energetski 
izkoristek =0,87 
EE-električna 
energija za pogon 
naprav v kurilnici in 
voda =5% 
 
Fiksni del kurjave 
je določen v 
pogodbi. 

Variabilni del 
kurjave se izračuna 
na podlagi formule: 
PkWh=P/H/EI*EE 
PkWh=1,016/10/0,8
7x5% = 0,12 € 
 
PkWh-cena 
kilovatne ure 
P-cena kurilnega 
olja 
H – kurilna vrednost 
kurilnega olja = 10 
kw/l 
EI-energetski 
izkoristek =0,87 
EE-električna 
energija za pogon 
naprav v kurilnici in 
voda =5% 
 
Fiksni del kurjave je 
določen v pogodbi. 

 
7. HONORAR UREDNIŠKEGA ODBORA 
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Honorar uredniškega 
odbora 

Dosedanje 
neto cena 

v EUR 

Nova  neto 
cena v EUR s 

1.1.2016 

Tekst – navaden (za 
stran – 30 vrstic;1900 
znakov) 

6,70 6,70 

Tekst – intervju (za 
stran) 

13,40 13,40 

Naslovnica 22,30 22,30 

Fotografija 6,70 6,70 

Lektoriranje na stran 2,60 2,60 

Sestanek kot imajo 
odbori 

  

Urednikovanje za eno 
številko 

222,80 222,80 

 
8. DELOVNA URA DELAVCA REŽIJSKEGA 

OBRATA  

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v EUR s 
1.1.2016 

Delovna ura 
delavca 

5,30 € 5,30 

 
9.  URNA POSTAVKA STROJEV V REŽIJSKEM 

OBRATU 
 

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v 
EUR s 

1.1.2016 

Traktor 11,10 11,10 

Traktor z delovnimi stroji 
- priključki 

16,60 16,60 

Mini bager 16,60 16,60 

Kosilnica Ferrari 16,60 16,60 

Poltovorni avto 7,24 7,24 

Ostali manjši delovni 
stroji – kosilnice, 
škropilnice, žage, kose, 
vibra deska 

5,53 5,53 

 
10.  KOMUNALNA TAKSA 

 

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v 
EUR s 

1.1.2016 

Vrednost točke v skladu 
z Odlokom o komunalnih 
taksah 

0,13 € 0,13€ 

 
11.  GRAMOZ  IZ POLJČAN 
 

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v 
EUR s 

1.1.2016 

Sofinanciranje 
poljčanarja za 15 ton (en 
kamion) 

95,00 € 95,00 € 

 
12. MRLIŠKA VEŽA VIDEM PRI PTUJU IN ZG. 

LESKOVEC 
 

Naziv Dosedanja 
cena 

Nova cena v 
EUR s 1.1.2016 

Uporaba in čiščenje 
mrliške veže 

52,00 € 52,00 € 

Uporaba prostora 
mrliške veže v primeru 
žare  

18,00 € 18,00 € 

Letna pristojbina za 
enojni in  žaro 

22,50 € 22,50 € 

Letna pristojbina za 
dvojni grob 

28,90 € 28,90 € 

Letna pristojbina za 
grobnico 

58,20 € 58,20 € 

Parcela za prvi pokop 
za enojni grob 

84,60 € 84,60 € 

Parcela za prvi pokop v 
dvojni grob 

113,50 € 113,50 € 

Parcela za prvi pokop v 
grobnico 

282,80 € 282,80 € 

Žarni grob 732,70 € 732,70 € 

 
2.člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
veljati pa začne 01. 01. 2016. 
 
Številka: 007-02/2015-020 
Datum: 23. 12. 2015 
 

 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 

 

 
 

OBČINA VITANJE 
 

1049. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje 
za leto 2015  

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJ, 14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 
49/09) in 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, 
št. 113/06 in 21/2007) je Občinski svet  Občine Vitanje na 
8. redni seji dne 28.12.2015 sprejel 
 

ODLOK  
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA 

LETO 2015 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2015 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2014) se 2. člen 
spremeni, tako da se glasi: 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eur 

  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans leta 2015 

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.996.708,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.623.006,00 

70 DAVČNI PRIHODKI (7)00+703+704+706 1.483.141,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.336.815,00 
703 Davki na premoženje 71.890,00 
704 Domači davki na blago in storitve 74.436,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 139.865,00 
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710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja 60.281,00 
711 Upravne takse in pristojbine 626,00 
712 Globe in druge denarne kazni 1.978,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 74,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 76.906,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 33.931,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 32.200,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 1.731,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 339.771,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofonančnih institucij 339.771,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.155.332,83 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 747.776,38 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 112.994,00 
401 Prispevki delodajalcev za sodialno varnost 16.946,00 
402 Izdatki za blago in storitve 555.563,00 
403 Plačila domačih obresti 14.800,00 
409 Sredstva izličena v rezerve 47.473,38 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 695.021,19 

410 Subvencije 18.480,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 442.399,84 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 62.277,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 171.864,35 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 679.823,26 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 679.823,26 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.712,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4.100,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 28.612,00 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -158.624,83 

     
  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0,00 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 

     
  C.  RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 240.562,88 
50 ZADOLŽEVANJE 240.562,88 

500 Domače zadolževanje 240.562,88 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 69.758,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 69.758,00 

550 Odplačilo domačega dolga 69.758,00 
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 12.180,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 170.804,88 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 158.624,83 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 43.032,22 

 

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, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 9000-007/2015-04 
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

1050. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2016  
 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,79/09,51/10 IN 
40/12-ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POPR. in 101/13) in 16. 
člena statuta Občine Vitanje–UPB1 (UGSO št. 20/2012) 
je Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji dne 
28.12.2015 sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE VITANJE ZA LETO 2016 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2016 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
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sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eur 

  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.914.855,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.657.310,00 

70 DAVČNI PRIHODKI (7)00+703+704+706 1.543.598,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.410.533,00 
703 Davki na premoženje 63.865,00 
704 Domači davki na blago in storitve 69.200,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 113.712,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja 59.062,00 
711 Upravne takse in pristojbine 500,00 
712 Globe in druge denarne kazni 1.100,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 53.000,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 7.000,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7.000,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 250.545,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofonančnih institucij 250.545,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.237.508,96 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 811.452,70 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 117.750,00 
401 Prispevki delodajalcev za sodialno varnost 17.300,00 
402 Izdatki za blago in storitve 612.508,00 
403 Plačila domačih obresti 16.488,00 
409 Sredstva izličena v rezerve 47.406,70 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 688.175,00 

410 Subvencije 23.400,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 448.134,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 58.770,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 157.871,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 717.631,26 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 717.631,26 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.250,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.250,00 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -322.653,96 

     
  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0,00 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 

     
  C.  RAČUN FINANCIRANJA  

  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2016 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 221.311,14 
50 ZADOLŽEVANJE 221.311,14 

500 Domače zadolževanje 221.311,14 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 105.238,00 

55 ODPLAČILo DOLGA 105.238,00 

550 Odplačila domačega dolga 105.238,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -206.580,82 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 116.073,14 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 322.653,96 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 206.580,65 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Župan, 

Nadzorni odbor, Upravni organ), ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 



Št. 71/31.12.2015 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1955 

 

 

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, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
2. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

 požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu, 

 državna sredstva, evropska sredstva in sredstva 
drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve, 

 turistična taksa, 

 prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

 donacije, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 

 koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov in 
lovstva. 

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem 
načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni 
višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 

Občina je imela na dan 31.12.2014 oblikovana sklada 
neporabljene okoljske dajatve v višini 151.368,38 € ter 
rezervni sklad v višini 38.601,00 €. Sklada neporabljene 
okoljske dajatve nista bila porabljena v letu 2015 in se 
upoštevata kot sredstva na računu na dan 31.12.2015. 
Proračunski postavki sta v letu 2016 še vedno planirani v 
posebnem delu proračuna, vendar zmanjšani zaradi 
investicij, ki so financirane iz okoljske dajatve. O uporabi 
oblikovanega rezervnega sklada preteklih let odloča 
občinski svet. 
 

5. člen 
(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 glavnimi programi v okviru področja proračunske 

porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2016 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih 
pomoči in sredstev drugih donatorjev. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 
23.406,70 eurov. Na podlagi za finance pristojnega 
organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
odloča župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.  
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
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9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko 
župan odobri sredstva do višine 400 €. 
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 
lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in 
Zakonom o financiranju občin do višine 183.562,88 eurov 
za namen pridobitve gasilskega vozila ter do višine 
37.748,26 eurov interne zadolžitve. Interna zadolžitev 
pomeni zadolžitev znotraj proračuna, saj je kot stanje 
sredstev na računu na dan 31.12.2015 upoštevana tudi 
neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (zadnji 
odstavek 4. člena Odloka), ki so planirana na 
proračunskih postavkah 15027-poraba okoljske dajatve 
sklad-okolje in 15028-poraba okoljske dajatve sklad-voda 
in predvidoma v letu 2016 ne bosta realizirani. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih 
oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 

upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) 
se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 11.000 € 
eurov.  

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine. 
 
6.  Prehodne in končne določbe 

 
12. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 9000-007/2015-05 
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

 

 
 

1051. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od 
premoženja v Občini Vitanje v letu 2016 

 

Na podlagi 16. člena Zakon o davkih občanov (Uradni list  
SRS, št. 36/1988, 8/1989, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 
5/1990 in Uradni list RS, št. 48/1990, 8/1991, 10/1991, 
17/1991-I-ZUDE, 14/1992, 7/1993, 13/1993, 66/1993, 
12/1994, 1/1995, 77/1995, 18/1996-ZDavP, 77/1996, 
80/1997, 86/1998, 91/1998, 1/1999-ZNIDC, 7/1999, 
28/1999, 110/1999, 116/2000, 117/2006-ZDVP, 
117/2006-ZDDD in 24/2008), Odločbe Ustavnega 
sodišča o razveljavitvi 3. odstavka 22. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 61/1999), Odločbe 
Ustavnega sodišča o razveljavitvi Zakona o davku na 
nepremičnine (Uradni list RS, št. 22/14) in 16. člena 
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 
106/02, 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. 
redni seji dne 28.12.2015 sprejel  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN DAVKA OD 
PREMOŽENJA V OBČINI VITANJE V LETU 2016 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in 
2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2016, 
znaša 1,85 EUR. 
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in se uporablja za izračun davka 
od premoženja v letu 2016. 
 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja 
v Občini Vitanje v letu 2003 (Uradni list RS, št. 14/03). 
 
Številka: 9000-007/2015-06 
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

 

 
 
1052. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke 

za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2016 

 

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS,št.110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini 
Vitanje (Uradni list RS, št.36/2000) in po 25. členu 
Statuta občine Vitanje  (Uradni list RS,št.49/99, 46701, 
106/02)  je občinski svet  občine Vitanje na svoji 8. redni 
seji dne 28.12.2015 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA 

IZRAČUN NADOMESTILA  ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016 

  
1.člen 

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  
uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2016 
znaša 0,00124 EUR. 
 

2.člen 

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19951&stevilka=13
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199577&stevilka=3497
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199618&stevilka=1062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199677&stevilka=4118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199780&stevilka=3764
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199886&stevilka=4414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199891&stevilka=4743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19991&stevilka=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19997&stevilka=293
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199928&stevilka=1348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=1999110&stevilka=5171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000116&stevilka=4854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5017
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Številka: 9000-007/2015-07      
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

 

 
 
1053. Sklep o vrednosti elementov za izračun 

prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi 
odstotka od povprečne gradbene cene, s 
katerim se določi korist za stavbno zemljišče 

 

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih 
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, 
št. 8/87), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/2002), Odloka o plačilu sorazmernega 
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na 
območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97) in 
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 
106/02) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji 
dne 28.12.2015 sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI ELEMENTOV ZA IZRAČUN 

PROMETNE VREDNOSTI STANOVANJSKIH HIŠ, 
STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN IN O 

DOLOČITVI ODSTOTKA OD POVPREČNE 
GRADBENE CENE, S KATERIM SE DOLOČI KORIST 

ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 
 

1. člen 

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na 
območju občine Vitanje (brez stroškov komunalnega 
urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 
2015   766,87 EUR za m

2
. 

 
2. člen 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene in 
sicer:  

 50% za individualno komunalno rabo 

 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m
2
 koristne 

stanovanjske površine. 
 

3. člen 

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v 
odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%. 
 

4. člen 

Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v 
skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih 
storitev v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec 
izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM 
Slovenije. 

Omenjeni elementi  služijo kot pripomoček pri delu 
upravnih organov za leto 2016. 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati na dan 1.1.20016.   
 
Številka: 9000-007/2015-08      
Datum: 28.12.2015 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

OBČINA VOJNIK 
 

1054. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Vojnik 

 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H, 
83/12) ter 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list 
RS, št. 38/2011) je Občinski svet Občine Vojnik na 10. 
redni seji, dne 17. 12. 2015 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE VOJNIK 

 
1.člen 

V Občinsko volilno komisijo Občine Vojnik se za dobo 
štirih let imenujejo:  
Miran Pritekelj  - predsednik  
Simona Kuzman Razgoršek – namestnica predsednika 
Marija Železnik – članica 
Gerhad Skaza – namestnik članice 
Vili Hribernik – član 
Aleksandra Katarzyna Pintarič Kaczynska – namestnica 
člana 
Rajko Brezovšek – član 
Alja Skamen – namestnica člana 
 

2.člen 

Prvo sejo Občinske volilne komisije skliče župan Občine 
Vojnik. 

 
3.člen 

Sedež Občinske volilne komisije je v Vojniku, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik. 

 
4.člen 

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 032-0022/2015/5  
Vojnik, dne 17. 12. 2015 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 

 
 

OBČINA ZREČE 
 

1055. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Zreče za leto 2016 

 

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Zreče -1 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 70/15) in 16. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 57/12) je Občinski svet Občine 
Zreče na svoji 8. seji, dne 16.12.2015 sprejel  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

ZREČE ZA LETO 2016 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2016 znaša 
0,000432 EUR/m

2
/mesečno oziroma 0,005184 

EUR/m
2
/letno. 
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2. člen 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 
v dveh obrokih. 
 

3. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

4. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/14). 
 
Številka: 422-2/2015-5 
Zreče, dne 16.12.2015 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
1056. Cenik uporabe športne dvorane in telovadnice 

pri Osnovni šoli Zreče ter telovadnice pri 
podružnični šoli Stranice 

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika uporabi športne dvorane in 
telovadnice pri Osnovni šoli Zreče  ter telovadnice pri 
podružnični šoli Stranice (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 70/15) in 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče 
na 8. redni seji, dne 16.12.2015 sprejel 
 

CENIK  
UPORABE ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE 
PRI OSNOVNI ŠOLI ZREČE TER TELOVADNICE PRI 

PODRUŽNIČNI ŠOLI STRANICE 

 
1. člen 

Uporabnina za uporabo športne dvorane pri Osnovni 
šoli Zreče znaša: 

 cela dvorana  50,00 EUR/uro 

 2/3 dvorane  30,00 EUR/uro 

 1/3 dvorane   17,00 EUR/uro 

V ceno ni zajet davek na dodano vrednost. 

 prireditev   700,00 EUR/dan 
(cela telovadnica, zaščita parketa, oder 6x4 m, tribuna)   

V ceno ni zajet davek na dodano vrednost.   
 

2. člen 

Uporabnina za uporabo telovadnice pri Osnovni šoli 
Zreče znaša: 

 cela dvorana   17,00 EUR/uro 

V ceno ni zajet davek na dodano vrednost. 
 

3. člen 

Uporabnina za uporabo telovadnice pri podružnični šoli 
Stranice znaša: 

 cela dvorana   15,00 EUR/uro 

V ceno ni zajet davek na dodano vrednost. 
 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2016. 

 
Številka: 007-0006/2015-2 
Zreče, dne 28. decembra 2015 
 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
1057. Cenik oglaševanja v športni dvorani pri 

osnovni šoli Zreče 

 
Na podlagi 13. člena Pravilnika uporabi športne dvorane 
in telovadnice pri Osnovni šoli Zreče ter telovadnice pri 
podružnični šoli Stranice (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 70/15) in 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče 
na 8. redni seji, dne 16.12.2015 sprejel 
 

CENIK  
OGLAŠEVANJA V ŠPORTNI DVORANI PRI OSNOVNI 

ŠOLI ZREČE 
 

1. člen 

Cena oglaševanja v športni dvorani pri Osnovni šoli 
Zreče znaša: 

VELIKOST OGLASA CENA OGLASA NA 
LETO 

1 m x 3 m 500,00 EUR 

1 m x 1,5 m 250,00 EUR 

 
V ceno ni zajet davek na dodano vrednost. 

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2016.  

 
Številka: 007-0006/2015-3 
Zreče, dne 28. decembra 2015 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 

OBČINA ŽETALE 
 

1058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 
20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine 
Žetale, na predlog župana, na 8. dopisni seji, dne 
22.12.2015 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 

I. 

Nepremičnini parc. št. 1502/3, k.o. (498) Kočice, 
zemljišče v izmeri 24 m², se ukine status javnega dobra. 
 

II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi 
status javnega dobra in postane polna last Občine 
Žetale. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 032 -0008/2015 –D/1 
Datum: 22.12.2015  
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 

 
 
1059. Sklep o imenovanju predstavnice Občine 

Žetale v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka 

 
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 
Ljudevita Pivka (Uradni list RS, št. 44/06 in 83/07) in 16. 
člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na 
predlog župana, na 8. dopisni seji, dne 22.12.2015 
sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
I. 

V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka se za predstavnico 
občin ustanoviteljic desnega brega Drave iz Občine 
Žetale imenuje Marija KODRIČ. 
 

II. 

Mandatna doba imenovane predstavnice v svetu zavoda 
začne teči z dnem konstituiranja novoizvoljenega sveta 
zavoda in traja štiri leta. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0008/2015-D/3 
Datum: 22.12.2015  
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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 OBČINA APAČE 

  Stran 
1018. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Apače v obdobju januar – 
marec 2016 

1898 

 
OBČINA BENEDIKT 

  Stran 
1019. Odlok o predmetu in pogojih 

opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini 
Benedikt 

1900 

1020. Odlok o proračunu Občine Benedikt 
za leto 2016 

1903 

 
OBČINA BLED 

  Stran 
1021. Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje bl-
27 Seliše na Bledu 

1906 

1022. Odlok o Programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje 
Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na 
Bledu ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka 

1920 

1023. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Bled 

1924 

1024. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Bled 

1928 

1025. Sklep o začetku priprave 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje RE 
- 6 (LIP Bled) 

1929 

 
OBČINA BLOKE 

  Stran 
1026. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Bloke v obdobju januar – 
marec 2016 

1930 

 
OBČINA DIVAČA 

  Stran 
1027. Pravilnik o plačah, plačilih za 

opravljanje funkcije in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega 
sveta, članov drugih občinskih 
organov in članov sveta krajevnih 
skupnosti Občine Divača ter o 
povračilih stroškov 

1931 

 
OBČINA GORNJI GRAD 

  Stran 
1028. Odlok o proračunu Občine Gornji 

Grad za leto 2016 
1933 

1029. Pravilnik o dodeljevanju izrednih 
denarnih pomoči v Občini Gornji 
Grad 

1935 

1030. Sklep o vrednosti točke za 
nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2016 v občini Gornji 
Grad 

1936 

1931. Sklep o povišanju cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcu Gornji 
Grad in Bočna 

1937 

 
OBČINA KOBILJE 

  Stran 
1032. Sklep o začasnem financiranju 1937 

Občine Kobilje v obdobju januar–
marec 2016 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 
1033. Odlok O proračunu občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2016 
1938 

1034. Sklep o spremembi vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini 
Lovrenc na Pohorju 

1941 

1035. Sklep o potrditvi cene čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini 
Lovrenc na Pohorju 

1941 

1036. Sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini lovrenc na pohorju za leto 
2016 

1942 

1037. Sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini lovrenc na pohorju za leto 
2016 

1943 

1038. Sklep o določitvi višine subvencije 
stroškov najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 
2016 

1944 

1039. Sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst 
mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine 
lovrenc na pohorju za leto 2016 

1944 

 
OBČINA MAKOLE 

  Stran 
1040. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Makole v obdobju januar - 
marec 2016 

1945 

 
OBČINA NAKLO 

  Stran 
1041. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu PO11 Spodnja 
vas - sever 

1947 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
1042. Obvezna razlaga Odloka o 

prostorskem načrtu Občine Prevalje 
1947 

 
OBČINA PODLEHNIK 

  Stran 
1043. Sklep o višini letne najemnine za 

najetje grobov za leto 2016 
1948 

1044. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Podlehnik v obdobju januar - 
marec 2016 

1948 

1045. Sklep o vrednosti točke za izračun 1950 
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nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
1046. Obvezna razlaga drugih odstavkov 

118., 119. in 120. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ravne na  Koroškem 
(Uradno glasilo slovenski občin št. 
7/2013, 28/2014) 

1950 

 
OBČINA VERŽEJ 

  Stran 
1047. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Veržej v obdobju januar - 
marec 2016 

1950 

 
OBČINA VIDEM 

  Stran 
1048. Sklep o cenikih v Občini Videm 1951 

 
OBČINA VITANJE 

  Stran 
1049. Odlok o rebalansu proračuna 

Občine Vitanje za leto 2015 
1952 

1050. Odlok o proračunu Občine Vitanje 
za leto 2016 

1953 

1051. Sklep o vrednosti točke za izračun 
davka od premoženja v Občini 
Vitanje v letu 2016 

1956 

1052. Sklep o določitvi izhodiščne 
vrednosti točke za izračun 
nadomestila  za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2016 

1956 

1053. Sklep o vrednosti elementov za 
izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in 
drugih nepremičnin in o določitvi 
odstotka od povprečne gradbene 
cene, s katerim se določi korist za 
stavbno zemljišče 

1957 

 
OBČINA VOJNIK 

  Stran 
1054. Sklep o imenovanju Občinske 

volilne komisije Občine Vojnik 
1957 

 
OBČINA ZREČE 

  Stran 
1055. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Zreče za leto 
2016 

1957 

1056. Cenik uporabe športne dvorane in 
telovadnice pri Osnovni šoli Zreče 
ter telovadnice pri podružnični šoli 
Stranice 

1958 

1057. Cenik oglaševanja v športni dvorani 
pri osnovni šoli Zreče 

1958 

 
OBČINA ŽETALE 

  Stran 
1058. Sklep o ukinitvi statusa javnega 

dobra 
1958 

1059. Sklep o imenovanju predstavnice 
Občine Žetale v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka 

1959 

 
 
 


