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DRŽAVNI ZBOR
2183. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr-
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre)

Razglašam Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 
2010.

Št. 003-02-5/2010-12
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učenke 
in učence (v nadaljnjem besedilu: učenci) ter dijakinje in dijake 
(v nadaljnjem besedilu: dijaki), pravico učencev in dijakov do 
subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in 
postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem 
tega zakona.

2. člen
(uporaba zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za osnovne in srednje šole 
ter za osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v 
Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraže-
valne programe (v nadaljnjem besedilu: šole).

(2) Ta zakon se ne uporablja za udeležence v programih 
izobraževanja odraslih.

(3) Določbe četrtega in šestega odstavka 4. člena ter 
27. in 28. člena tega zakona se smiselno uporabljajo v vrtcih, 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih 
ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

3. člen
(cilji)

Cilji tega zakona so, da se:
– ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kako-

vostna in subvencionirana šolska prehrana, s katero se vpliva na 
optimalni razvoj učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi 
prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje 
za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter omogo-
či učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane;

– učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij 
zagotavljajo enake možnosti pri doseganju ciljev iz prejšnje 
alineje.

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

4. člen
(šolska prehrana)

(1) Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano 
prehrano učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu 
s šolskim koledarjem.

(2) Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in po-
poldansko malico.

(3) Šola za vse učence oziroma dijake v okviru dejavnosti 
javne službe obvezno organizira malico. Kot dodatno ponudbo 
lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Za 
dijake je šola dolžna organizirati toplo ali energijsko in hranilno 
bogatejšo hladno malico.

(4) Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smerni-
ce za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Smer-
nice sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje in vsebujejo:

– cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pove-
zane s šolsko prehrano ter

– strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo me-
rila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative 
in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno 
izvedbo, in jih pripravi javni zdravstveni zavod, ki ga pooblasti 
ministrstvo, pristojno za zdravje.

(5) Šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, po-
vezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala 
zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem de-
lovnem načrtu.

(6) Na območju šole in vzgojno-izobraževalnih zavodov iz 
tretjega odstavka 2. člena tega zakona ter na površini, ki sodi v 
njihov šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati 
za distribucijo hrane in pijače.

5. člen
(organizacija)

(1) Šolsko prehrano organizirajo šole tako, da izvedejo 
nabavo živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, vodijo potrebne 
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evidence, izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane 
s prehrano in drugo.

(2) Šola lahko nabavo, pripravo ter razdeljevanje obro-
kov s pogodbo prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod. 
Vzgojno-izobraževalni zavod, ki prevzame izvajanje navedene-
ga dela dejavnosti šolske prehrane, je le-to dolžan izvajati pod 
pogoji in na način, določen s tem zakonom.

(3) Izjemoma lahko šola nabavo, pripravo in razdeljevanje 
obrokov s pogodbo prenese na zunanjega izvajalca.

(4) Zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka so osebe jav-
nega prava, ki ne opravljajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
in osebe zasebnega prava. Pred uvedbo postopka za izbiro 
zunanjega izvajalca mora šola pridobiti soglasje ustanovitelja. 
Postopek se izvede po določbah zakona, ki ureja javno naro-
čanje.

(5) Ravnatelj oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: 
ravnatelj) lahko imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja 
in predloge glede šolske prehrane.

6. člen
(pravila šolske prehrane)

(1) Šola s pravili šolske prehrane opredeli natančnejše 
postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem 
obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, 
ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev 
oziroma dijakov in staršev.

(2) Če na šoli deluje skupina za prehrano, se s pravili šol-
ske prehrane določi njeno sestavo, število članov in mandat.

(3) Predlog pravil šolske prehrane pripravi ravnatelj in 
ga obravnavajo svet staršev, učiteljski zbor ter učenci oziroma 
dijaki. Pravila sprejme svet šole.

(4) Pravila šolske prehrane so lahko sestavni del obsto-
ječih šolskih pravil.

7. člen
(prijava na šolsko prehrano)

(1) Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki 
in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki 
v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).

(2) Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje 
šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

(3) Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki 
je priloga tega zakona in se hrani do konca šolskega leta, za 
katero je bila oddana.

(4) Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z 
naslednjim dnem po prejemu preklica.

8. člen
(odjava posameznih obrokov)

(1) Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
(2) Starši lahko v prijavi na šolsko prehrano podajo izja-

vo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašajo na 
dijaka.

(3) Posamezni obrok za učenca oziroma dijaka, ki je 
odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in 
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu 
šole, odjavi šola.

(4) Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga 
odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do ure, ki jo določi 
šola.

9. člen
(obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca ali 
dijaka oziroma staršev, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane,
– plačal prispevek za šolsko prehrano,
– pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili 

šolske prehrane,

– plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno 
odjavil,

– šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov iz 
prvega odstavka 25. člena tega zakona.

10. člen
(seznanitev učencev, dijakov in staršev)

Šola seznani učence oziroma dijake in starše o organi-
zaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih ob-
veznostih iz 9. člena tega zakona, subvencioniranju malice 
oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije 
najkasneje do začetka šolskega leta na način, kot ga določi v 
pravilih šolske prehrane.

11. člen
(neprevzeti obroki)

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brez-
plačno odstopi drugim učencem oziroma dijakom, lahko pa tudi 
humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitar-
nih organizacij.

III. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

12. člen
(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico)
(1) Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za 

subvencioniranje ene malice dnevno na učenca oziroma di-
jaka.

(2) Subvencija za malico obsega splošno subvencijo in 
dodatno subvencijo, ki je namenjena učencem in dijakom iz 
socialno manj vzpodbudnih okolij.

(3) Za učence in dijake, ki so nameščeni v zavode za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami oziroma v domove za učence, se zagotavljajo sredstva 
za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo.

(4) Za dijake, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
in obiskujejo srednjo šolo izven zavoda, se zagotavljajo 
sredstva za splošno subvencijo v skladu s tem zakonom, 
sredstva v višini razlike do cene malice pa v okviru sredstev 
za oskrbo.

(5) Iz državnega proračuna se šolam zagotavljajo tudi 
sredstva za organizacijo in opravljanje drugih dejavnosti šolske 
prehrane, opredeljene v tem zakonu.

13. člen
(upravičenci do subvencionirane malice)

(1) Upravičenci do subvencije za malico so učenci in 
dijaki, ki se redno izobražujejo.

(2) Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak 
dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega pro-
grama v skladu s šolskim koledarjem.

(3) Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak 
dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in 
kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, 
ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem.

(4) Ne glede na določila drugega in tretjega odstavka 
tega člena ima učenec oziroma dijak, ki se zaradi bolezni ozi-
roma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma 
prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico za prvi dan 
odsotnosti.

(5) Pravica ni prenosljiva.

14. člen
(cena subvencionirane malice)

Cena subvencionirane malice v osnovni šoli in cena sub-
vencionirane malice v srednji šoli je cena, po kateri šola zagota-
vlja malico učencem in dijakom. Ceno subvencionirane malice 
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(v nadaljnjem besedilu: cena malice) določi s sklepom minister, 
pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma 
pred začetkom vsakega šolskega leta.

15. člen
(višina subvencije za subvencionirano malico)

(1) Vsem učencem in dijakom iz 13. člena tega zakona 
pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice.

(2) Učenci in dijaki, ki zaradi socialnega položaja ne 
zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko uveljavljajo 
dodatno subvencijo. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne 
subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen 
v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: povprečna plača), ugotovljen v odločbi za dodelitev 
pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge 
za dodatno subvencijo.

(3) Višina dodatne subvencije se določi na naslednji na-
čin:

Odstotek povprečne 
plače

Višina dodatne subvencije 
v deležu cene malice

Učenec Dijak
do 30% 1/3 1/3
nad 30% do 55% - 1/6

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 
tega člena učencem in dijakom, ki so v rejništvu ter učencem in 
dijakom, prosilcem za azil pripada dodatna subvencija v višini 
1/3 cene malice.

(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega 
člena lahko šola učencu oziroma dijaku v izjemnih primerih 
določi dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Pri ugota-
vljanju upravičenosti do dodatne subvencije, poleg dohodka 
na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, 
upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski 
socialni in materialni položaj učenca oziroma dijaka in ki na-
stopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne 
izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Pred 
izdajo sklepa si mora šola pridobiti soglasje centra za socialno 
delo.

(6) Pravico iz prejšnjega odstavka učenec ali dijak ozi-
roma starši uveljavljajo z vlogo iz 19. člena tega zakona, ki ji 
priložijo utemeljitev izjemnih okoliščin, ki so podlaga za upra-
vičenost.

(7) Minister s sklepom praviloma pred začetkom vsakega 
šolskega leta določi znesek splošne in dodatne subvencije, 
pri čemer lahko razmerje med splošno in dodatno subvencijo, 
določeno v prvem in tretjem odstavku tega člena, spremeni 
največ za 5%.

16. člen
(prispevek za subvencionirano malico)

(1) Učenec ali dijak oziroma starši šoli plačajo prispevek 
za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno 
malice.

(2) Prispevek se lahko zniža, če šola za ta namen pri-
dobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, 
prispevkov sponzorjev, sredstev šolskega sklada in drugih 
sredstev.

17. člen
(subvencionirano kosilo)

(1) Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva 
za subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi socialnega po-
ložaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.

(2) Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo 
v skladu s prejšnjim odstavkom se upošteva dohodek na dru-
žinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače, ugotovljen 
v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v 
trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.

(3) Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v 
odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljeni 
dohodek na družinskega člana do vključno 5,0% povprečne 
plače.

(4) Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak 
dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega pro-
grama v skladu s šolskim koledarjem.

(5) Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, 
ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravo-
časno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije 
za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti.

(6) Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene 
kosila.

(7) Pravica ni prenosljiva.

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE

18. člen
(uveljavljanje pravice do splošne subvencije za malico)

(1) Učenec oziroma dijak uveljavlja pravico do splošne 
subvencije s prijavo, v kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice 
do splošne subvencije. Če je prijava oddana pred začetkom 
šolskega leta in učenec oziroma dijak uveljavlja pravico do 
splošne subvencije, mu splošna subvencija pripada od prvega 
šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji 
prijave. Če je učenec oziroma dijak že prijavljen na malico in 
ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko 
uveljavlja tudi kasneje.

(2) Prijava na malico se vloži na obrazcu, ki je priloga 
tega zakona.

19. člen
(uveljavljanje pravice do dodatne subvencije za malico)

(1) Učenec ali dijak oziroma starši uveljavljajo pravico do 
dodatne subvencije z vlogo, ki je sestavni del obrazca iz tretje-
ga odstavka 7. člena tega zakona. Če je učenec oziroma dijak 
že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico za dodatno 
subvencijo tudi kasneje.

(2) Šola na podlagi vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji 
za pridobitev pravice do dodatne subvencije.

(3) O pravici do dodatne subvencije odloči ravnatelj s 
sklepom. Sklep je potrebno izdati najkasneje v 30 dneh od pre-
jema popolne vloge oziroma do 31. avgusta za vloge, oddane 
v mesecu juniju in juliju za naslednje šolsko leto.

(4) Če sklep ni izdan v roku iz prejšnjega odstavka, ima vla-
gatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.

20. člen
(uveljavljanje pravice do subvencije za kosilo)

(1) Učenec oziroma starši uveljavljajo pravico do subven-
cije za kosilo v prijavi na kosilo z vlogo, ki je sestavni del obraz-
ca iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona. Če je učenec že 
prijavljen na kosilo, lahko uveljavlja pravico do subvencije za 
kosilo tudi kasneje.

(2) Šola na podlagi vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji 
za pridobitev pravice do subvencije za kosilo.

(3) O pravici do subvencije za kosilo se odloča po po-
stopku in v rokih, ki so določeni s tem zakonom za dodelitev 
dodatne subvencije za malico.

21. člen
(vsebina sklepa)

(1) Sklep mora imeti uvod, izrek, obrazložitev, pravni 
pouk ter številko, datum, podpis ravnatelja in pečat šole, ki ga 
je izdala.

(2) Uvod sklepa obsega naziv šole, ki ga je izdala, naved-
bo predpisa o njeni pristojnosti, ime in priimek učenca oziroma 
dijaka ter označbo zadeve.



Stran 6120 / Št. 43 / 31. 5. 2010 Uradni list Republike Slovenije

(3) Izrek vsebuje ime in priimek učenca oziroma dijaka, 
razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa 
ter odločitev o pravici do dodatne subvencije za malico oziro-
ma do subvencije za kosilo. Če se vlogi ugodi, izrek vsebuje 
tudi višino dodatne subvencije za malico oziroma subvencije 
za kosilo, navedbo šolskega leta ter datuma, od kdaj je uče-
nec oziroma dijak upravičen do dodatne subvencije za malico 
oziroma subvencije za kosilo.

(4) Obrazložitev sklepa je potrebna le takrat, ko se 
pravici do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije 
za kosilo ne ugodi. Obrazložitev vsebuje podatke iz vloge ter 
ugotovitve šole o podatkih za ugotavljanje upravičenosti do 
subvencije.

(5) Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega 
sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo šole, pri kateri 
se pravno sredstvo vloži.

22. člen
(pritožba)

(1) Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži na šoli 
v osmih dneh od vročitve.

(2) Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritožbe rav-
natelj na podlagi navedb v pritožbi in dodatnih poizvedb svojo 
odločitev spremeni ali pritožbo najkasneje naslednji dan od-
stopi v reševanje komisiji.

(3) O pritožbi odloča komisija, ki je na šoli pristojna za 
odločanje o pravicah učencev oziroma dijakov.

(4) Komisija je dolžna najkasneje v sedmih dneh od 
prejema pritožbe odločiti o pritožbi.

23. člen
(vročanje)

Odločitve šole ter druge listine v postopku priznavanja 
pravice do subvencije po tem zakonu se vročajo po pošti z 
navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena 
naslovniku osmi dan od odprave na pošto.

24. člen
(nastop pravice do dodatne subvencije za malico  

in do subvencije za kosilo)
Učencu oziroma dijaku, ki uveljavlja pravico do dodatne 

subvencije za malico, in učencu, ki uveljavlja pravico do sub-
vencije za kosilo pred začetkom šolskega leta in se njegovi 
vlogi ugodi, pripada dodatna subvencija za malico oziroma 
subvencija za kosilo od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od 
naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo. Učencu 
oziroma dijaku se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo 
za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna 
plačani prispevek za malico oziroma kosilo.

25. člen
(evidence šolske prehrane)

(1) Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, 
ki obsega podatke o otroku oziroma učencu oziroma dijaku, 
prijavljenem na šolsko prehrano:

– ime in priimek ter naslov,
– EMŠO,
– naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraže-

valnega programa,
– ime in priimek ter naslov staršev,
– podatek o uveljavljanju pravice do splošne subven-

cije,
– podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subven-

cije,
– podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za ko-

silo,
– dohodek na družinskega člana, podatek o tem ali je 

učenec oziroma dijak v rejništvu oziroma, če je prosilec za 
azil, podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod 

za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebni-
mi potrebami, kadar je bila uveljavljana pravica do dodatne 
subvencije,

– podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila 
uveljavljana pravica do subvencije za kosilo,

– datum in številko sklepa o pravici do dodatne subven-
cije za malico oziroma subvencije za kosilo,

– datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne 
subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,

– višina dodatne subvencije za malico oziroma subven-
cije za kosilo,

– vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prija-
vljen,

– število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
(2) Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko 

dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki 
opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

(3) Šola lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavo-
du oziroma zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema 
obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev oziroma 
dijakov.

(4) Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo) kot upravljavec vzpostavi, vodi, vzdržuje in 
nadzoruje centralno evidenco upravičencev do subvencioni-
rane šolske prehrane (v nadaljnjem besedilu: centralna evi-
denca). Centralna evidenca se poveže s centralnim registrom 
prebivalstva in evidenco o otroškem dodatku.

(5) Šola v centralno evidenco vnaša osebne podatke 
učencev oziroma dijakov svoje šole, ki so upravičeni do 
splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma do 
subvencije za kosilo. Šola enkrat letno sporoči ministrstvu 
statistične in analitične podatke o šolski prehrani.

(6) Centralna evidenca obsega podatke iz prvega od-
stavka tega člena, razen podatkov iz četrte in trinajste alineje, 
pri podatkih iz štirinajste alineje pa samo število in datum 
prevzetih in odjavljenih subvencioniranih malic oziroma sub-
vencioniranih kosil.

(7) V centralno evidenco se iz centralnega registra prebi-
valstva ob pridobitvi pravice do splošne subvencije na podlagi 
EMŠO otroka prenesejo podatki iz prve alineje prvega odstav-
ka tega člena. Na podlagi zahteve za dodatno subvencijo za 
malico oziroma za subvencijo za kosilo pa tudi podatek o tem, 
ali je otrok prosilec za azil. V centralno evidenco se iz evi-
dence otroških dodatkov ministrstva, pristojnega za družino, 
na podlagi zahteve za dodatno subvencijo za malico ali sub-
vencijo za kosilo z uporabo EMŠO otroka prenese podatek o 
dohodku na družinskega člana.

(8) Podatki iz evidenc po tem členu se zbirajo, obdelu-
jejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja tega zakona in se va-
rujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence 
za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih tudi za namen 
zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Ministr-
stvo za izvajanje subvencioniranja šolske prehrane uporablja 
le zbirne podatke iz centralne evidence, kot jih določa 26. člen 
tega zakona. Podatek o statusu učenca oziroma dijaka ter 
nazivu šole lahko iz centralne evidence za namen vodenja 
postopkov pridobijo tudi centri za socialno delo.

(9) Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki upo-
rabljati tako, da identiteta učencev, dijakov in staršev ni raz-
vidna.

(10) Podatki v evidenci iz prvega odstavka tega člena se 
hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem 
je učenec oziroma dijak upravičen do šolske prehrane, po-
datki v evidenci iz četrtega odstavka tega člena pa pet let od 
zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec oziroma 
dijak upravičen do subvencionirane šolske prehrane.

(11) Pred uveljavitvijo pravilnika, ki bo določal način 
in pogoje dostopa do podatkov iz centralne evidence, mora 
ministrstvo kot upravljavec evidence, pridobiti soglasje Infor-
macijskega pooblaščenca.
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26. člen
(izplačilo sredstev)

(1) Ministrstvo šoli nakaže ustrezen znesek subvencije 
na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz centralne evidence 
glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter sub-
vencijo za kosilo:

– število prijavljenih učencev in dijakov,
– število prevzetih subvencioniranih obrokov,
– število odjavljenih subvencioniranih obrokov,
– število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih 

obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izre-
dnih okoliščin.

(2) V centralno evidenco mora šola za izplačilo sred-
stev vnesti podatke iz prejšnjega odstavka najkasneje do 
desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

V. SPREMLJANJE IN NADZOR

27. člen
(notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo 
zadovoljstva učencev oziroma dijakov in staršev s šolsko 
prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

28. člen
(strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugota-
vlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami iz druge 
alineje četrtega odstavka 4. člena tega zakona in zagotavlja 
svetovanje šolam. Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut 
Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi 
za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo, 
pristojno za zdravje.

29. člen
(notranji nadzor)

Ravnatelj je dolžan preverjati izpolnjevanje dogovorje-
nih dolžnosti zunanjega izvajalca oziroma drugega vzgojno-
izobraževalnega zavoda. Na ugotovljene kršitve mora ravna-
telj zunanjega izvajalca oziroma drugi vzgojno-izobraževalni 
zavod pisno opozoriti in zahtevati odpravo kršitev. Če se 
kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki je določen s 
pogodbo oziroma dogovorom, lahko šola pogodbo oziroma 
dogovor razdre.

30. člen
(zunanji nadzor)

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 
izvaja nadzor nad šolami glede organizacije in opravljanja 
dejavnosti šolske prehrane, v okviru svojih pristojnosti pa 
nadzor izvajajo tudi drugi inšpekcijski organi ministrstev:

– proračunska inšpekcija glede poslovanja in namen-
ske porabe sredstev po tem zakonu,

– informacijski pooblaščenec glede izvajanja določb 
tega zakona, ki se nanašajo na varovanje osebnih podat-
kov.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen
(globa za prekrške)

(1) Inšpektor, pristojen za šolstvo, z globo od 1.000 do 
2.000 eurov za prekršek kaznuje šolo, če:

– ne organizira malice, v letnem delovnem načrtu ne 
opredeli vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, povezanih s 

prehrano, in dejavnosti, s katerimi vzpodbuja zdravo pre-
hranjevanje in kulturo prehranjevanja (tretji in peti odstavek 
4. člena),

– z zunanjim izvajalcem sklene pogodbo brez ustrezne-
ga soglasja (četrti odstavek 5. člena),

– ne odjavi obroka za učenca oziroma dijaka (tretji 
odstavek 8. člena),

– ne preveri upravičenosti do dodatne subvencije (drugi 
odstavek 19. člena),

– ne preveri upravičenosti do subvencije za kosilo (dru-
gi odstavek 20. člena),

– šola ne vodi evidence prijavljenih na šolsko prehrano 
(prvi odstavek 25. člena).

(2) Inšpektor, pristojen za šolstvo, z globo od 500 do 
1.000 eurov za prekršek kaznuje odgovorno osebo šole, 
če:

– ne pripravi predloga pravil šolske prehrane (tretji 
odstavek 6. člena),

– ne preverja izpolnjevanja dogovorjenih dolžnosti zu-
nanjega izvajalca in ga ne opozarja na nepravilnosti ter ne 
zahteva, da nepravilnosti odpravi (29. člen).

(3) Inšpektor, pristojen za šolstvo, z globo od 100 do 
200 eurov za prekršek kaznuje odgovorno osebo šole, če:

– ne zaprosi za soglasje ustanovitelja pred uvedbo 
postopka za izbiro zunanjega izvajalca (četrti odstavek 
5. člena),

– iz neutemeljenih razlogov ne upošteva sprememb 
podatkov (peta alineja prvega odstavka 9. člena),

– izda sklep o dodelitvi subvencije učencu oziroma 
dijaku na podlagi podatkov, ki se ne ujemajo s podatki iz 
evidence (25. člen),

– ne izvaja notranjega spremljanja (27. člen).

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(zagotavljanje sredstev srednjim šolam)

Ne glede na določbe petega odstavka 12. člena tega 
zakona se srednjim šolam do določitve meril za opravlja-
nje del v zvezi z organizacijo šolske prehrane zagotavljajo 
sredstva iz navedenega odstavka v okviru obsega sredstev 
za subvencijo in sredstev za plačilo stroškov organiziranja 
malice v višini cene malice v srednji šoli, pomnožene z 1,24 
za vsakega dijaka letno.

33. člen
(cena malice in višina subvencije za malico  

na dan uveljavitve zakona)
(1) Ne glede na določbo 14. člena tega zakona se cena 

malice z dnem uveljavitve tega zakona določi s tem zakonom 
in znaša v osnovni šoli 0,80 eura in v srednji šoli 2,42 eura.

(2) Ne glede na določbe sedmega odstavka 15. člena 
tega zakona se višina splošne subvencije z dnem uveljavitve 
tega zakona določi s tem zakonom in znaša v osnovni šoli 
0,50 eura in v srednji šoli 1,60 eura, višina dodatne sub-
vencije pa znaša v osnovni šoli 0,30 eura in v srednji šoli, v 
primerih, ko znaša dohodek na družinskega člana do 30% 
povprečne plače, 0,82 eura, v primerih, ko znaša dohodek 
na družinskega člana nad 30% do 55% povprečne plače, 
pa 0,41 eura.

34. člen
(smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih)
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakona 
sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izo-
braževanje do 31. avgusta 2010.
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35. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati:
– Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (Uradni 

list RS, št. 45/08),
– Pravilnik o subvencioniranju dijaške prehrane – dnev-

nega toplega obroka (Uradni list RS, št. 62/08),
– Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev 

v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/04 in 70/08).
(2) Ne glede na določbe tega zakona se predpisi iz 

prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. avgusta 2010 za 
zagotavljanje sredstev za prehrano učencev in dijakov, vpi-
sanih v šolskem letu 2009/2010.

36. člen
(vzpostavitev evidence)

(1) Do vzpostavitve enotnega informacijskega sistema 
za vodenje evidence šole iz prvega odstavka 25. člena tega 
zakona in centralne evidence iz četrtega odstavka 25. člena 
tega zakona evidenco vodijo šole. Šole podatke za ugo-
tovitev upravičenosti do dodatne subvencije za malico in 
subvencije za kosilo pridobijo od učenca ali dijaka oziroma 
staršev. Če učenec ali dijak oziroma starši teh podatkov ne 
posredujejo šoli oziroma če šola dvomi o resničnosti nave-
denih podatkov, jih pridobi pri organu, pristojnem za social-
no delo, ki je te podatke dolžan posredovati prednostno in 
brezplačno.

(2) Šole zbirne podatke iz evidenc posredujejo mini-
strstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli 
mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek 
mora glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter 
subvencijo za kosilo vsebovati število:

– prijavljenih učencev in dijakov,
– prevzetih subvencioniranih obrokov,
– odjavljenih subvencioniranih obrokov,
– nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov 

za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih oko-
liščin.

37. člen
(sprejem pravil šolske prehrane)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 6. člena tega za-
kona pravila šolske prehrane na predlog ravnatelja sprejme 
svet šole najkasneje do 25. avgusta 2010. Svet šole o spre-
jetih pravilih šolske prehrane naknadno pridobi mnenja sveta 
staršev, učiteljskega zbora ter učencev oziroma dijakov in jih 
obravnava do konca meseca septembra 2010.

38. člen
(pogodbena razmerja)

Vsa pogodbena razmerja, ki so jih sklenile šole za po-
trebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo tega 
zakona, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

39. člen
(veljavnost zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-12/10-2/55
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 883-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

Priloge



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 31. 5. 2010 / Stran 6123 

 
 

PRIJAVA UČENCA/DIJAKA  

NA ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 
 
 
 
 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 
 
 

Naslov 
 

PODATKI O UČENCU/DIJAKU 
Ime in priimek 
 
 

Naslov 
 

EMŠO 
 
             

Razred/letnik 
in oddelek 
 
 

Izobraževalni program 

 
PRIJAVA  
 
Prijavljam učenca/dijaka za šolsko leto 20___/_____    
  
□ na zajtrk   od ___________ dalje 
□ na kosilo  od ___________ dalje 
□ na popoldansko malico   od ___________ dalje 
□ na (subvencionirano) malico od ___________ dalje in 
  
izjavljam, da     □ UVELJAVLJAM PRAVICO   □  NE UVELJAVLJAM  PRAVICE   do splošne subvencije za 
malico. 
    
 
Spodnjo rubriko se izpolni le za dijaka      
     
□ SOGLAŠAM,                                           □  NE SOGLAŠAM, 
 
            da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 
 
VLOGA ZA DODATNO SUBVENCIJO ZA MALICO 
 
Uveljavljam pravico do dodatne subvencije za malico, ker je:  
 
□ v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana  ________________________% 
□ učenec/dijak v rejništvu 
□ učenec/dijak prosilec za azil 
 
 

PRILOGA ZAKONA:
– Prijava na šolsko prehrano:
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Spodnjo rubriko se lahko izpolni le za učenca osnovne šole          
VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO 
 
Uveljavljam pravico do subvencije za kosilo, ker je v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na  
 
družinskega člana  ________________________% 
 
 
Izjavljam, da sem seznanjen: 
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane, 
- z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, plačati 
prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne 
bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi, 
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter  načinom in postopkom uveljavljanja subvencije,  
ter da: 
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,  
- za svojo izjavo prevzemam  vso materialno in kazensko odgovornost. 
 
 
Datum: ____________________   Podpis vlagatelja:__________________________
    
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Navodila 
 
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec 
pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom. 
 
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca/dijaka in se  pri 
posameznem obroku zapiše datum začetka. Ob prijavi na (subvencionirano) malico vlagatelj označi, ali želi 
uveljaviti pravico do splošne subvencije za malico. 
  
3. Vlogo za dodatno subvencijo za malico se izpolni, če želi vlagatelj to pravico uveljaviti. Vlagatelj ustrezno 
alinejo označi. Če označi prvo alinejo, vpiše tudi višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o otroškem 
dodatku.  
 
4. Če je vlagatelj že predhodno prijavil učenca oziroma dijaka na malico in pri tem ni uveljavljal pravice do 
splošne ali dodatne subvencije, lahko kasneje za uveljavljanje pravice do te subvencije izpolni nov obrazec, v 
katerem navede podatke o vlagatelju in učencu/dijaku ter izpolni ustrezno rubriko. 
 
5. Pravico do subvencije za kosilo lahko uveljavljajo le starši učencev v osnovni šoli. Vlagatelj v vlogi vpiše 
višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o  otroškem dodatku. 
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PRIJAVA UČENCA/DIJAKA  
NA ŠOLSKO PREHRANO 
A TANULÓ/DIÁK BEJELENTÉSE 
ISKOLAI ÉTKEZTETÉSRE 

Ime in sedež šole / Az iskola neve és székhelye 
 
 
 
 
 
 

PODATKI O VLAGATELJU / 
A KÉRELMEZŐ ADATAI 

□ mati / anya  □ oče / apa    □ druga oseba / más személy 

Ime in priimek / Utó- és családi neve 
 
 

Naslov / Lakcíme 
 

PODATKI O UČENCU/DIJAKU/ A TANULÓ/DIÁK ADATAI  
Ime in priimek / Utó- és családi neve 
 
 

Naslov / Lakcíme 
 

EMŠO / PESzSz 
 

             

Razred/letnik in oddelek  
Osztály/évfolyam és 
tagozat 

 
 

Izobraževalni program / Képzési program 

 
PRIJAVA / BEJELENTÉS 
 
Prijavljam učenca/dijaka za šolsko leto 20___/_____   / A tanulót/diákot a 20___/_____  tanévben bejelentem
  
□ na zajtrk   od ___________ dalje 
   reggelire                             -tól/-től  
□ na kosilo  od ___________ dalje 
   ebédre                                 -tól/-től 
□ na popoldansko malico   od ___________ dalje   
   uzsonnára                                                    -tól/-től 
□ na (subvencionirano) malico od ___________ dalje in  
               (támogatott) tízóraira                             -tól/-től, és 
 
izjavljam, da     □ UVELJAVLJAM PRAVICO   □  NE UVELJAVLJAM  PRAVICE   do splošne subvencije za malico.  
kijelentem, hogy □ IGÉNYT TARTOK                     □  NEM TARTOK IGÉNYT                  a tízórai általános támogatására. 
    
 
Spodnjo rubriko se izpolni le za dijaka  / Az alábbi rovatot csak a középiskolai diákok esetében kell kitölteni.                    

□ SOGLAŠAM, / BELEEGYEZEM,              □  NE SOGLAŠAM, / NEM EGYEZEM BELE, 
da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 

hogy a diák egyedül lemondhassa az egyes étkezéseket. 
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VLOGA ZA DODATNO SUBVENCIJO ZA MALICO  
TÍZÓRAI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁNAK KÉRELMEZÉSE 
 
Uveljavljam pravico do dodatne subvencije za malico, ker je:  
A tízórai kiegészítő támogatására azért tartok igényt, mert:  
 
□ v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana  _______________________ % 
   a gyermekpótlékról szóló végzésben megállapított egy családtagra jutó jövedelem  
□ učenec/dijak v rejništvu / a tanuló/diák nevelőszülőknél van 
□ učenec/dijak prosilec za azil / a tanuló/diák menekültstátuszt kért 
 
 
Spodnjo rubriko se lahko izpolni le za učenca osnovne šole 
Az alábbi rovatot csak az általános iskolai tanulók esetében lehet kitölteni.                        
VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO / EBÉD TÁMOGATÁSÁNAK KÉRELMEZÉSE 
 
Uveljavljam pravico do subvencije za kosilo, ker je: 
Az ebéd támogatására azért tartok igényt, mert: 
 
v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana    _______________________ % 
a gyermekpótlékról szóló végzésben megállapított egy családtagra jutó jövedelem 
 

Izjavljam, da sem seznanjen:   
Kijelentem, hogy ismerem: 
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,  

az iskolai étkeztetés rendjét és az iskolai étkeztetés szabályait, 
- z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, 

plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, 
če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih 
v prijavi,  
az iskolai étkeztetésről szóló törvény 9. cikkelyét, amely kimondja, hogy tiszteletben kell tartani az 
iskolai étkeztetés szabályait, fizetni az étkezési hozzájárulást, időben lemondani az egyes étkezéseket, 
nem időben történő lemondás esetében kifizetni a teljes árat, valamint az iskolának 30 napon belül 
jelenteni a jelen bejelentésben feltüntetett adatok bármilyen változását, 

- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter  načinom in postopkom uveljavljanja subvencije,  
a támogatott iskolai étkeztetésre való jogosultságot, valamint érvényesítésének módját és eljárását, 

ter da:  
és hogy: 
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,  

minden feltüntetett adat megfelel a valóságnak, pontos és teljes, 
- za svojo izjavo prevzemam  vso materialno in kazensko odgovornost. 

a kijelentésemért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. 
 
 
Datum : ______________________  Podpis vlagatelja:_______________________   
Kelt:      A kérelmező aláírása: 
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_____________________________________________________________________________________ 
Navodila  
Kitöltési útmutató 
 
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec 
pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom.  
A »KÉRELMEZŐ ADATAI« rovatba a kérelmező beírja utó- és családi nevét, valamint lakcímét (utca, 
házszám, helység, postai irányítószám). Ha a kérelmező jogi személy (pl. sajátos nevelési igényű gyermekek 
és fiatalkorúak nevelő-oktató intézete, kollégium, menekültház…), az intézmény nevét és székhelyét kell 
beírni, a nyomtatványt pedig a kérelmező nevében a felelős személy írja alá és látja el pecséttel.  
 
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca/dijaka in se  pri 
posameznem obroku zapiše datum začetka. Ob prijavi na (subvencionirano) malico vlagatelj označi, ali želi 
uveljaviti pravico do splošne subvencije za malico. 
A »BEJELENTÉS« rovatban jelölni kell az étkezést, amelyre a kérelmező bejelenti a tanulót/diákot, és be 
kell írni az igénybevétel kezdetét. A (támogatott) tízóraira való bejelentésnél a kérelmező megjelöli, igényt 
tart-e a tízórai általános támogatására.  
  
3. Vlogo za dodatno subvencijo za malico se izpolni, če želi vlagatelj to pravico uveljaviti. Vlagatelj ustrezno 
alinejo označi. Če označi prvo alinejo, vpiše tudi višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o otroškem 
dodatku. 
A tízórai kiegészítő támogatásának kérelmezését akkor kell kitölteni, ha a kérelmező erre igényt tart. A 
kérelmező megjelöli a megfelelő indokot. Az első indok esetében be kell írni a gyermekpótlékról szóló 
végzésben szereplő egy családtagra jutó jövedelem összegét.  
 
4. Če je vlagatelj že predhodno prijavil učenca oziroma dijaka na malico in pri tem ni uveljavljal pravice do 
splošne ali dodatne subvencije, lahko kasneje za uveljavljanje pravice do te subvencije izpolni nov obrazec, v 
katerem navede podatke o vlagatelju in učencu/dijaku ter izpolni ustrezno rubriko. 
Ha a kérelmező már korábban bejelentette a tanulót, ill. diákot tízóraira, és nem tartott igényt sem az 
általános, sem a kiegészítő támogatásra, később a támogatás igényléséhez új nyomtatványt tölt ki, amelybe 
beírja a kérelmezőre és a tanulóra/diákra vonatkozó adatokat, és kitölti a megfelelő rovatot. 
 
5. Pravico do subvencije za kosilo lahko uveljavljajo le starši učencev v osnovni šoli. Vlagatelj v vlogi vpiše 
višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o  otroškem dodatku.  
Ebédtámogatást kizárólag általános iskolai tanulók szülei igényelhetnek. A kérelmező a bejelentőlapba beírja 
a gyermekpótlékról szóló végzésben megállapított egy családtagra jutó jövedelem összegét. 
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PRIJAVA UČENCA/DIJAKA  
NA ŠOLSKO PREHRANO 
 
RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO 
DI REFEZIONE  SCOLASTICA PER 
ALUNNI DI SCUOLE ELEMENTARI E 
MEDIE 

Ime in sedež šole / Denominazione e sede della scuola 
 
 
 
 
 

PODATKI O VLAGATELJU  
DATI DEL RICHIEDENTE 

□ mati / madre  □ oče / padre   □ druga oseba / altra persona 

Ime in priimek / Nome e cognome 
 
 

Naslov / Indirizzo 
 

PODATKI O UČENCU/DIJAKU / DATI DELL'ALUNNO 
Ime in priimek / Nome e cognome 
 
 

Naslov / Indirizzo 
 

EMŠO / CAUC 
 

             

Razred/letnik in 
oddelek  Classe e 
sezione 
 
 
 

Izobraževalni program / Programma di istruzione 

 
PRIJAVA / RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
Prijavljam   učenca/dijaka  za  šolsko    leto                  20___/_____    
Chiedo che l'alunno possa accedere per l'anno scolastico  
 
□ na    zajtrk                                 od ___________ dalje 
al servizio di colazione a partire dal                        in poi 
□ na kosilo                      od ___________ dalje 
al servizio pasto a partire dal                      in poi 
□ na   popoldansko   malico                     od ___________ dalje 
al servizio di merenda pomeridiana a partire dal                 in poi 
□ na   (subvencionirano)   malico                  od ___________ dalje in 
al servizio (convenzionato) di merenda a partire dal                 in poi e 
    
izjavljam, da □ UVELJAVLJAM PRAVICO     □  NE UVELJAVLJAM  PRAVICE do splošne subvencije za malico. 
dichiaro di      AVERE DIRITTO                        NON AVERE DIRITTO alla sovvenzione generale per il servizio di merenda.
 
Spodnjo rubriko se izpolni le za dijaka / Compilare solo per gli allievi frequentanti la scuola media                       
□ SOGLAŠAM, /ACCONSENTO                                  □  NE SOGLAŠAM, / NON ACCONSENTO 

 
da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 

che l'alunno possa decidere autonomamente di rinunciare al servizio di refezione. 
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VLOGA ZA DODATNO SUBVENCIJO / RICHIESTA DI SOVVENZIONE AGGIUNTIVA 
 
Uveljavljam pravico do dodatne subvencije, ker je:  
Dichiaro di avere diritto alla sovvenzione aggiuntiva in quanto: 
 
□ v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana ________________________ % 
 il reddito famigliare pro capite determinato nella delibera di concessione dell'assegno per figli minori corrisponde al  
□ učenec/dijak v rejništvu / l'alunno è in condizione di povertà 
□ učenec/dijak prosilec za azil / l'alunno ha inoltrato richiesta di asilo 
 
 
Spodnjo rubriko se lahko izpolni le za učenca osnovne šole  
La seguente rubrica può essere compilata soltanto nel caso in cui l'alunno frequenti la scuola elementare          
VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO / RICHIESTA DI PRANZO SOVVENZIONATO 
 
Uveljavljam pravico do subvencije za kosilo, ker je 
Dichiaro di avere diritto alla sovvenzione del pranzo  in quanto: 
 
v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana  _________________________ % 
il reddito famigliare pro capite determinato nella delibera di concessione dell'assegno per figli minori corrisponde al  
 
 
Izjavljam, da sem seznanjen: 
Dichiaro di essere a conoscenza: 
 

- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,  
- delle modalità di organizzazione e regolamentazione del servizio di refezione scolastica, 
- z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, plačati 

prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne 
bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi, / di 
quanto disposto dall'articolo 9 della Legge sul servizio di refezione scolastica per quanto attiene al rispetto 
della regolamentazione in materia, all'obbligo di comunicare tempestivamente la rinuncia ai singoli pasti 
pena il pagamento per intero dei medesimi e all'obbligo di comunicare alla scuola, entro 30 giorni dal suo 
verificarsi, qualsiasi modifica dei dati da me qui dichiarati, 

- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter  načinom in postopkom uveljavljanja subvencije/ del 
diritto a beneficiare della sovvenzione per la mensa scolastica e delle modalità e procedure attuative del 
medesimo, 

ter da: 
e dichiaro altresì che: 
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni / tutti i dati contenuti nella presente 

richiesta sono stati indicati con veridicità, esattezza e completezza, 
- za svojo izjavo prevzemam  vso materialno in kazensko odgovornost / mi assumo ogni responsabilità 

materiale e penale per la presente dichiarazione. 
 
 
  
 
Datum: __________________                   Podpis vlagatelja: __________________________ 
Data:            Firma del richiedente:  
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______________________________________________________________________________
    
Navodila /Istruzioni 
 
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec 
pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom. 
Nella rubrica »DATI DEL RICHIEDENTE« vanno indicati nome, cognome e indirizzo (via, numero civico, 
località, codice postale) della persona che inoltra la richiesta. Se il richiedente è una persona giuridica (p.e. 
istituti per l'educazione e istruzione di minori diversamente abili, case dello studente, case per richiedenti 
asilo ecc.) vanno indicati la denominazione e sede dell'istituzione, e sul modulo vanno apposti il timbro 
dell'istituzione e la firma del suo legale rappresentante. 
 
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca/dijaka in se  pri 
posameznem obroku zapiše datum začetka. Ob prijavi na (subvencionirano) malico vlagatelj označi, ali želi 
uveljaviti pravico do splošne subvencije za malico. 
Nella rubrica »RICHIESTA DI ISCRIZIONE« vanno indicati il tipo di servizio per cui si presenta la 
richiesta e, per ciascuno di essi, la data di inizio del medesimo. Nel caso in cui sia richiesto il servizio 
(sovvenzionato) di merenda il richiedente deve indicare se intende avvalersi del diritto alla sovvenzione 
generale per la merenda. 
 
3. Vlogo za dodatno subvencijo za malico se izpolni, če želi vlagatelj to pravico uveljaviti. Vlagatelj ustrezno 
alinejo označi. Če označi prvo alinejo, vpiše tudi višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o otroškem 
dodatku.  
Nel caso in cui intenda avvalersi del diritto alla sovvenzione aggiuntiva per la merenda, il richiedente deve 
compilare il riquadro apposito segnando il caso corrispondente alla propria condizione. Se viene indicato il 
primo caso va riportato anche il reddito pro capite del nucleo famigliare, indicato nella delibera di 
concessione dell'assegno per figli minori 
 
4. Če je vlagatelj že predhodno prijavil učenca oziroma dijaka na malico in pri tem ni uveljavljal pravice do 
splošne ali dodatne subvencije, lahko kasneje za uveljavljanje pravice do te subvencije izpolni nov obrazec, v 
katerem navede podatke o vlagatelju in učencu/dijaku ter izpolni ustrezno rubriko. 
Nel caso la domanda di iscrizione dell'alunno al servizio di merenda sia già stata presentata, ma  senza 
avvalersi del diritto alla sovvenzione generale o a quella aggiuntiva, il richiedente può presentare un nuovo 
modulo indicando i dati propri e dell'alunno, e compilando la rubrica appropriata. 
 
5. Pravico do subvencije za kosilo lahko uveljavljajo le starši učencev v osnovni šoli. Vlagatelj v vlogi vpiše 
višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o  otroškem dodatku. 
Il diritto alla sovvenzione del pranzo può essere disponibile solo per i genitori dell'alunno chi  
frequente la scuola elementare. Il richiedente  entra il reddito famigliare pro capite determinato 
nella delibera di concessione dell'assegno per figli minori. 
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2184. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za 
financiranje investicij gospodarskih družb 
(ZPFIGD)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr-
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvih Republike 

Slovenije za financiranje investicij gospodarskih 
družb (ZPFIGD)

Razglašam Zakon o poroštvih Republike Slovenije za fi-
nanciranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-8
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE  

ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH 
DRUŽB (ZPFIGD)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

Ta zakon določa upravičence, vrste in namen kreditov, po-
oblaščene institucije in postopke izdajanja poroštev Republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov 
pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih 
za financiranje investicij, opredeljenih v tem zakonu.

2. člen
(namen kreditov, za katere se izdajajo poroštva)

(1) Poroštva Republike Slovenije za obveznost gospo-
darskih družb (v nadaljnjem besedilu: poroštva) se izdajajo za 
kredite, ki jih upravičenci namenijo za financiranje investicij v 
razvojne projekte, ki imajo za posledico rast dodane vrednosti 
na zaposlenega in omogočajo večjo zaposlenost, kar mora biti 
razvidno iz investicijskega programa, ki ga predhodno potrdi 
komercialna banka ali hranilnica, ki je dajalka kredita (v nadalj-
njem besedilu: kreditodajalka).

(2) Poroštev se ne sme izdajati za kredite, ki so name-
njeni za:

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do doba-
viteljev, bank ali drugih upnikov;

– za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb s strani članov organov vodenja in nadzora teh gospo-
darskih družb in z njimi povezanih oseb;

– financiranje študij ali svetovalnih pogodb;
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenje-

nih za nadaljnjo prodajo ali oddajo;
– investicije v prometno infrastrukturo;
– nakup cestno prometnih sredstev;
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po za-

konu, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Namen kreditov po tem členu ugotavlja SID – Slovenska 

izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
SID banka) v skladu s pooblastili iz 11. člena tega zakona.

3. člen
(upravičenci do pridobitve poroštev)

(1) Do pridobitve poroštva so upravičene gospodarske 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji.

(2) Za gospodarske družbe po tem zakonu se štejejo 
osebe, organizirane v statusni obliki po zakonu, ki ureja gospo-
darske družbe in po zakonu, ki ureja zadruge.

(3) Do poroštva ni upravičena gospodarska družba, če:
– je družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 31/07);

– je zoper njo uveden postopek stečaja, prisilne porav-
nave ali likvidacije ali izvršilni postopek, ki bi lahko po mnenju 
kreditodajalke bistveno ogrozil njeno poslovanje;

– ima po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije na 
dan oddaje vloge za prijavo na razpis neporavnane obveznosti 
iz naslova obveznih dajatev;

– ima Republika Slovenija v njej neposredno ali posredno 
več kot 50 odstotkov delnic ali več kot 50 odstotni delež;

– v pretežnem delu opravlja finančno ali posredniško de-
javnost po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev.

II. POGOJI KREDITOV IN POROŠTEV

4. člen
(krediti, za katere se izdajajo poroštva)

(1) Poroštva se lahko izdajajo za kredite z naslednjimi 
osnovnimi značilnostmi:

– ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od 
enega leta in daljša od desetih let;

– obrestna mera kreditov je obrestna mera za komitente 
najvišjega bonitetnega razreda banke;

– vsi stroški posameznega kredita morajo biti primerljivi 
stroškom kreditov za komitente najvišjega bonitetnega razreda 
banke;

– višina posameznega kredita je lahko najmanj 500.000 
eurov in največ 20.000.000 eurov, pri čemer kredit ne sme 
presegati dveh tretjin stroškov celotne investicije;

– valuta kredita je euro;
– kredit je lahko zavarovan z opredmetenimi sredstvi inve-

sticije iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, pri čemer mora 
biti vrednost zavarovanja kredita enaka višini glavnice kredita. 
Če opredmetena sredstva investicije, namenjena za zavarova-
nje kredita, ne dosegajo višine glavnice kredita, mora banka od 
upravičenca – kreditojemalca zahtevati dodatno zavarovanje v 
vrednosti do višine glavnice odobrenega kredita.

(2) Upravičenec lahko za pridobitev poroštva za financira-
nje iste investicije najame kredit le pri eni banki ali hranilnici.

5. člen
(omejitev skupnega zneska poroštev)

Skupen znesek poroštev po tem zakonu ne sme presegati 
1.000.000.000 eurov.

6. člen
(višina poroštva in zavarovanje kredita)

Republika Slovenija daje poroštvo do 75% glavnice po-
sameznega kredita, preostali del glavnice kredita, vse obresti 
kredita in vse stroške kredita banka zavaruje v skladu s šesto 
alinejo prvega odstavka 4. člena tega zakona. Obresti in stro-
škov kredita banka ne sme pripisovati h glavnici kredita.

7. člen
(narava poroštev)

(1) Poroštva so nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva 
na prvi poziv banke. Poroštva so subsidiarna, kar pomeni, da 
lahko banka terja poroka k plačilu šele, če ne prejme izpolnitve 
veljavne in zapadle obveznosti od dolžnika. Po tem zakonu se 
šteje, da dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti po kreditni pogod-
bi, če zamudi s plačilom dveh zaporednih zapadlih obrokov 
ali če v času trajanja kredita zamudi s plačilom treh zapadlih 
obrokov.
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(2) V primeru stečaja ali prisilne poravnave dolžnika ima 
banka pravico od poroka terjati takojšnje plačilo celotne poro-
kove obveznosti.

8. člen
(sredstva za plačilo poroštev in ocena  

verjetnosti unovčitve poroštev)
(1) Sredstva za plačilo obveznosti iz poroštev se zagoto-

vijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, ob pripravi predloga 

proračuna Republike Slovenije izdela oceno verjetnosti unov-
čitve poroštev, izdanih po tem zakonu.

(3) Ministrstvo, pristojno za finance pridobi podatke za 
izračun ocene verjetnosti unovčitve poroštva za posamezne 
gospodarske družbe iz obstoječih baz podatkov, ki jih vodi 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in sto-
ritve.

9. člen
(zavarovanje poroštva in izterjava regresnega zahtevka)

(1) Zavarovanje kredita iz šeste alineje prvega odstavka 
4. člena tega zakona je namenjeno tudi zavarovanju poroštva 
po tem zakonu.

(2) V primeru unovčitve poroštva banka pri izterjavi svoje 
terjatve iz kredita izterja od dolžnika tudi regresni zahtevek, ki 
se nanaša na unovčeno poroštvo, pri čemer je upravičena do 
povrnitve sorazmernega dela stroškov izterjave. Če prejeta 
poplačila v postopku izterjave od dolžnika ne zadoščajo za 
celotno poplačilo terjatev banke in poroka, se prejeta poplačila 
razdelijo sorazmerno glede na delež poroštva v celotni višini 
dolžnikove obveznosti.

10. člen
(premija za izdano poroštvo)

(1) Za izdano poroštvo se plača premija, ki vsebuje vse 
stroške poroštva in za izračunavanje katere se uporabi tržno 
oblikovana cena. Višina premije je različna glede na bonitetni 
razred, v katerega gospodarsko družbo uvrsti kreditodajalka 
ob odobritvi kredita.

(2) Tržna cena se določi na podlagi povprečja premij za 
izdane garancije najmanj petih poslovnih bank v Republiki Slo-
veniji za posamezni bonitetni razred kreditojemalcev.

(3) Premija iz prvega odstavka tega člena je prihodek 
proračuna Republike Slovenije.

11. člen
(pooblastilo SID banki in nadomestilo SID banki)

(1) Za določitev višine premije glede na bonitetne razrede, 
za ugotavljanje izpolnitve pogojev za pridobitev poroštva, za 
presojo zavarovanj poroštev in za sklepanje pogodb v zvezi 
z izdajo poroštev ter drugih tehničnih opravil po tem zakonu 
je v imenu in za račun Republike Slovenije pooblaščena SID 
banka.

(2) Za opravljene posle iz prejšnjega odstavka je SID 
banka upravičena do nadomestila v višini 0,20% od dela glav-
nice posameznega kredita, zavarovanega s poroštvom po tem 
zakonu. Nadomestilo SID banki se plačuje iz proračuna Repu-
blike Slovenije.

12. člen
(uredba)

Podrobnejši način izpolnjevanja pogojev iz pete alineje 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona, podrobnejši način 
določitve tržno oblikovane cene iz 10. člena tega zakona, 
vsebina razpisa za pridobivanje poroštev, roki, dokumentaci-
ja, poročanje, podrobnejši postopki v zvezi s pridobivanjem, 
unovčevanjem in izterjavo poroštev se določijo z uredbo, ki 
jo sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
uredba).

III. POSTOPEK ZA IZDAJO POROŠTEV

13. člen
(objava razpisa)

(1) SID banka najkasneje v roku desetih delovnih dni po 
uveljavitvi uredbe na svoji spletni strani objavi razpis za prido-
bivanje poroštev in seznam dokumentacije, ki je potrebna za 
prijavo upravičencev na razpis.

(2) Dokumentacija, ki je potrebna za prijavo na razpis, 
mora med drugim vsebovati vlogo gospodarske družbe za pri-
dobitev poroštva, iz katere izhaja delež zaprošenega poroštva, 
računovodske izkaze družbe, investicijski načrt, iz katerega 
mora biti jasno razviden namen investicije in njeni ekonomski 
učinki ter osnutek kreditne pogodbe in ponudbo banke za kre-
ditiranje investicije.

(3) SID banka objavi na svoji spletni strani tudi osnutek 
besedila poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in kre-
ditodajalko.

14. člen
(pregled vlog in sklenitev poroštvene pogodbe)

(1) SID banka mora najkasneje v roku 15 delovnih dni po 
pridobitvi popolne dokumentacije iz prejšnjega člena s strani 
gospodarske družbe pregledati dokumentacijo, ugotoviti izpol-
njevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega zakona in določiti višino 
premije iz 10. člena tega zakona.

(2) Če iz dokumentacije izhaja upravičenost do poroštva, 
SID banka najkasneje v desetih delovnih dneh po poteku roka 
za pregled dokumentacije iz prejšnjega odstavka s kreditodajal-
ko v imenu in za račun Republike Slovenije sklene poroštveno 
pogodbo.

15. člen
(nadzor)

(1) Za nadzor nad namensko porabo sredstev kredita, za-
varovanega s poroštvom države po tem zakonu, je odgovorna 
kreditodajalka, ki mora nadzor izvajati na način in v skladu z 
običajno bančno prakso.

(2) Za preverjanje nadzora kreditodajalke iz prejšnjega 
odstavka je odgovorna SID banka. SID banka mora ministrstvu, 
pristojnemu za finance, poročati o izdanih, unovčenih in izterja-
nih poroštvih v rokih in na način, kot je določen v uredbi.

(3) V primeru unovčitve poroštva po tem zakonu mora 
kreditodajalka SID banki poslati poročilo o opravljenem nadzo-
ru iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če SID banka ali ministrstvo, pristojno za finance, v 
postopku unovčitve poroštva po tem zakonu ugotovita, da je bil 
kredit porabljen v nasprotju z nameni iz tega zakona, poroštvo 
preneha.

IV. KONČNI DOLOČBI

16. člen
(rok za sprejem uredbe)

Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz 12. člena 
tega zakona najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona.

17. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 450-07/10-8/25
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 1037-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik
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2185. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenske odškodninske družbe, 
d. d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova 
najetih kreditov in izdanih obveznic za 
financiranje Slovenske odškodninske družbe, 
d. d. v letu 2010 (ZPSOD10)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike 

Slovenije za obveznosti Slovenske 
odškodninske družbe, d. d. v višini  

300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov  
in izdanih obveznic za financiranje Slovenske 

odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 
(ZPSOD10)

Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 
300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih ob-
veznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d. v 
letu 2010 (ZPSOD10), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-13
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE  

ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKE ODŠKODNINSKE 
DRUŽBE, D. D. V VIŠINI 300.000.000 EUROV  

IZ NASLOVA NAJETIH KREDITOV IN IZDANIH 
OBVEZNIC ZA FINANCIRANJE SLOVENSKE 

ODŠKODNINSKE DRUŽBE, D. D. V LETU 2010 
(ZPSOD10)

1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slo-

venske odškodninske družbe, d. d., iz naslova najetih kreditov 
ali izdanih obveznic, za financiranje obveznosti Slovenske od-
škodninske družbe, d. d. v letu 2010.

(2) Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slo-
venija do skupne višine glavnic v znesku 300.000.000 eurov s 
pripadajočimi obrestmi in stroški.

2. člen
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena pod 

naslednjimi pogoji:
– krediti ali obveznice se lahko najemajo oziroma izdajajo 

v več delih,
– višina obrestne mere in stroški najetih kreditov ali izda-

nih obveznic morajo biti primerljivi z višino obrestne mere in 
stroški primerljivih kreditov oziroma obveznic Republike Slo-
venije,

– rok odplačila posameznega kredita oziroma rok zapa-
dlosti posamezne obveznice je največ sedem let od dneva 
prvega črpanja tega kredita oziroma od izdaje obveznice.

3. člen
Če Slovenska odškodninska družba, d. d. ne bo poravna-

la posamezne obveznosti iz naslova najetih kreditov oziroma 

izdanih obveznic, za katere Republika Slovenija daje poroštvo 
po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega po-
ziva kreditodajalca, agenta ali Slovenske odškodninske družbe, 
d. d. pri izdaji obveznic poravnala zapadle obveznosti namesto 
Slovenske odškodninske družbe, d. d.

4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike 

Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije.

5. člen
V primeru, da Republika Slovenija plača katerokoli 

obveznost iz kreditnih pogodb oziroma izdanih obveznic 
namesto Slovenske odškodninske družbe, d. d., pridobi Re-
publika Slovenija v razmerju do Slovenske odškodninske 
družbe, d. d. pravico do vračila plačanih zneskov, obresti 
od plačanih zneskov in vseh drugih stroškov, ki so v zvezi 
s tem nastali.

6. člen
Poroštvene pogodbe s kreditodajalci oziroma poroštvene 

izjave sklene oziroma izda v imenu in za račun Republike 
Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: 
minister), pristojen za finance.

7. člen
Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma iz-

daji poroštvene izjave skleneta Slovenska odškodninska druž-
ba, d. d. ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, 
pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavaro-
vanja poroštva.

8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 450-07/10-7/9
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 958-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

2186. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr-
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davčnem postopku (ZDavP-2C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-5
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2C)

1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 

24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09 in 1/10 – 
popr.) se v 23. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se podatki 
iz prvega odstavka tega člena dajo na razpolago avtomat-
sko upravljavcu sklada obveznega dodatnega zavarovanja po 
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
izvajanje obveznega dodatnega zavarovanja, če je pridobitev 
teh podatkov določena z zakonom, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

2. člen
Za 284.a členom se doda nov 284.b člen, ki se glasi:

»284.b člen
(znesek, do katerega se akontacija dohodnine ne odmeri)

Ne glede na prvi odstavek 50. člena tega zakona se 
akontacija dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno 
osnovo davčnega zavezanca, razen za dohodke iz delovnega 
razmerja, doseženega pri delodajalcu, pri katerem davčni za-
vezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja 
(glavni delodajalec), in za dohodke, dosežene z opravljanjem 
dejavnosti, ugotavlja z odločbo o odmeri davka, vendar se 
akontacija dohodnine ne odmeri, če akontacija dohodnine ne 
bi presegla 20 eurov. O tem se zavezanca za davek pisno 
obvesti.«.

3. člen
Osmi odstavek 325. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na prejšnje odstavke davčni organ, na 

podlagi napovedi zavezanca, ugotovi dohodnino od obresti, ki 
jih doseže rezident od:

1. vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika 
Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finan-
ce;

2. dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska 
družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če:

– ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni 
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo 
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je 
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in

– so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z 
njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici 
EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj,

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani 
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denaciona-
lizacijo.«.

4. člen
V sedmem odstavku 337. člena se besedilo »od vredno-

stnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so 
izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance« nadomesti 
z besedilom »od vrednostnih papirjev iz osmega odstavka 
325. člena tega zakona, razen v primeru dolžniških vrednostnih 
papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, 
ki ureja denacionalizacijo«.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Nov peti odstavek 23. člena zakona se začne uporabljati 

1. januarja 2011.

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 432-01/10-27/14
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 1025-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

2187. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E), ki ga 
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 
2010.

Št. 003-02-5/2010-6
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
(ZDDPO-2E)

1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni 

list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09) se v 55. členu 
v prvem odstavku število »20« nadomesti s številom »40«, v 
2. točki se število »30« nadomesti s številom »50« in število 
»40« s številom »60«.

2. člen
Za 55.a členom se doda nov 55.b člen, ki se glasi:

»55.b člen
(olajšava za zaposlovanje)

(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 
26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo 
vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju 
zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu 
ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne 
osnove v višini 45% plače te osebe, vendar največ v višini 
davčne osnove.

(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem od-
stavku tega člena, če zaposli osebe iz prvega odstavka tega 
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člena za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Olajšava se lahko 
uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davč-
nem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 
24 mesecev.

(3) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v skladu s tem 
členom le, če poveča skupno število zaposlenih delavcev v 
davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za 
katerega uveljavlja olajšavo, pri čemer se kot povečanje šte-
vila zaposlenih delavcev šteje, če je število zaposlenih delav-
cev na zadnji dan davčnega obdobja višje, kot je povprečje 
12 mesecev v tem davčnem obdobju ali manj mesecih, če 
je bilo to obdobje krajše. Pri ugotavljanju povečanja števila 
zaposlenih delavcev se zaposleni za delovni čas, krajši od 
polnega časa, upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni 
za določen čas ne upoštevajo.

(4) Olajšava po tem členu se pri obdavčitvi pri prenosu 
premoženja, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev in 
obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 38. do 54. členu tega 
zakona lahko prenese na prevzemno družbo pod pogoji, kot 
bi veljali, če do prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih 
deležev, združitve in delitve ne bi prišlo.

(5) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavo za 
zaposlovanje invalidov po tem zakonu, z olajšavami za za-
poslovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) in po Zakonu o 
ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07 – uradno prečišče-
no besedilo in 19/10).«.

3. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:

»70.a člen
(posebna ureditev davčnega odtegljaja za obresti  

od dolžniških vrednostnih papirjev)
Ne glede na 70. člen tega zakona se davek ne izračuna, 

odtegne in plača od plačil od obresti na dolžniške vrednostne 
papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v 
skladu s predpisi v Sloveniji, če:

– ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni 
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo 
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je 
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in

– so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z 
njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici 
EU ali v državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj, 

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani 
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denaciona-
lizacijo.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Spremenjen prvi odstavek 55. člena 
zakona in nov 55.b člen zakona se uporabljata od 1. januarja 
2010.

Št. 435-02/10-14/13
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 1026-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

2188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona  
o dohodnini (ZDoh-2G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini (ZDoh-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-7
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O DOHODNINI  
(ZDoh-2G)

1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – ura-

dno prečiščeno besedilo) se v 33. členu doda nov šesti 
odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, 
nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na dolžniške 
vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je 
ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če:

1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni 
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo 
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če 
je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in

2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z 
njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici 
EU ali v državi članici Organizacije za ekonomsko sodelova-
nje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD),

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani 
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacio-
nalizacijo.«.

2. člen
V prvem odstavku 61. člena se število »20« nadomesti 

s številom »40«, v 2. točki pa se število »30« nadomesti s 
številom »50« in število »40« s številom »60«.

3. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:

»61.a člen
(olajšava za zaposlovanje)

(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 
26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo 
vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb 
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju 
zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali 
njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne 
osnove v višini 45% izplačane plače te osebe.

(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem od-
stavku tega člena, če zaposli osebe iz prvega odstavka 
tega člena za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zapo-
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slitvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Olajšava se 
lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v 
davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na 
izplačane plače tem osebam v posameznem davčnem letu.

(3) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v skladu s tem 
členom le, če poveča skupno število zaposlenih delavcev v 
davčnem letu, v katerem na novo zaposli delavca, za katere-
ga uveljavlja olajšavo, pri čemer se kot povečanje števila za-
poslenih delavcev šteje, če je število zaposlenih delavcev na 
zadnji dan davčnega leta višje, kot je povprečje 12 mesecev 
v tem davčnem letu in manj mesecih, če je bilo to obdobje 
krajše. Pri ugotavljanju povečanja števila zaposlenih delav-
cev se zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, 
upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen 
čas ne upoštevajo.

(4) Olajšava po tem členu se lahko prenese na novega 
zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno 
pravno osebo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega in devetega 
odstavka 51. člena tega zakona. Šteje se, da je olajšavo 
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma 
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do 
prenehanja ne bi prišlo.

(5) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavo za 
zaposlovanje invalidov po tem zakonu in z olajšavami za 
zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji 
v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09).«.

4. člen
V 62. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(olajšava za zaposlovanje invalidov)«.

5. člen
V 134. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, iz-

račun dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, 
ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s 
predpisi v Sloveniji, če:

1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni 
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo 
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če 
je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in

2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali 
se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi 
članici EU ali OECD,

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani 
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denaci-
onalizacijo, opravi davčni organ na podlagi napovedi zave-
zanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe 
o odmeri dohodnine je zavezanec sam.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, določbe spremenjenega 
61. člena zakona, novega 61.a člena zakona in spreme-
njenega 62. člena zakona pa se uporabljajo že pri odmeri 
dohodnine za leto 2010.

Št. 435-01/10-31/14
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 1027-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

2189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 
(ZPZRTH-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-10
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA 
TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM 

PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-C)

1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hra-

stnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, 
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvi alineji 2. člena 
besedilo »do 31. decembra 2009« nadomesti z besedilom »do 
31. decembra 2010«.

2. člen
V drugem odstavku 7. člena se šesta do enajsta alineja 

spremenijo tako, da se glasijo:
»– za leto 2010 15.000.000 eurov
– za leto 2011 31.986.058 eurov
– za leto 2012 15.351.814 eurov
– za leto 2013 12.834.116 eurov
– za leto 2014 10.246.822 eurov
– za leto 2015  8.559.657 eurov«.

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Ne glede na 2. in 7. člen zakona znašajo, v primeru, 

da se pridobivanje premoga za energetske potrebe podaljša 
najkasneje do 31. decembra 2012, sredstva potrebna za izva-
janje programa zapiranja rudnika v letnih proračunih Republike 
Slovenije za naslednja leta največ do:

– za leto 2010 15.000.000 eurov
– za leto 2011 15.000.000 eurov
– za leto 2012  9.337.174 eurov
– za leto 2013 17.087.378 eurov
– za leto 2014 14.493.182 eurov
– za leto 2015 23.060.733 eurov«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
7.a člen tega zakona se začne uporabljati z dnem, ko 

Evropska komisija odobri shemo državne pomoči, ki dovoljuje 
pridobivanje premoga za energetske potrebe najkasneje do 
31. decembra 2012.

Minister, pristojen za gospodarstvo, v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavi dan odobritve sheme državne pomoči 
iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 431-01/10-17/10
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 989-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

2190. Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju 
med državnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije (ZSDZVZEU-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr-
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o sodelovanju med državnim zborom in vlado  
v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-A)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju 
med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije 
(ZSDZVZEU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 20. maja 2010.

Št. 003-02-5/2010-11
Ljubljana, dne 28. maja 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SODELOVANJU MED 

DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH 
EVROPSKE UNIJE (ZSDZVZEU-A)

1. člen
V Zakonu o sodelovanju med državnim zborom in vlado 

v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04) se črta 
7. člen.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/10-17/16
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 954-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
2191. Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov 

plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem 
sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju,  
ki jih izdajo davčni organi

Na podlagi 141. člena Zakona o plačilnih storitvah in 
sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10) izdaja minister za 
finance

P R A V I L N I K 
o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev 
v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma 

zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa način ravnanja ponudnikov plačilnih 

storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma za-
varovanju, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi izdajo davčni 
organi.

2. RAVNANJE PONUDNIKA PLAČILNIH STORITEV  
PO PREJEMU SKLEPA O DAVČNI IZVRŠBI

a) Splošno

2. člen
(1) Takoj ko ponudnik plačilnih storitev prejme sklep o 

davčni izvršbi, zarubi denarna sredstva (v nadaljnjem besedi-
lu: sredstva) na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do višine 
dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi.

(2) Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvr-
šbi naveden na prvem mestu (v nadaljnjem besedilu: primarni 
ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z dolžnikovega 
računa na predpisane račune.

3. člen
Ponudnik plačilnih storitev izvrši sklep o davčni izvršbi 

iz sredstev na dolžnikovih računih, in sicer iz vseh sredstev v 
vseh valutah, pri čemer sredstva v tuji valuti preračuna v eure 
po svojem nakupnem tečaju na dan prenosa.

4. člen
Po prejemu sklepa o davčni izvršbi ponudnik plačilnih sto-

ritev preveri, ali ima dolžnik pri njem odprt račun. Če ponudnik 
plačilnih storitev ugotovi, da ne vodi računa dolžnika oziroma je 
račun ukinjen ali da vodi le dolžnikov plačilni račun, ki se upora-
blja izključno za namen izvrševanja plačilnih transakcij v skladu 
z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, lahko ugovarja, 
da dolžnik pri njem nima računa in vrne sklep o davčni izvršbi 
davčnemu organu.

5. člen
Ponudnik plačilnih storitev zarubi sredstva na računih dol-

žnika, in sicer najprej eurska sredstva v breme transakcijskega 
računa. Če na tem računu ni sredstev v višini, navedeni v skle-
pu o davčni izvršbi, pa še v breme drugih računov dolžnika ali 
iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev s ponudnikom 
plačilnih storitev.

b) Več ponudnikov plačilnih storitev

6. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev prenesejo zarubljena 

sredstva na dolžnikov transakcijski račun, odprt pri primar-
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nem ponudniku plačilnih storitev, takoj ko od primarnega po-
nudnika plačilnih storitev pridobijo podatek o višini manjkajo-
čih sredstev za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.

(2) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od primarnega 
ponudnika plačilnih storitev podatek iz prejšnjega odstavka 
takoj po rubežu sredstev in ob vsakem prilivu sredstev na 
račun, in sicer vse do obvestila iz četrtega odstavka tega 
člena.

(3) Če eurska sredstva pri primarnem ponudniku plačil-
nih storitev in prenesena eurska sredstva drugih ponudnikov 
plačilnih storitev ne zadoščajo za poplačilo dolga po sklepu 
o davčni izvršbi, se dolg poplača tudi iz sredstev v tujih va-
lutah, ki jih ima dolžnik na računu, odprtem pri primarnem 
ponudniku plačilnih storitev, oziroma če ta ne zadoščajo, 
tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računih, 
odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.

(4) Sredstva ponudnikov plačilnih storitev se prenašajo 
na transakcijski račun dolžnika pri primarnem ponudniku 
plačilnih storitev vse do obvestila primarnega ponudnika 
plačilnih storitev, da prenosi sredstev niso več potrebni.

7. člen
(1) Če je v sklepu o davčni izvršbi navedenih več 

ponudnikov plačilnih storitev in primarni ponudnik plačilnih 
storitev ugotovi, da ne vodi računa dolžnika oziroma je račun 
ukinjen ali da vodi le dolžnikov plačilni račun, ki se uporablja 
izključno za namen izvrševanja plačilnih transakcij v skladu z 
zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, o tem obvesti 
vse ostale v sklepu o davčni izvršbi navedene ponudnike 
plačilnih storitev.

(2) Od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka se kot 
primarni ponudnik plačilnih storitev šteje naslednji v sklepu 
o davčni izvršbi navedeni ponudnik plačilnih storitev.

(3) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od novega 
primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek o številki 
transakcijskega računa dolžnika, ki ga ima le-ta odprtega 
pri njem, in podatek o višini sredstev, potrebnih za poplačilo 
dolga po sklepu o davčni izvršbi.

8. člen
Primarni ponudnik plačilnih storitev:
– zarubi sredstva do višine dolga po sklepu,
– obračunava zamudne obresti in izvrši njihov prenos 

na predpisane račune,
– izvršuje prenose sredstev na predpisane račune,
– obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ko sredstva 

na transakcijskem računu primarnega ponudnika plačilnih 
storitev zadoščajo za poplačilo dolga z zamudnimi obrestmi, 
da prenehajo z nakazili zarubljenih sredstev.

9. člen
Primarni ponudnik plačilnih storitev po izvršenem pre-

nosu sredstev s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev 
izvaja prenose sredstev v višini dolga po sklepu o davčni 
izvršbi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do popolne iz-
vršitve sklepa. Če sredstva na računih pri primarnem ponu-
dniku plačilnih storitev zadoščajo za pokritje dolga, primarni 
ponudnik plačilnih storitev obvesti vse druge v sklepu o 
davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev, da 
sredstva zadoščajo in naj prenehajo z nakazili sredstev na 
transakcijski račun dolžnika, odprt pri primarnem ponudniku 
plačilnih storitev.

c) Ustavitev in zadržanje izvrševanja sklepov  
o davčni izvršbi

10. člen
Ponudniki plačilnih storitev prenehajo izvrševati sklep o 

davčni izvršbi takoj po prejemu sklepa o ustavitvi postopka 
davčne izvršbe oziroma sklepa o zadržanju davčne izvrš-
be.

d) Vrstni red izvrševanja sklepov in poplačila obveznosti

11. člen
(1) Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več 

sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu, 
kot so prispeli.

(2) Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva 
prednostni vrstni red, določen z zakonom, ki ureja davčni 
postopek.

12. člen
(1) Če ponudnik plačilnih storitev izvršuje sklepe o 

davčni izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja davčni 
postopek, in sklepe o izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki 
ureja o izvršbo in zavarovanje, imajo davčni dolg in stroški 
davčne izvršbe pri poplačilu prednost pred ostalimi dolgovi 
dolžnika, razen pred dospelimi obveznostmi iz naslova zako-
nite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi poruše-
nega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti 
ali odškodnine zaradi smrti preživljavca.

(2) Če s sklepom o davčni izvršbi davčni organ izterjuje 
druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih ni odmeril davčni 
organ (denarna kazen, globa, upravna terjatev, obresti, stro-
ški tega postopka), temveč jih davčni organ na podlagi zako-
na izterjuje za druge državne organe, samoupravne lokalne 
skupnosti ali nosilce javnih pooblastil, imajo pri poplačilu 
prednost v skladu s prejšnjim odstavkom samo stroški davč-
ne izvršbe ne pa tudi druge denarne nedavčne obveznosti.

13. člen
Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sred-

stva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako, 
da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu:

1. stroški izvršbe,
2. obresti,
3. davek,
4. denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.

3. RAVNANJE PONUDNIKA PLAČILNIH STORITEV  
PO PREJEMU SKLEPA ZA ZAVAROVANJE IZPOLNITVE 

DAVČNE OBVEZNOSTI

14. člen
Ponudnik plačilnih storitev začasni sklep za zavarova-

nje izpolnitve davčne obveznosti izvrši takoj po prejemu.

15. člen
Ponudnik plačilnih storitev izvrši začasni sklep za za-

varovanje izpolnitve davčne obveznosti s smiselno uporabo 
določb 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.

4. POROČANJE O DOSPELIH NEPORAVNANIH 
OBVEZNOSTIH

16. člen
O stanju zarubljenih sredstev ponudnik plačilnih stori-

tev obvesti pristojni davčni organ na dan prejema sklepa o 
davčni izvršbi, zatem pa ob vsaki spremembi stanja, vendar 
ne več kot enkrat na dan.

17. člen
Ponudnik plačilnih storitev obvesti davčni organ o ne-

poravnanih zneskih po posameznem sklepu o davčni izvršbi 
ob vsaki spremembi zneskov, vendar ne več kot enkrat na 
dan. V obvestilu za vsak sklep posebej navede zneske po 
posameznih računih, določenih s Pravilnikom o podraču-
nih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih jav-
nofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 
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120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 58/09 – ZPlaSS, 
112/09 in 25/10).

5. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-726/2009/22
Ljubljana, dne 19. maja 2010
EVA 2010-1611-0067

dr. Franc Križanič l.r.
Minister

za finance

2192. Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov  
in kulturnih projektov

Na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08 in 4/10) izdaja ministrica za kulturo

P R A V I L N I K
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa  
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 

projektov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način dela ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadalj-

njem besedilu: ministrstvo), v postopkih izbire kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (nadaljnjem besedilu: program ali 
projekt), ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega 
razpisa (v nadaljnjem besedilu: poziv ali razpis),

– postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov 
in projektov (v nadaljnjem besedilu: pogodba) in

– način izvajanja nadzora nad pogodbami iz prejšnje 
alinee.

2. člen
(razpisno področje)

(1) Vrsta programov ali projektov, ki so predmet poziva ali 
razpisa, se določi z opredelitvijo področja kulture, v katerega 
sodijo ti programi ali projekti (v nadaljnjem besedilu: razpisno 
področje).

(2) V tekočem letu lahko ministrstvo na posameznem 
razpisnem področju objavi več pozivov oziroma razpisov ali en 
razpis oziroma poziv za več razpisnih področij.

3. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 

moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in žen-
ske.

II. IZVEDBA POZIVA ALI RAZPISA

1. Potek postopka razpisa ali poziva

4. člen
Pozivi in razpisi se izvajajo po naslednjih fazah:
1. uvedba postopka:
– priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postop-

ka,
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– objava poziva ali razpisa;
2. priprava vlog za obravnavo ter zavržbe:
– evidentiranje prispelih vlog,
– odpiranje vlog,
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in njihovo 

dopolnjevanje,
– izdaja posamičnih sklepov o zavržbi nepopolnih in 

nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene 
osebe;

3. ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog,
– posredovanje obvestila strankam o dejstvih in okolišči-

nah, pomembnih za izdajo odločbe,
– oblikovanje končnega predloga strokovne komisije;
4. izbor projektov oziroma programov: izdaja posamič-

nih odločb o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja programa 
oziroma projekta.

2. Uvedba postopka

5. člen
(sklep)

(1) Minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedi-
lu: minister), sprejme sklep o začetku postopka poziva ali 
razpisa.

(2) S sklepom o začetku postopka za izbiro programov 
ali projektov se poleg vrste postopka, datuma objave in bese-
dila razpisa ali poziva določijo tudi:

– razpisno področje in cilji razpisa ali poziva,
– vrsta programov ali projektov, ki so predmet poziva 

ali razpisa,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa ali 

projekta,
– kriteriji, ki jih mora izpolnjevati program ali projekt za 

financiranje,
– okvirna vrednost razpisanih sredstev,
– delež sredstev, ki ga lahko strokovne komisije predla-

gajo v razdelitev v fazi posredovanja obvestil strankam, pri 
čemer ta delež ne sme biti manjši od devetdesetih odstotkov 
celotne vrednosti razpisane vsote,

– eden ali več pristojnih javnih uslužbencev za izvedbo 
poziva ali razpisa,

– ena ali več pristojnih strokovnih komisij za ocenjevanje 
in vrednotenje vlog prispelih na poziv ali razpis in

– službe ministrstva ter strokovne komisije, ki so se dol-
žne v posameznem postopku medsebojno usklajevati.

6. člen
(objava poziva ali razpisa)

(1) Poziv in razpis se objavita v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletnih straneh ministrstva. Obvestilo o pozi-
vu in razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.

(2) Besedilo objave poziva in razpisa vsebuje podatke, 
določene z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa 
za kulturo.

(3) Pozivi oziroma razpisi za več posameznih razpisnih 
področij, ki sodijo v širše področje kulture, se lahko objavijo 
skupaj v enem pozivu oziroma razpisu.
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(4) V času poziva ali razpisa mora biti dokumentaci-
ja poziva oziroma razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim 
strankam na spletni strani in sedežu ministrstva.

3. Vloge

7. člen
(sprejem vlog)

(1) Vloge se sprejemajo v vložišču ministrstva.
(2) Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot 

ena zadeva.
(3) Uradna oseba, ki sprejema vloge, prispele na javni 

poziv, na vsaki vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge 
oziroma datum in uro oddaje na pošti. Na enak način eviden-
tira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.

8. člen
(odpiranje vlog, prispelih na poziv)

(1) Vloge, prispele na poziv, odpira uslužbenec, pristo-
jen za razpisno področje, po vrstnem redu prispetja vlog. Če 
pristojni uslužbenec ugotovi, da je vloga formalno nepopol-
na, mora stranko pisno pozvati, da jo dopolni v petih dneh 
od prejema poziva k dopolnitvi. Poziv k dopolnitvi se lahko 
sporoči tudi v elektronski obliki na naslov, ki ga je v skladu z 
besedilom poziva stranka navedla v vlogi. V pozivu k dopol-
nitvi je treba stranko opozoriti, da se bo vrstni red prispetja 
posamezne vloge, ki se upošteva pri določitvi vrstnega reda 
za uvrstitev vloge v nadaljnjo obravnavo ocenjevanja in vre-
dnotenja vlog, določil, ko bo vloga popolna, ter da bo vloga s 
sklepom zavržena kot nepopolna, če v zahtevanem roku ne 
bo v celoti dopolnjena.

(2) Pristojni uslužbenec predloži vloge, za katere je ugo-
tovil, da so pravočasne, popolne in da so jih podale upraviče-
ne osebe, pristojni strokovni komisiji v nadaljnjo obravnavo.

(3) O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih poslale 
upravičene osebe, pristojni uslužbenec za strokovno komisijo 
pripravi poročilo, ki vsebuje:

– seznam prispelih vlog po vrstnem redu prispetja z 
navedbo šifre vloge,

– nazive oziroma imena prijaviteljev,
– naslov programov oziroma projektov in
– kratek povzetek za vsako vlogo z opisom vsebine 

programa oziroma projekta, ki je predmet vloge.

9. člen
(odpiranje vlog, prispelih na razpis)

(1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija za odpiranje 
vlog, ki jo imenuje minister izmed uradnikov, zaposlenih na 
ministrstvu. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani.

(2) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj 
naslednje podatke:

– naziv in sedež organa,
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije,
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziro-

ma njihovih predstavnikov,
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom 

oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta oziroma 
programa in

– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog 
ter o upravičenosti oseb, ki so vloge podale.

(3) Komisija za odpiranje vlog pripravi za vse popolne in 
pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: 
ustrezne vloge) skupno poročilo in ga preda skupaj z vloga-
mi pristojnemu uslužbencu. Skupno poročilo mora vsebovati 
šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov programa oziroma 
projekta.

(4) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika iz drugega od-
stavka tega člena, da je pravočasna vloga upravičene osebe 
formalno nepopolna, pristojni uslužbenec pozove stranko, 
da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. 
Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog se-
stavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog 
z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja 
ter naslovom projekta oziroma programa in ugotovitve, ali so 
formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene. 
Komisija za odpiranje vlog pripravi poročilo o vlogah, ki so bile 
pravočasno in v celoti dopolnjene. Poročilo mora vsebovati 
podatke, določene v prejšnjem odstavku.

10. člen
(zavrženje vlog)

(1) Na podlagi ugotovitev pristojnega uslužbenca iz 
8. člena oziroma zapisnika o odpiranju oziroma dopolnjeva-
nju vlog iz prejšnjega člena minister s posamičnim sklepom 
zavrže vlogo, ki ni pravočasna ali popolna ali ki je ni vložila 
upravičena oseba.

(2) Vloga, prispela na poziv ali razpis, je pravočasna, če 
je prispela v roku, določenem v besedilu poziva ali razpisa.

(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, 
ki jih določa besedilo poziva ali razpisa. Za popolno se šteje 
tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih 
dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

(4) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpol-
njuje pogoje, določene v besedilu poziva ali razpisa. Izpol-
njevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in 
vloge stranke.

4. Ocenjevanje in vrednotenje vlog

11. člen
(ocenjevanje in vrednotenje)

(1) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede 
strokovna komisija, ki je pristojna za določeno razpisno podro-
čje. Strokovna komisija lahko za program ali projekt, ki sodi 
na več področij, pridobi mnenje druge strokovne komisije s 
področja, ki ga zajema program ali projekt.

(2) Vloge, prispele na poziv, se obravnavajo po vrstnem 
redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja posamezne vlo-
ge se določi, ko je vloga popolna.

(3) Strokovna komisija oceni in ovrednoti programe in 
projekte glede na v pozivu ali razpisu določen namen in cilje, 
cilje kulturne politike ter strokovne in druge kriterije za oce-
njevanje in vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili 
določeni v objavi poziva ali razpisa.

12. člen
(poročilo strokovne komisije)

Strokovna komisija sestavi poročilo o ocenjevanju in vre-
dnotenju vlog, ki mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih 
razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega 
programa ali projekta.

13. člen
(obvestilo strankam)

Ministrstvo najpozneje v dveh mesecih od zaključka od-
piranja vlog, prispelih na razpis, in praviloma enkrat mesečno 
za vloge, prispele na poziv, pisno obvesti stranko o dejstvih 
in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu 
strokovne komisije, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje 
strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima 
stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obve-
stilo se lahko sporoči tudi v elektronski obliki na elektronski 
naslov, ki je naveden v vlogi.
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5. Izbor

14. člen
(končni predlog strokovne komisije)

(1) Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzi-
ve strank na obvestilo iz prejšnjega člena in oblikuje končni 
predlog sofinanciranja programov oziroma projektov.

(2) Končni predlog strokovne komisije vključuje:
– šifro vloge,
– podatke o stranki,
– naslov programa oziroma projekta, navedenega v 

vlogi,
– strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko 

utemeljitvijo ocene glede na v pozivu ali razpisu določen 
namen in cilje, cilje kulturne politike ter strokovne in druge 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programa oziroma 
projekta, kot so bili določeni v objavi poziva ali razpisa),

– povzetek odziva stranke na obvestilo iz prejšnjega 
člena in stališče strokovne komisije do odziva stranke,

– predlog, kateri projekti oziroma programi naj se finan-
cirajo in kateri naj se zavrnejo ter

– končni predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja 
programa ali projekta.

(3) Končni predlog lahko v primeru razpisa vsebuje tudi 
po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov 
ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet 
sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračun-
skih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko 
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali 
projektov.

15. člen
(odločba)

(1) Na podlagi predloga strokovne komisije minister 
izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis ali poziv, posa-
mično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinan-
ciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta 
oziroma programa.

(2) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev lahko minister v postopku razpisa izda novo od-
ločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz prejšnjega 
člena odobri financiranje že zavrnjenega projekta oziroma 
programa ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega 
programa oziroma projekta. Z novo odločbo se odpravi in 
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofi-
nanciranja.

16. člen
(objava rezultatov)

Rezultati razpisa in poziva se objavijo na spletnih stra-
neh ministrstva.

17. člen
(državna pomoč podjetjem v težavah)

Če se sredstva dodelijo predlagatelju, ki izvaja program 
prestrukturiranja na podlagi »Smernic Skupnosti za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah« (2004/C 244/02), 
se taka pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.

III. SKLEPANJE POGODB

18. člen
Na podlagi dokončne odločbe iz 15. člena tega pravil-

nika, se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti ministrstva in stranke, katere program 

ali projekt je bil izbran na podlagi poziva ali razpisa (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec). Pogodba se glede na določbe 
razpisa ali poziva sklene za določen čas in je lahko tudi 
večletna.

19. člen
(usklajevanje programa ali projekta)

(1) Na podlagi izdane odločbe o financiranju se lahko, 
skladno z besedilom razpisa ali poziva, pred podpisom po-
godbe, izvajalca pozove, da v določenem roku uskladi prija-
vljeni program ali projekt v okviru odobrenih sredstev.

(2) O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta 
pristojni uslužbenec in izvajalec.

(3) Če se izvajalec v roku, določenem v pozivu iz prve-
ga odstavka tega člena, ne odzove, se ga pozove k podpisu 
pogodbe.

20. člen
(sklenitev pogodbe)

(1) Ministrstvo pošlje izvajalcu pogodbo in ga pozove 
k podpisu.

(2) Ministrstvo sklene z izvajalcem pogodbo, s katero 
se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavlja-
njem državnih sredstev za financiranje predmeta pogodbe 
in njegovo izvedbo.

(3) Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh 
od prejema, sicer se šteje, da je izvajalec odstopil od sofi-
nanciranja programa oziroma projekta z javnimi sredstvi, da 
pogodba ni sklenjena in da je ministrstvo prosto obveznosti, 
ki bi zanj izhajale iz odločbe o sofinanciranju. Rok za podpis 
pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec ministrstvu pisno 
sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka ali se lahko 
skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku 
proračunskega leta.

21. člen
(vsebina pogodbe)

(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davč-

na številka, številka transakcijskega računa in zastopnika 
izvajalca),

2. predmet pogodbe,
3. kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, 

kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem 
programu za kulturo,

4. cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe 
zaradi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo 
biti cilji doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega ure-
sničevanja,

5. trajanje pogodbe,
6. obseg, roke in način zagotavljanja sredstev države,
7. vrednost projekta ali programa in višino dodeljenih 

sredstev,
8. terminski plan porabe sredstev,
9. rok, do katerega lahko izvajalec črpa proračunska 

sredstva,
10. navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo 

dodeljenih sredstev,
11. skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank,
12. določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programa 

ali projekta, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe 
dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila,

13. določbo, da mora izvajalec sproti obveščati ministr-
stvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogod-
benih obveznosti,
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14. določbo o sodelovalni dolžnosti izvajalca (izvajalec 
se je dolžan odzivati na poziv ministrstva po posredovanju 
dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo projekta ali 
programa),

15. pravico ministrstva, da spremlja in nadzira izvajanje 
pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,

16. določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi 
dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe 
že izplačana sredstva vrniti ministrstvu, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi,

17. določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogod-
benih obveznosti,

18. določbo o obveščanju javnosti, da je predmet po-
godbe sofinanciran s strani ministrstva in

19. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko po-

godba vsebuje tudi druge sestavine.

22. člen
(večletne pogodbe)

(1) Z večletno pogodbo se za vsako leto posebej na-
tančno določi vsebina in obseg programa ali projekta, vre-
dnost projekta ali programa in višina dodeljenih sredstev za 
vsako leto sofinanciranja posebej.

(2) Če se v pogodbi o sofinanciranju natančno opredeli 
le vsebina in obseg programa ali projekta za tekoče leto, za 
naslednje ali naslednja leta pa le okvirno, se vsebina in ob-
seg programa ali projekta ter višina sofinanciranja natančno 
opredeli v dodatku k osnovni pogodbi.

(3) V pogodbah o večletnem sofinanciranju progra-
ma ali projekta se, v skladu z določbami zakona, ki ureja 
uresničevanje javnega interesa za kulturo, določi možnost 
spremembe večletnih pogodb ali razveze pogodbe o javnem 
interesu.

IV. IZVAJANJE NADZORA NAD POGODBAMI

23. člen
(spremljanje pogodb)

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpol-
njevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov ali 
projektov, ki so prejeli javna sredstva, in namensko porabo 
sredstev.

24. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Izvajalec je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o 
spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih ob-
veznosti, določenih v pogodbi, v osmih dneh, ko je zanje 

izvedel. Na podlagi obvestila lahko ministrstvo, ob upošte-
vanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene z izva-
jalcem dodatek k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva 
vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

(2) Če ministrstvo odstopi od pogodbe, mora prijavitelj 
vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

25. člen
(poročanje)

(1) Izvajalec je dolžan ministrstvu predložiti zaključno 
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, 
skladno z roki, določenimi v pogodbi.

(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delne-
ga poročanja. Skrbnik pogodbe lahko od izvajalca kadarkoli 
zahteva tudi pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z 
izvajanjem pogodbe.

(3) Strokovna služba ministrstva v svojem letnem po-
ročilu vključi tudi poročilo o izvedenih programih in projektih 
ter oceno doseganja ciljev pozivov in razpisov.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(1) Za razpise, objavljene pred uveljavitvijo Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 4/10), se uporablja 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 93/05).

(2) Za pozive, objavljene pred uveljavitvijo tega pra-
vilnika, se uporablja Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 93/05).

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-5/2010/7
Ljubljana, dne 17. maja 2010
EVA 2010-3511-0013

Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
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2193. Druga dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo objavlja

D R U G O   D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

S tem seznamom se dopolnjuje seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06 
in 17/07. Objavljeni so naslovi po študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, akreditiranih od 2. 3. 2007 do 25. 2. 2010 v 
skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 
64/08 in 86/09).

I. UNIVERZA V LJUBLJANI

Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Ljubljani, 
Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.

I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09 )

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. AKADEMIJA ZA GLASBO
– univerzitetna študijska programa
Glasbena pedagogika profesor glasbe (UN)

profesorica glasbe (UN)
prof. glas. (UN)

Glasbena umetnost diplomirani … (UN)1

diplomirana … (UN)1
dipl. glas. (UN)

2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,  
FILM IN TELEVIZIJO
– univerzitetni študijski programi
Dramaturgija in scenska umetnost diplomant dramaturgije in scenske umetnosti (UN)

diplomantka dramaturgije in scenske umetnosti 
(UN)

dipl. dramat. in 
scen. um. (UN)

Film in televizija diplomirani filmski in televizijski ustvarjalec (UN)
diplomirana filmska in televizijska ustvarjalka (UN)

dipl. film. in telev. 
ustv. (UN)

Dramska igra diplomirani dramski igralec (UN)
diplomirana dramska igralka (UN)

dipl. dram. igr. (UN)

Gledališka režija diplomirani gledališki režiser (UN)
diplomirana gledališka režiserka (UN)

dipl. gled. rež. (UN)

3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST  
IN OBLIKOVANJE
– univerzitetni študijski programi
Konserviranje in restavriranje likovnih del diplomirani konservator – restavrator (UN)

diplomirana konservatorka – restavratorka (UN)
dipl. kons. – rest. 
(UN)

Oblikovanje vizualnih komunikacij diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN)
diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij 
(UN)

dipl. obl. vizual. 
kom. (UN)

Slikarstvo diplomirani slikar (UN)
diplomirana slikarka (UN)

dipl. slik. (UN)

Kiparstvo diplomirani kipar (UN)
diplomirana kiparka (UN)

dipl. kip. (UN)

1 Naslov se določi glede na izbrano smer študija. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09 )

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Industrijsko in unikatno oblikovanje diplomirani industrijski in unikatni oblikovalec (UN)
diplomirana industrijska in unikatna oblikovalka 
(UN)

dipl. ind. in unikat. 
obl. (UN)

4. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
– univerzitetni študijski program
Elektrotehnika diplomirani inženir elektrotehnike (UN)

diplomirana inženirka elektrotehnike (UN)
dipl. inž. el. (UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Aplikativna elektrotehnika diplomirani inženir elektrotehnike (VS)

diplomirana inženirka elektrotehnike (VS)
dipl. inž. el. (VS)

5. FAKULTETA ZA FARMACIJO
– univerzitetna študijska programa
Laboratorijska biomedicina diplomirani inženir laboratorijske biomedicine (UN)

diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine 
(UN)

dipl. inž. lab. 
biomed. (UN)

Kozmetologija diplomirani kozmetolog (UN)
diplomirana kozmetologinja (UN)

dipl. kozmet. (UN)

6. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO  
IN GEODEZIJO
– univerzitetni študijski programi
Gradbeništvo diplomirani inženir gradbeništva (UN)

diplomirana inženirka gradbeništva (UN)
dipl. inž. grad. (UN)

Vodarstvo in komunalno inženirstvo diplomirani inženir okoljskega gradbeništva (UN)
diplomirana inženirka okoljskega gradbeništva 
(UN)

dipl. inž. ok. grad. 
(UN)

Geodezija in geoinformatika diplomirani inženir geodezije (UN)
diplomirana inženirka geodezije (UN)

dipl. inž. geod. (UN)

Stavbarstvo diplomirani inženir stavbarstva (UN)
diplomirana inženirka stavbarstva (UN)

dipl. inž. stavb. (UN)

– visokošolska strokovna študijska programa
Tehnično upravljanje nepremičnin diplomirani inženir geodezije (VS)

diplomirana inženirka geodezije (VS)
dipl. inž. geod. (VS)

Operativno gradbeništvo diplomirani inženir gradbeništva (VS)
diplomirana inženirka gradbeništva (VS)

dipl. inž. grad. (VS)

7. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO
– univerzitetni študijski programi
Tehniška varnost diplomirani inženir tehniške varnosti (UN)

diplomirana inženirka tehniške varnosti (UN)
dipl. inž. teh. var. 
(UN)

Kemijsko inženirstvo diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN)
diplomirana inženirka kemijskega inženirstva (UN)

dipl. inž. kem. inž. 
(UN)

Biokemija diplomirani biokemik (UN)
diplomirana biokemičarka (UN)

dipl. biokem. (UN)

Kemija diplomirani kemik (UN)
diplomirana kemičarka (UN)

dipl. kem. (UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Kemijska tehnologija

diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
diplomirana inženirka kemijske tehnologije (VS)

dipl. inž. kem. 
tehnol. (VS)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09 )

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

8. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
– univerzitetna študijska programa
Fizika diplomirani fizik (UN)

diplomirana fizičarka (UN)
dipl. fiz. (UN)

Meteorologija z geofiziko diplomirani meteorolog geofizik (UN)
diplomirana meteorologinja geofizičarka (UN)

dipl. meteorol. 
geofiz. (UN)

– visokošolska strokovna študijska programa
Praktična matematika diplomirani matematik (VS)

diplomirana matematičarka (VS)
dipl. mat. (VS)

Fizikalna merilna tehnika diplomirani inženir fizike (VS)
diplomirana inženirka fizike (VS)

dipl. inž. fiz. (VS)

9. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
– univerzitetni študijski program
Tehnologija prometa diplomirani inženir tehnologije prometa (UN)

diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN)
dipl. inž. tehnol. 
prom. (UN)

– visokošolski strokovni študijski programi
Navtika diplomirani inženir navtike (VS)

diplomirana inženirka navtike (VS)
dipl. inž. nav. (VS)

Ladijsko strojništvo diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS)
diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS)

dipl. inž. lad. str. 
(VS)

Prometna tehnologija in transportna logistika diplomirani inženir prometne tehnologije (VS)
diplomirana inženirka prometne tehnologije (VS)

dipl. inž. prom. 
tehnol. (VS)

10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKO
– univerzitetni študijski program
Računalništvo in informatika diplomirani inženir računalništva in informatike 

(UN)
diplomirana inženirka računalništva in informatike 
(UN)

dipl. inž. rač. in inf. 
(UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Računalništvo in informatika diplomirani inženir računalništva in informatike 

(VS)
diplomirana inženirka računalništva in informatike 
(VS)

dipl. inž. rač. in inf. 
(VS)

11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
– univerzitetni študijski program
Socialno delo diplomirani socialni delavec (UN)

diplomirana socialna delavka (UN)
dipl. soc. del. (UN)

12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– univerzitetni študijski program
Strojništvo diplomirani inženir strojništva (UN)

diplomirana inženirka strojništva (UN)
dipl. inž. str. (UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Strojništvo diplomirani inženir strojništva (VS)

diplomirana inženirka strojništva (VS)
dipl. inž. str. (VS)

13. FAKULTETA ZA ŠPORT
– univerzitetni študijski programi
Športna vzgoja diplomant športne vzgoje (UN)

diplomantka športne vzgoje (UN)
dipl. šp. vzg. (UN)

Športno treniranje diplomant športnega treniranja (UN)
diplomantka športnega treniranja (UN)

dipl. šp. tren. (UN)

Kineziologija diplomant kineziologije (UN)
diplomantka kineziologije (UN)

dipl. kin. (UN)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09 )

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Športna rekreacija diplomant športne rekreacije (UN)
diplomantka športne rekreacije (UN)

dipl. šp. rek. (UN)

14. FILOZOFSKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Etnologija in kulturna antropologija diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN)

diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja 
(UN)

dipl. etn. in kult. 
antrop. (UN)

Geografija diplomirani geograf (UN)
diplomirana geografinja (UN)

dipl. geog. (UN)

Anglistika diplomirani anglist (UN)
diplomirana anglistka (UN)

dipl. angl. (UN)

Germanistika diplomirani germanist (UN)
diplomirana germanistka (UN)

dipl. germ. (UN)

Primerjalna književnost in literarna teorija diplomirani literarni komparativist (UN)
diplomirana literarna komparativistka (UN)

dipl. lit. komp. (UN)

Sociologija kulture diplomirani sociolog kulture (UN)
diplomirana sociologinja kulture (UN)

dipl. soc. kult. (UN)

Slovenistika diplomirani slovenist (UN)
diplomirana slovenistka (UN)

dipl. slov. (UN)

Arheologija diplomirani arheolog (UN) 
diplomirana arheologinja (UN)

dipl. arheol. (UN)

Psihologija diplomirani psiholog (UN)
diplomirana psihologinja (UN) dipl. psih. (UN)

Nemcistika diplomirani nemcist (UN)
diplomirana nemcistka (UN) dipl. nem. (UN)

Antični in humanistični študiji diplomant antičnih in humanističnih študij (UN)
diplomantka antičnih in humanističnih študij (UN)

dipl. ant. in hum. št. 
(UN)

Pedagogika in andragogika profesor pedagogike in andragogike (UN)
profesorica pedagogike in andragogike (UN)

prof. ped. in andrag. 
(UN)

Filozofija diplomirani filozof (UN)
diplomirana filozofinja (UN)

dipl. fil. (UN)

Zgodovina diplomirani zgodovinar (UN)
diplomirana zgodovinarka (UN)

dipl. zgod. (UN)

Francistika z romanistiko diplomirani francist-romanist (UN)
diplomirana francistka-romanistka (UN)

dipl. fran. rom. (UN)

Sinologija diplomirani sinolog (UN)
diplomirana sinologinja (UN)

dipl. sin. (UN)

Muzikologija diplomirani muzikolog (UN)
diplomirana muzikolognja (UN)

dipl. muz. (UN)

Japonologija diplomirani japonolog (UN)
diplomirana japonologinja (UN)

dipl. jap. (UN)

Zahodnoslovanski študiji diplomirani zahodnoslavist (UN)
diplomirana zahodnoslavistka (UN)

dipl. zahodnoslav. 
(UN)

– dvopredmetni univerzitetni študijski 
programi
Rusistika

diplomirani rusist (UN) in …
diplomirana rusistka (UN)

dipl. rus. (UN) in …

Anglistika diplomirani anglist (UN) in …
diplomirana anglistka (UN) in …

dipl. angl. (UN) in …
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09 )

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Španski jezik in književnost diplomant španskega jezika in književnosti (UN) 
in …
diplomantka španskega jezika in književnosti (UN) 
in …

dipl. šp. jez. in knjiž. 
(UN) in …

Italijanski jezik in književnost diplomant italijanskega jezika in književnosti (UN) 
in …
diplomantka italijanskega jezika in književnosti 
(UN) in …

dipl. ital. jez. in 
knjiž. (UN) in …

Grški jezik, književnost in kultura diplomant grškega jezika, književnosti in kulture 
(UN) in …
diplomantka grškega jezika, književnosti in kulture 
(UN) in …

dipl. grš. jez. in knj. 
(UN) in …

Latinski jezik, književnost in kultura diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture 
(UN) in …
diplomantka latinskega jezika, književnosti in 
kulture (UN) in …

dipl. lat. jez. (UN) 
in …

Slovenistika diplomirani slovenist (UN) in …
diplomirana slovenistka (UN) in …

dipl. slov. (UN) in …

Polonistika diplomirani polonist (UN) in …
diplomirana polonistka (UN) in …

dipl. polon. (UN) 
in …

Bohemistika diplomirani bohemist (UN) in …
diplomirana bohemistka (UN) in …

dipl. bohem. (UN) 
in …

Primerjalna književnost in literarna teorija diplomirani literarni komparativist (UN) in …
diplomirana literarna komparativistka (UN) in …

dipl. lit. komp. (UN) 
in …

Slovakistika diplomirani slovakist (UN) in …
diplomirana slovakistka (UN) in …

dipl. slovak. (UN) 
in …

Primerjalno slovansko jezikoslovje diplomirani primerjalni slovanski jezikoslovec (UN) 
in …
diplomirana primerjalna slovanska jezikoslovka 
(UN) in …

dipl. prim. sl. jez. 
(UN) in …

Pedagogika in andragogika profesor pedagogike in andragogike (UN) in …
profesorica pedagogike in andragogike (UN) in …

prof. ped. in andrag. 
(UN) in …

Filozofija diplomirani filozof (UN) in …
diplomirana filozofinja (UN) in …

dipl. fil. (UN) in …

Umetnostna zgodovina diplomirani umetnostni zgodovinar (UN) in …
diplomirana umetnostna zgodovinarka (UN) in …

dipl. um. zgod. (UN) 
in …

Južnoslovanski študiji diplomirani južnoslavist (UN) in …
diplomirana južnoslavistka (UN) in …

dipl. južnoslav. (UN) 
in …

Primerjalno jezikoslovje diplomirani primerjalni jezikoslovec (UN) in …
diplomirana primerjalna jezikoslovka (UN) in …

dipl. prim. jezikosl. 
(UN) in …

Splošno jezikoslovje diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in …
diplomirana splošna jezikoslovka (UN) in …

dipl. spl. jezikosl. 
(UN) in …

Kulture Vzhodne Azije diplomirani kulturolog Vzhodne Azije (UN) in …
diplomirana kulturologinja Vzhodne Azije (UN) in 
…

dipl. kult. Vzh. Azije 
(UN) in …

Japonologija diplomirani japonolog (UN) in …
diplomirana japonologinja (UN) in …

dipl. jap. (UN) in …

Francistika diplomirani francist (UN) in …
diplomirana francistka (UN) in …

dipl. fran. (UN) in …
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Zgodovina diplomirani zgodovinar (UN) in …
diplomirana zgodovinarka (UN) in …

dipl. zgod. (UN) 
in …

Sociologija diplomirani sociolog (UN) in …
diplomirana sociologinja (UN) in …

dipl. soc. (UN) in …

Etnologija in kulturna antropologija diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN) in 
…
diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja 
(UN) in …

dipl etn. in kult. 
antrop. (UN) in …

Geografija diplomirani geograf (UN) in …
diplomirana geografinja (UN) in …

dipl. geog. (UN) 
in…

15. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Geologija diplomirani inženir geologije (UN)

diplomirana inženirka geologije (UN)
dipl. inž. geol. (UN)

Inženirstvo materialov diplomirani inženir materialov (UN)
diplomirana inženirka materialov (UN)

dipl. inž. mater. 
(UN)

Grafične in interaktivne komunikacije2 diplomant grafičnih komunikacij (UN)
diplomantka grafičnih komunikacij (UN)

dipl. graf. kom. (UN)

– visokošolski strokovni študijski programi
Geotehnologija in rudarstvo diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva 

(VS)
diplomirana inženirka geotehnologije in rudarstva 
(VS)

dipl. inž. geotehnol. 
in rud. (VS)

Metalurške tehnologije diplomirani inženir metalurgije (VS)
diplomirana inženirka metalurgije (VS)

dipl. inž. metal. (VS) 

Grafična in medijska tehnika2 diplomant grafične in medijske tehnike (VS)
diplomantka grafične in medijske tehnike (VS)

dipl. graf. in med. 
tehn. (VS)

16. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Razredni pouk profesor razrednega pouka (UN)

profesorica razrednega pouka (UN) 
prof. raz. pouka 
(UN)

Dvopredmetni učitelj profesor predmeta A in predmeta B (UN)3

profesorica predmeta A in predmeta B (UN)3
prof. predmeta A in 
predmeta B (UN)

Likovna pedagogika profesor likovne pedagogike (UN)
profesorica likovne pedagogike (UN)

prof. lik. ped. (UN)

Logopedija in surdopedagogika profesor logoped surdopedagog (UN)
profesorica logopedinja surdopedagoginja (UN)

prof. logo. 
surdoped. (UN)

Socialna pedagogika diplomirani socialni pedagog (UN)
diplomirana socialna pedagoginja (UN)

dipl. soc. ped. (UN)

Specialna in rehabilitacijska pedagogika profesor specialne in rehabilitacijske 
pedagogike(UN)
profesorica specialne in rehabilitacijske 
pedagogike (UN)

prof. spec. in reh. 
ped. (UN)

Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih 
težav

profesor tiflopedagogike in pedagogike specifičnih 
učnih težav (UN)
profesorica tiflopedagogike in pedagogike 
specifičnih učnih težav (UN)

prof. tifloped. in 
ped. specif. učn. 
tež. (UN)

2 Strokovna naslova sta bila spremenjena s sklepom Senata za akreditacijo z dne 12. 6. 2009.
3 Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta. 
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– visokošolski strokovni študijski program
Predšolska vzgoja diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)

diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
dipl. vzg. (VS)

17. PRAVNA FAKULTETA
– univerzitetni študijski program
Pravo diplomirani pravnik (UN)

diplomirana pravnica (UN)
dipl. prav. (UN)

18. TEOLOŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski program
Teološke in religijske študije diplomant teoloških in religijskih študij (UN)

diplomantka teoloških in religijskih študij (UN)
dipl. teol. in relig. 
štud. (UN) 

– dvopredmetni univerzitetni študijski program
Teološke študije diplomant teoloških študij (UN) in …

diplomantka teoloških študij (UN) in …
dipl. teol. štud. (UN) 
in …

– skupni dvopredmetni univerzitetni študijski 
program
Teološke študije4 diplomant teoloških študij (UN) in …

diplomantka teoloških študij (UN) in …
dipl. teol. štud. (UN) 
in …

19. ZDRAVSTVENA FAKULTETA5

– univerzitetni študijski program
Sanitarno inženirstvo diplomirani sanitarni inženir (UN)

diplomirana sanitarna inženirka (UN)
dipl. san. inž. (UN)

– visokošolski strokovni študijski programi
Babištvo diplomirani babičar (VS)

diplomirana babica (VS)
dipl. bab. (VS)

Radiološka tehnologija diplomirani inženir radiološke tehnologije (VS)
diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS)

dipl. inž. rad. tehnol. 
(VS)

Delovna terapija diplomirani delovni terapevt (VS)
diplomirana delovna terapevtka (VS)

dipl. del. ter. (VS)

Fizioterapija diplomirani fizioterapevt (VS)
diplomirana fizioterapevtka (VS)

dipl. fiziot. (VS)

Ortotika in protetika diplomirani ortotik in protetik (VS)
diplomirana ortotičarka in protetičarka (VS)

dipl. ort. in prot. 
(VS)

Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)
diplomirana medicinska sestra (VS)

dipl. zn. (VS) dipl. 
m. s. (VS)

Laboratorijska zobna protetika diplomirani laboratorijski zobni protetik (VS)
diplomirana laboratorijska zobna protetičarka (VS)

dipl. lab. zob. prot. 
(VS)

20. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKO in FAKULTETA  
ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
– interdisciplinarni univerzitetni študijski 
program
Računalništvo in matematika diplomirani inženir računalništva in matematike 

(UN)
diplomirana inženirka računalništva in matematike 
(UN)

dipl. inž. rač. in mat. 
(UN)

4 Program se izvaja skupaj s FILOZOFSKO FAKULTETO in FAKULTETO ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO UNIVERZE V 
MARIBORU. 

5 Preoblikovana iz VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO s sklepom Senata za akreditacijo z dne 9. 6. 2008. 
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21. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKO in FAKULTETA ZA UPRAVO
– interdisciplinarni univerzitetni študijski 
program
Upravna informatika diplomirani inženir upravne informatike (UN)

diplomirana inženirka upravne informatike (UN)
dipl. inž. upr. inf. 
(UN)

22. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA in 
EKONOMSKA FAKULTETA
– interdisciplinarni univerzitetni študijski 
program
Gospodarsko geoinženirstvo diplomirani gospodarski geoinženir (UN)

diplomirana gospodarska geoinženirka (UN)
dipl. gosp. geoinž. 
(UN)

I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM 
IN TELEVIZIJO
– magistrski študijski programi
Dramska igra magister igre

magistrica igre
mag. igr.

Filmski in televizijski študiji magister filmskih in televizijskih študijev
magistrica filmskih in televizijskih študijev

mag. film. in telev. 
štud.

Dramaturgija in scenske umetnosti magister dramaturgije in scenskih umetnosti
magistrica dramaturgije in scenskih umetnosti

mag. dramat. in 
scen. um.

Scensko oblikovanje magister scenskega oblikovanja
magistrica scenskega oblikovanja

mag. scen. obl.

Filmsko in televizijsko ustvarjanje magister filmskega in televizijskega ustvarjanja
magistrica filmskega in televizijskega ustvarjanja

mag. film. in telev. 
ustv.

Oblike govora magister govora
magistrica govora

mag. gov.

2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Krajinska arhitektura magister inženir krajinske arhitekture

magistrica inženirka krajinske arhitekture
mag. inž. kraj. arh.

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov magister inženir gozdarstva
magistrica inženirka gozdarstva

mag. inž. gozd.

Prehrana magister inženir prehrane
magistrica inženirka prehrane

mag. inž. preh.

Živilstvo magister inženir živilstva
magistrica inženirka živilstva

mag. inž. živ.

Znanosti o živalih magister inženir zootehnike
magistrica inženirka zootehnike

mag. inž. zoot.

Hortikultura magister inženir hortikulture
magistrica inženirka hortikulture

mag. inž. hort.

Lesarstvo magister inženir lesarstva
magistrica inženirka lesarstva

mag. inž. les.

Agronomija magister inženir agronomije
magistrica inženirka agronomije

mag. inž. agr.
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Mikrobiologija magister mikrobiologije
magistrica mikrobiologije

mag. mikrobiol.

Ekologija in biodiverziteta magister ekologije in biodiverzitete
magistrica ekologije in biodiverzitete

mag. ekol. in biod.

Molekulska biologija magister molekulske biologije
magistrica molekulske biologije

mag. mol. biol.

Strukturna in funkcionalna biologija magister strukturne in funkcionalne biologije
magistrica strukturne in funkcionalne biologije

mag. funkc. biol.

Biotehnologija magister biotehnologije
magistrica biotehnologije

mag. biotehnol.

Ekonomika naravnih virov magister ekonomike naravnih virov
magistrica ekonomike naravnih virov

mag. ekon. nar. vir.

Varstvo naravne dediščine magister varstva naravne dediščine
magistrica varstva naravne dediščine

mag. var. nar. ded.

– skupni magistrski študijski program
Sadjarstvo6 magister inženir sadjarstva

magistrica inženirka sadjarstva
mag. inž. sadj.

3. EKONOMSKA FAKULTETA
– magistrski študijski program
Management in ekonomika v zdravstvenem 
varstvu

magister poslovnih in ekonomskih ved
magistrica poslovnih in ekonomskih ved

mag. posl. in ekon. 
ved

– skupna magistrska študijska programa
Turistični management7 magister turističnega managementa

magistrica turističnega managementa
mag. tur. manag.

Javni sektor in ekonomika okolja8 magister ekonomskih ved
magistrica ekonomskih ved

mag. ekon. ved

4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– skupna magistrska študijska programa
Človekove pravice in demokratizacija9 magister človekovih pravic in demokratizacije

magistrica človekovih pravic in demokratizacije
mag. člov. prav. in 
demo.

Primerjalni lokalni razvoj10 magister primerjalnega lokalnega razvoja
magistrica primerjalnega lokalnega razvoja

mag. prim. lok. raz.

5. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO  
IN GEODEZIJO
– magistrski študijski programi
Prostorsko načrtovanje magister inženir prostorskega načrtovanja

magistrica inženirka prostorskega načrtovanja
mag. inž. prost. 
načrt.

Geodezija in geoinformatika magister inženir geodezije in geoinformatike
magistrica inženirka geodezije in geoinformatike

mag. inž. geod. in 
geoinf.

Stavbarstvo magister inženir stavbarstva
magistrica inženirka stavbarstva

mag. inž. stavb.

Gradbeništvo magister inženir gradbeništva
magistrica inženirka gradbeništva

mag. inž. grad.

Okoljsko gradbeništvo magister inženir okoljskega gradbeništva
magistrica inženirka okoljskega gradbeništva

mag. inž. ok. grad.

6 Program se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Bolzanu (Italija) in Univerzo v Brnu (Češka).
7 Program se izvaja skupaj z Univerzo v Gironi (Španija) in Univerzo na Južnem Danskem.
8 Program se izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina). 
9 Program se izvaja v sodelovanju 9 univerz, in sicer: Univerza v Padovi in Univerza Ca Foscari (Italija), Univerza v Gradcu (Avstrija), 

Univerza v Hamburgu (Nemčija), Katoliška univerza Leuven (Belgija), Univerza v Mastrihtu (Nizozemska) in Univerza v Ljubljani.
10 Program se izvaja v sodelovanju štirih univerz, poleg Univerze v Ljubljani še: Univerze v Trentu (Italija), Univerze v Regensburgu 

(Nemčija) in Corvinus Univerze v Budimpešti (Madžarska).
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6. FAKULTETA ZA FARMACIJO
– enoviti magistrski študijski program
Farmacija magister farmacije

magistra farmacije
mag. farm.

– magistrska študijska programa
Industrijska farmacija magister industrijske farmacije

magistrica industrijske farmacije
mag. ind. farm.

Laboratorijska biomedicina magister laboratorijske biomedicine 
magistrica laboratorijske biomedicine

mag. lab. biomed. 

7. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO 
– magistrski študijski programi
Tehniška varnost magister inženir tehniške varnosti

magistrica inženirka tehniške varnosti
mag. inž. teh. var.

Kemija magister kemije 
magistrica kemije

mag. kem.

Biokemija magister biokemije
magistrica biokemije

mag. biokem.

Kemijsko inženirstvo magister inženir kemijskega inženirstva
magistrica inženirka kemijskega inženirstva

mag. inž. kem. inž.

Kemijsko izobraževanje magister profesor kemije
magistrica profesorica kemije

mag. prof. kem.

8. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
– magistrski študijski programi
Matematika magister matematike

magistrica matematike
mag. mat.

Finančna matematika magister finančne matematike
magistrica finančne matematike

mag. fin. mat.

Medicinska fizika magister medicinske fizike
magistrica medicinske fizike

mag. med. fiz.

Matematična statistika magister matematične statistike
magistrica matematične statistike

mag. mat. stat.

Fizika magister fizike
magistrica fizike

mag. fiz.

Jedrska tehnika magister jedrske tehnike
magistrica jedrske tehnike

mag. jedr. teh.

– enoviti magistrski študijski program
Pedagoška matematika magister profesor matematike

magistrica profesorica matematike
mag. prof. mat.

9. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
– magistrska študijska programa
Pomorstvo magister inženir pomorstva

magistrica inženirka pomorstva
mag. inž. pom.

Promet magister inženir prometa
magistrica inženirka prometa

mag. inž. prom.

10. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
– magistrski študijski programi
Duševno zdravje v skupnosti magister socialnega dela

magistrica socialnega dela
mag. soc. del.

Socialno vključevanje in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola

magister socialnega dela
magistrica socialnega dela

mag. soc. del.
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Socialno delo z družino magister socialnega dela
magistrica socialnega dela

mag. soc. del.

Socialno delo s starimi ljudmi magister socialnega dela
magistrica socialnega dela

mag. soc. del.

Socialno delo magister socialnega dela
magistrica socialnega dela

mag. soc. del. 

11. FAKULTETA ZA ŠPORT
– magistrski študijski program
Športna vzgoja magister profesor športne vzgoje

magistrica profesorica športne vzgoje
mag. prof. šp. vzg. 

12. FAKULTETA ZA UPRAVO
– skupna magistrska študijska programa
Management v upravi11 magister managementa v upravi

magistrica managementa v upravi
mag. manag.

Finance in računovodstvo v EU12 magister financ in računovodstva v EU
magistrica financ in računovodstva v EU

mag. fin. in rač. v 
EU

13. FILOZOFSKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Umetnostna zgodovina magister umetnostne zgodovine

magistrica umetnostne zgodovine
mag. um. zgod.

Geografija magister geografije
magistrica geografije

mag. geog.

Etnologija in kulturna antropologija magister etnologije in kulturne antropologije
magistrica etnologije in kulturne antropologije

mag. etn. in kult. 
antrop.

Anglistika magister anglistike
magistrica anglistike

mag. angl.

Germanistika magister germanistike
magistrica germanistike

mag. germ.

Splošno jezikoslovje magister splošnega jezikoslovja
magistrica splošnega jezikoslovja

mag. spl. jezikosl.

Sociologija kulture magister sociologije kulture
magistrica sociologije kulture

mag. soc. kult.

Primerjalna književnost in literarna teorija magister primerjalne književnosti
magistrica primerjalne književnosti

mag. prim. knjiž.

Slovenistika magister slovenistike
magistrica slovenistike

mag. slov.

Zgodovina magister zgodovine
magistrica zgodovine

mag. zgod.

Hispanistika magister hispanistike
magistrica hispanistike

mag. hisp.

Antični in humanistični študiji magister antičnih in humanističnih študijev
magistrica antičnih in humanističnih študijev

mag. ant. in hum. 
št.

Arheologija magister arheologije
magistrica arheologije

mag. arheol.

Psihologija magister psihologije
magistrica psihologije

mag. psih.

11 Program se izvaja skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Beogradu (Srbija). 
12 Program se izvaja skupaj z Ekonomsko univerzo v Pragi (Češka), Univerzo v Rotterdamu (Nizozemska) in Univerzo Matej Bel 

(Slovaška).
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Francisitične in romanistične študije magister francistike in romanistike
magistrica francistike in romanistike

 mag. fran. in rom.

Muzikologija magister muzikologije
magistrica muzikologije

mag. muz.

Tolmačenje magister tolmačenja
magistrica tolmačenja

mag. tolmač.

– skupni magistrski študijski programi 
Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi13 magister socialne in kulturne antropologije

magistrica socialne in kulturne antropologije
mag. soc. in kult. 
antrop.

Zgodovina jugovzhodne Evrope14 magister zgodovine
magistrica zgodovine

mag. zgod.

Prevajanje (SLO-ANG-NEM)15 magister prevajanja
magistrica prevajanja

mag. prev.

Prevajanje (SLO-ANG-FRA)16 magister prevajanja
magistrica prevajanja

mag. prev.

– dvopredmetni magistrski študijski programi
Primerjalna književnost in literarna teorija magister primerjalne književnosti in…

magistrica primerjalne književnosti in…
mag. prim. knjiž. 
in …

Anglistika magister anglistike in …
magistrica anglistike in …

mag. angl. in …

Primerjalno jezikoslovje magister primerjalnega jezikoslovja in …
magistrica primerjalnega jezikoslovja in …

mag. prim. jezikosl. 
in …

Španski jezik in književnost magister španskega jezika in književnosti in …
magistrica španskega jezika in književnosti in …

mag. šp. jez. in 
knjiž. in …

Slovenistika magister slovenistike in …
magistrica slovenistike in …

mag. slov. in …

Italijanski jezik in književnost magister italijanskega jezika in književnosti in …
magistrica italijanskega jezika in književnosti in …

mag. ital. jez. in 
knjiž. in …

Primerjalno slovansko jezikoslovje magister primerjalnega slovanskega jezikoslovja 
in …
magistrica primerjalnega slovanskega jezikoslovja 
in …

mag. prim. sl jez. 
in …

Grški jezik, književnost in kultura magister grškega jezika, književnosti in kulture  
in …
magistrica grškega jezika, književnosti in kulture 
in …

mag. gr. jez. in …

Latinski jezik, književnost in kultura magister latinskega jezika, književnosti in kulture 
in …
magistrica latinskega jezika, književnosti in kulture 
in …

mag. lat. jez. in …

Etnologija in kulturna antropologija magister etnologije in kulturne antropologije in …
magistrica etnologije in kulturne antropologije in …

mag. etn. in kult. 
antrop. in …

Francistične študije magister francistike in …
magistrica francistike in …

mag. fran. in …

13 Program se izvaja skupaj z Univerzo na Dunaju (Avstrija), Avtonomno univerzo v Barceloni (Španija), Irsko nacionalno univerzo 
– Maynooth (Irska), Univerzo v Stockholmu (Švedska) in Univerzo Lumiere Lyon II (Francija). 

14 Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Cluja (Romunija) in Univerzo iz Graza (Avstrija). 
15 Program se izvaja skupaj z Inštitutom za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu (Avstrija). 
16 Program se izvaja skupaj z Inštitutom za orientalske jezike in civilizacijo in Visoko šolo za tolmačenje in prevajanje Pariz 

(Francija).
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Sociologija kulture magister sociologije kulture in …
magistrica sociologije kulture in …

mag. soc. kult. in …

– pedagoški dvopredmetni magistrski študijski 
programi
Andragogika magister profesor andragogike in …

magistrica profesorica andragogike in …
mag. prof. andrag. 
in…

Pedagogika magister profesor pedagogike in …  
magistrica profesorica pedagogike in …

mag. prof. ped. 
in …

Zgodovina magister profesor zgodovine in …
magistrica profesorica zgodovine in …

mag. prof. zgod. 
in …

Anglistika magister profesor anglistike in …
magistrica profesorica anglistike in …

mag. prof. angl. 
in …

– pedagoški enopredmetni magistrski študijski 
programi
Pedagogika magister profesor pedagogike

magistrica profesorica pedagogike
mag. prof. ped.

Andragogika magister profesor andragogike
magistrica profesorica andragogike

mag. prof. andrag.

Šolsko knjižničarstvo magister profesor šolskega knjižničarstva
magistrica profesorica šolskega knjižničarstva

mag. prof. šol. knjiž.

Slovenistika magister profesor slovenistike
magistrica profesorica slovenistike

mag. prof. slov.

Zgodovina magister profesor zgodovine
magistrica profesorica zgodovine

mag. prof. zgod.

Anglistika magister profesor anglistike
magistrica profesorica anglistike

mag. prof. angl

14. MEDICINSKA FAKULTETA 
– enovita magistrska študijska programa
Medicina doktor medicine

doktorica medicine
dr. med.

Dentalna medicina doktor dentalne medicine
doktorica dentalne medicine

dr. dent. med.

15. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Poučevanje magister profesor poučevanja

magistrica profesorica poučevanja
mag. prof. pouč.

Specialna in rehabilitacijska pedagogika magister profesor specialne in rehabilitacijske 
pedagogike
magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske 
pedagogike

mag. prof. spec. in 
reh. ped.

Logopedija in surdopedagogika magister profesor logopedije in surdopedagogike
magistrica profesorica logopedije in 
surdopedagogike

mag. prof. logo. in 
surdo.

Socialna pedagogika magister profesor socialne pedagogike
magistrica profesorica socialne pedagogike

mag. prof. soc. ped.

Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje magister profesor supervizije, osebnega in 
organizacijskega svetovanja
magistrica profesorica supervizije, osebnega in 
organizacijskega svetovanja

mag. prof. sup., os. 
in or. svet.

Predšolska vzgoja magister predšolske vzgoje
magistrica predšolske vzgoje

mag. pred. vzg.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

16. PRAVNA FAKULTETA
– magistrski študijski program
Pravo magister prava

magistrica prava
mag. prav.

17. TEOLOŠKA FAKULTETA
– magistrska študijska programa
Religiologija in etika magister religiologije in etike

magistrica religiologije in etike
mag. relig. in etike

Zakonske in družinske študije magister zakonskih in družinskih študij
magistrica zakonskih in družinskih študij

mag. zakon. in druž. 
štud.

– enoviti magistrski študijski program
Teologija magister teolog

magistrica teologinja
mag. teol.

18. VETERINARSKA FAKULTETA 
– enoviti magistrski študijski program
Veterinarstvo doktor veterinarske medicine

doktorica veterinarske medicine
dr. vet. med

19. ZDRAVSTVENA FAKULTETA
– magistrska študijska programa
Radiološka tehnologija magister inženir radiološke tehnologije

magistrica inženirka radiološke tehnologije
mag. inž. rad. 
tehnol.

Zdravstvena nega magister zdravstvene nege
magistrica zdravstvene nege

mag. zdr. neg.

20. EKONOMSKA FAKULTETA in FAKULTETA  
ZA ŠPORT
– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Management v športu magister managementa v športu

magistrica managementa v športu
mag. manag. v šp.

21. Interdisciplinarni program MEDICINSKE 
FAKULTETE, FILOZOFSKE FAKULTETE, 
FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO IN PEDAGOŠKE FAKULTETE17

– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Kognitivna znanost magister kognitivne znanosti

magistrica kognitivne znanosti
mag. kog. zn.

I. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. EKONOMSKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Ekonomske in poslovne vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
– doktorski študijski program
Arhitektura doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

17 Program je del mednarodnega programa skupne diplome kognitivne znanosti, ki poteka na petih evropskih univerzah – Univerza na 
Dunaju (Avstrija), Univerza v Zagrebu (Hrvaška), Tehnična univerza v Budimpešti (Madžarska), Univerza Komenski v Bratislavi (Slovaška) 
in Univerza v Ljubljani. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

3. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
– doktorski študijski program
Elektrotehnika doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

4. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO  
IN GEODEZIJO
– doktorski študijski program
Grajeno okolje

doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

5. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO
– doktorski študijski program
Kemijske znanosti doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

6. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
– doktorski študijski program
Matematika in fizika doktor znanosti 

doktorica znanosti
dr.

7. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKO
– doktorski študijski program
Računalništvo in informatika doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

8. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO18

– skupni doktorski študijski program
Socialno delo doktor znanosti 

doktorica znanosti
dr.

9. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– doktorski študijski program
Strojništvo doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

10. FAKULTETA ZA ŠPORT 
– doktorski študijski program
Kineziologija doktor znanosti 

doktorica znanosti
dr. 

11. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

12. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

13. PRAVNA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Pravo doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

14. TEOLOŠKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Teologija doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

18 Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo in socialno varstvo (Velika Britanija), Fakulteto za družbene vede 
Univerze v Jyvaskyli (Finska), Univerzo v Siegenu (Nemčija) in institucijama podpore Univerzo uporabnih znanosti Alice Solomon (Nemčija) 
in Univerzo uporabnih znanosti St. Polten (Avstrija). 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

15. Interdisciplinarni študijski program 
FAKULTETE ZA FARMACIJO, FAKULTETE 
ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, 
MEDICINSKE FAKULTETE, VETERINARSKE 
FAKULTETE, BIOTEHNIŠKE FAKULTETE19

– interdisciplinarni doktorski študijski program 
Biomedicina doktor znanosti

doktorica znanosti
dr. 

16. Interdisciplinarni študijski program 
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE, EKONOMSKE 
FAKULTETE, FAKULTETE ZA DRUŽBENE 
VEDE, FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO, 
FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, 
FILOZOFSKE FAKULTETE in MEDICINSKE 
FAKULTETE
– interdisciplinarni doktorski študijski program 
Statistika doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

17. Interdisciplinarni študijski program 
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE, EKONOMSKE 
FAKULTETE, FAKULTETE ZA DRUŽBENE 
VEDE, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN 
GEODEZIJO, FAKULTETE ZA KEMIJO IN 
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, FAKULTETE 
ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, FAKULTETE 
ZA POMORSTVO IN PROMET, FAKULTETE 
ZA STROJNIŠTVO, FILOZOFSKE 
FAKULTETE, MEDICINSKE FAKULTETE, 
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE, 
PRAVNE FAKULTETE in VETERINARSKE 
FAKULTETE
– interdisciplinarni doktorski študijski program 
Varstvo okolja doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

18. Interdisciplinarni študijski program 
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE, FAKULTETE 
ZA ELEKTROTEHNIKO, FAKULTETE ZA 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO in 
FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
– nterdisciplinarni doktorski študijski program
Bioznanosti doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

19. Interdisciplinarni študijski program 
FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE in 
FILOZOFSKE FAKULTETE20 
– interdisciplinarni doktorski študijski program
Humanistika in družboslovje doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

19 V sodelovanju z raziskovalnimi inštituti: Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut Jožef Stefan in Kemijski inštitut Ljubljana. 
20 Program se izvaja v sodelovanju z AKADEMIJO ZA GLASBO, FAKULTETO ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, FAKULTETO ZA 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO IN TEOLOŠKO FAKULTETO.
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II. UNIVERZA V MARIBORU 

Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Mariboru, 
Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.

II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
– visokošolski strokovni študijski program
Management storitev diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

2. FAKULTETA ZA ENERGETIKO
– univerzitetni študijski program
Energetika diplomirani inženir energetike (UN)

diplomirana inženirka energetike (UN)
dipl. inž. energ. 
(UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Energetika diplomirani inženir energetike (VS)

diplomirana inženirka energetike (VS)
dipl. inž. energ. 
(VS)

3. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
– visokošolska strokovna študijska programa
Gradbeništvo diplomirani inženir gradbeništva (VS)

diplomirana inženirka gradbeništva (VS)
dipl. inž. grad. (VS)

Prometno inženirstvo diplomirani inženir prometa (VS)
diplomirana inženirka prometa (VS)

dipl. inž. prom. (VS)

4. FAKULTETA ZA KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
– univerzitetna študijska programa
Kemijska tehnologija diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN)

diplomirana inženirka kemijske tehnologije (UN)
dipl. inž. kem. 
tehnol. (UN)

Kemija diplomirani kemik (UN)
diplomirana kemičarka (UN)

dipl. kem. (UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Kemijska tehnologija diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)

diplomirana inženirka kemijske tehnologije (VS)
dipl. inž. kem. 
tehnol. (VS)

5. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE  
IN MATEMATIKO
– univerzitetni študijski programi
Biologija diplomirani biolog (UN)

diplomirana biologinja (UN)
dipl. biol. (UN)

Matematika diplomirani matematik (UN)
diplomirana matematičarka (UN)

dipl. mat. (UN)

Ekologija z naravovarstvom diplomirani ekolog naravovarstvenik (UN)
diplomirana ekologinja naravovarstvenica (UN)

dipl. ekol. naravov. 
(UN)

– dvopredmetni univerzitetni študijski 
programi
Izobraževalna biologija diplomant izobraževalne biologije (UN) in …

diplomantka izobraževalne biologije (UN) in …
dipl. izob. biol. (UN) 
in …

Izobraževalna fizika diplomant izobraževalne fizike (UN) in …
diplomantka izobraževalne fizike (UN) in …

dipl. izob. fiz. (UN) 
in …

Izobraževalna kemija diplomant izobraževalne kemije (UN) in …
diplomantka izobraževalne kemije (UN) in …

dipl. izob. kem. 
(UN) in …

Izobraževalna matematika diplomant izobraževalne matematike (UN) in …
diplomantka izobraževalne matematike (UN) in …

dipl. izob. mat. (UN) 
in …
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Izobraževalno računalništvo diplomant izobraževalnega računalništva (UN)  
in …
diplomantka izobraževalnega računalništva (UN) 
in …

dipl. izob. rač. (UN) 
in …

Izobraževalna tehnika diplomant izobraževalne tehnike (UN) in … 
diplomantka izobraževalne tehnike (UN) in …

dipl. izob. teh. (UN) 
in …

6. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– visokošolska strokovna študijska programa
Strojništvo diplomirani inženir strojništva (VS)

diplomirana inženirka strojništva (VS)
dipl. inž. str. (VS)

Tehnologije tekstilnega oblikovanja diplomirani tekstilni oblikovalec (VS)
diplomirana tekstilna oblikovalka (VS)

dipl. tekst. oblik. 
(VS)

– univerzitetni študijski program
Tehniško varstvo okolja diplomirani inženir tehniškega varstva okolja (UN)

diplomirana inženirka tehniškega varstva okolja 
(UN)

dipl. inž. teh. var. 
okolja (UN)

7. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)

diplomirana medicinska sestra (VS)
dipl. zn. (VS)
dipl. m. s. (VS)

8. FILOZOFSKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Germanistika diplomirani germanist (UN)

diplomirana germanistka (UN)
dipl. germ. (UN)

Slovenski jezik in književnost diplomirani slovenist (UN)
diplomirana slovenistka(UN)

dipl. slov. (UN) 

Zgodovina diplomirani zgodovinar (UN)
diplomirana zgodovinarka (UN)

dipl. zgod. (UN) 

Psihologija diplomiran psiholog (UN)
diplomirana psihologinja (UN)

dipl. psih. (UN)

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje diplomant sociologije in interdisciplinarnega 
družboslovja (UN)
diplomantka sociologije in interdisciplinarnega 
družboslovja (UN)

dipl. soc. in 
interdisc. druž. (UN)

– dvopredmetni univerzitetni študijski 
programi
Umetnostna zgodovina diplomirani umetnostni zgodovinar (UN) in …

diplomirana umetnostna zgodovinarka (UN) in …
dipl. um. zgod. (UN) 
in …

Pedagogika diplomirani pedagog (UN) in …
diplomirana pedagoginja (UN) in …

dipl. ped. (UN) in …

Filozofija diplomirani filozof (UN) in …
diplomirana filozofinja (UN) in …

dipl. fil. (UN) in …

Geografija diplomirani geograf (UN) in …
diplomirana geografinja (UN) in …

dipl. geog. (UN) 
in …

Medjezikovne študije – angleščina diplomant medjezikovnih študij - angleščina (UN) 
in …
diplomantka medjezikovnih študij - angleščina 
(UN) in …

dipl. medjez. št. – 
ang. (UN) in …

Medjezikovne študije – nemščina diplomant medjezikovnih študij - nemščina (UN) 
in …
diplomantka medjezikovnih študij - nemščina (UN) 
in …

dipl. medjez. št. – 
nem. (UN) in …
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

Medjezikovne študije – madžarščina diplomant medjezikovnih študij - madžarščina 
(UN) in …
diplomant medjezikovnih študij - madžarščina 
(UN) in …

dipl. medjez. št. – 
madž. (UN) in …

Angleški jezik in književnost diplomirani anglist (UN) in …
diplomirana anglistka (UN) in …

dipl. angl. (UN) in …

Nemški jezik in književnost diplomant nemškega jezika in književnosti (UN) 
in …
diplomantka nemškega jezika in književnosti (UN) 
in …

dipl. nem. jez. in 
knjiž. (UN) in …

Madžarski jezik s književnostjo diplomant madžarskega jezika s književnostjo 
(UN) in …
diplomantka madžarskega jezika s književnostjo 
(UN) in …

dipl. madž. jez. s 
knjiž. (UN) in …

Slovenski jezik in književnost diplomirani slovenist (UN) in …
diplomirana slovenistka (UN) in …

dipl. slov. (UN) in …

Sociologija diplomirani sociolog (UN) in …
diplomirana sociologinja (UN) in …

dipl. soc. (UN) in …

Zgodovina diplomirani zgodovinar (UN) in …
diplomirana zgodovinarka (UN) in …

dipl. zgod. (UN) 
in …

9. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Razredni pouk profesor razrednega pouka (UN)

profesorica razrednega pouka (UN)
prof. raz. pouka 
(UN)

Glasbena pedagogika profesor glasbe (UN)
profesorica glasbe (UN)

prof. glas. (UN)

Likovna pedagogika profesor likovne pedagogike (UN)
profesorica likovne pedagogike (UN)

prof. lik. ped. (UN)

– visokošolska strokovna študijska programa
Športno treniranje diplomirani športni trener (VS)

diplomirana športna trenerka (VS)
dipl. šp. tren. (VS)

Predšolska vzgoja diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)

dipl. vzg. (VS)

10. PRAVNA FAKULTETA
– univerzitetni študijski program
Pravo diplomirani pravnik (UN)

diplomirana pravnica (UN)
dipl. prav. (UN)

11. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO in 
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– interdisciplinarni visokošolski študijski 
program
Mehatronika diplomirani inženir mehatronike (VS)

diplomirana inženirka mehatronike (VS)
dipl. inž. meh. (VS)
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II. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– magistrski študijski programi
Daljinsko vodenje magister inženir daljinskega vodenja

magistrica inženirka daljinskega vodenja
mag. inž. dalj. vod.

Medijske komunikacije magister inženir medijskih komunikacij
magistrica inženirka medijskih komunikacij

mag. inž. med. kom.

Računalništvo in informacijske tehnologije magister inženir računalništva in informacijskih 
tehnologij
magistrica inženirka računalništva in informacijskih 
tehnologij

mag. inž. rač. in inf. 
tehnol.

Informatika in tehnologije komuniciranja magister inženir informatike in tehnologij 
komuniciranja
magistrica inženirka informatike in tehnologij 
komuniciranja

mag. inž. inf. in 
tehnol. kom. 

Elektrotehnika magister inženir elektrotehnike
magistrica inženirka elektrotehnike

mag. inž. el.

Telekomunikacije magister inženir telekomunikacij
magistrica inženirka telekomunikacij

mag. inž. tel.

2. FAKULTETA ZA ENERGETIKO
– magistrski študijski program
Energetika magister inženir energetike

magistrica inženirka energetike
mag. inž. energ.

3. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
– magistrski študijski programi
Arhitektura magister inženir arhitekture

magistrica inženirka arhitekture
mag. inž. arh.

Prometno inženirstvo magister inženir prometa
magistrica inženirka prometa

mag. inž. prom.

Gradbeništvo magister inženir gradbeništva
magistrica inženirka gradbeništva

mag. inž. grad. 

4. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO
– magistrska študijska programa
Kemija magister kemije 

magistrica kemije
mag. kem. 

Kemijska tehnika magister inženir kemijske tehnike
magistrica inženirka kemijske tehnike

mag. inž. kem. teh. 

5. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE  
IN MATEMATIKO
– magistrski študijski programi
Matematika magister matematike

magistrica matematike
mag. mat.

Biologija in ekologija z naravovarstvom magister biologije in ekologije z naravovarstvom
magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom

mag. biol. in ekol. z 
naravovar.

Izobraževalna fizika magister profesor fizike
magistrica profesorica fizike

mag. prof. fiz.

Izobraževalna tehnika magister profesor tehnike
magistrica profesorica tehnike

mag. prof. teh. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

6. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– magistrska študijska programa
Strojništvo magister inženir strojništva

magistrica inženirka strojništva
mag. inž. str.

Tehniško varstvo okolja magister inženir tehniškega varstva okolja
magistrica inženirka tehniškega varstva okolja

mag. inž. teh. var. 
okolja

7. FILOZOFSKA FAKULTETA
– magistrska študijska programa
Slovenski jezik in književnost magister slovenskega jezika in književnosti

magistrica slovenskega jezika in književnosti
mag. slov. jez. in 
knjiž.

Književnost magister književnosti
magistrica književnosti

mag. knjiž. 

– dvopredmetni magistrski študijski program
Slovenski jezik in književnost magister profesor slovenskega jezika in 

književnosti in …
magistrica profesorica slovenskega jezika in 
književnosti in …

mag. prof. slov. jez. 
in knjiž. in …

8. MEDICINSKA FAKULTETA
– enoviti magistrski študijski program
Splošna medicina doktor medicine

doktorica medicine
dr. med.

9. PRAVNA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Pravo magister prava

magistrica prava
mag. prav.

Poslovno-gospodarsko pravo magister poslovno-gospodarskega prava
magistrica poslovno-gospodarskega prava

mag. posl. – gosp. 
prav. 

Delovno pravo in kadri magister delovnega prava in kadrov
magistrica delovnega prava in kadrov

mag. del. prav. in 
kad.

10. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– magistrski študijski program
Razredni pouk magister profesor razrednega pouka

magistrica profesorica razrednega pouka
mag. prof. raz. 
pouka

11. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE in 
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
– skupni magistrski študijski program
Management v zdravstvu in socialnem varstvu magister zdravstveno-socialnega managementa

magistrica zdravstveno-socialnega managementa
mag. zdr.-soc. 
manag.

12. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN 
BIOSISTEMSKE VEDE21 in MEDICINSKA 
FAKULTETA
– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Varnost hrane v prehrambeni verigi magister varne prehrane

magistrica varne prehrane
mag. var. preh.

13. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, 
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, FAKULTETA 
ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO in EKONOMSKO-POSLOVNA 
FAKULTETA
– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Gospodarsko inženirstvo magister gospodarski inženir

magistrica gospodarska inženirka
mag. gosp. inž.

21 Fakulteta se je preimenovala iz Fakultete za kmetijstvo s sklepom Senata za akreditacijo z dne 14. 2. 2008. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

14. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO in 
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Mehatronika magister inženir mehatronike

magistrica inženirka mehatronike
mag. inž. meh.

II. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. EKONOMSKO – POSLOVNA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Ekonomske in poslovne vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– doktorski študijski programi
Računalništvo in informatika doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Medijske komunikacije doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Elektrotehnika doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

3. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
– doktorski študijski programi
Gradbeništvo doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Prometno inženirstvo doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Jedrska energetika in tehnologije doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

4. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNIKO
– doktorski študijski program
Kemija in kemijska tehnika

doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

5. FAKULTETA ZA LOGISTIKO
– doktorski študijski program
Logistika sistemov doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

6. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE  
IN MATEMATIKO
– doktorski študijski programi
Tehnika – področje izobraževanja doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Matematika doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Ekološke znanosti doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Fizika doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

7. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
– doktorski študijski programi
Organizacija in management informacijskih 
sistemov

doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Organizacija in management poslovnih in delovnih 
sistemov

doktor znanosti
doktorica znanosti dr.

Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov

doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

8. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– doktorski študijski programi
Tehniško varstvo okolja doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Strojništvo doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Tekstilni materiali doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

9. FAKULTETA ZA VARSTVENE VEDE
– doktorski študijski program
Varstvoslovje doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

10. FILOZOFSKA FAKULTETA
– doktorski študijski programi
Hungaristične študije doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Filozofija doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Zgodovina doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Germanistične študije doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Slovenistične študije doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Sociologija doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Vedenjska in kognitivna nevroznanost doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

11. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Edukacijske vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr. 

12. PRAVNA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Pravo doktor znanosti 

doktorica znanosti
dr.
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III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM221

Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze na Pri-
morskem, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.

III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
– univerzitetni študijski programi
Medijski študiji diplomant medijskih študijev (UN)

diplomantka medijskih študijev (UN)
dipl. medij. štud. 
(UN)

Medkulturno jezikovno posredovanje diplomirani mediator jezikov in kultur (UN)
diplomirana mediatorka jezikov in kultur (UN)

dipl. med. jez. in 
kult. (UN)

Socialna politika diplomant socialne politike (UN)
diplomantka socialne politike (UN)

dipl. soc. pol. (UN)

2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
– visokošolski strokovni študijski program
Mednarodno poslovanje diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

3. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, 
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 
TEHNOLOGIJE 
– univerzitetni študijski programi
Biodiverziteta diplomirani varstveni biolog (UN)

diplomirana varstvena biologinja (UN)
dipl. varst. biol. 
(UN)

Sredozemsko kmetijstvo diplomirani inženir kmetijstva (UN)
diplomirana inženirka kmetijstva (UN)

dipl. inž. kmet. (UN)

Bioinformatika diplomirani bioinformatik (UN)
diplomirana bioinformatičarka (UN)

dipl. bioinf. (UN)

Matematika v ekonomiji in financah diplomirani finančni matematik (UN)
diplomirana finančna matematičarka (UN)

dipl. fin. mat. (UN)

Biopsihologija diplomirani biopsiholog (UN)
diplomirana biopsihologinja (UN)

dipl. biopsih. (UN)

Aplikativna kineziologija diplomirani kineziolog (UN)
diplomirana kineziologinja (UN)

dipl. kin. (UN)

Mehatronski in adaptronski sistemi in tehnologije diplomirani inženir mehatronike in adaptronike 
(UN)
diplomirana inženirka mehatronike in adaptronike 
(UN)

dipl. inž. meh. in ad. 
(UN)

4. FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - 
TURISTICA23

– univerzitetni študijski program
Turizem diplomirani organizator turizma (UN)

diplomirana organizatorka turizma (UN)
dipl. org. tur. (UN)

5. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– univerzitetna študijska programa
Razredni pouk profesor razrednega pouka (UN)

profesorica razrednega pouka (UN)
prof. raz. pouka 
(UN)

Edukacijske vede profesor edukacijskih ved (UN)
profesorica edukacijskih ved (UN)

prof. eduk. ved (UN)

221S sklepom Senata za akreditacijo z dne 25. 2. 2010 so se iz imena članic Univerze na Primorskem črtala krajevna imena. 
22 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 25. 2. 2010 so se iz imena članic Univerze na Primorskem črtala krajevna imena.
23 Preoblikovana iz Turistice – Visoke šole za turizem Portorož s sklepom Senata za akreditacijo z dne 14. 12. 2007. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 31. 5. 2010 / Stran 6167 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

– visokošolski strokovni študijski program
Predšolska vzgoja diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)

diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
dipl. vzg. (VS)

6. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO 
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)

diplomirana medicinska sestra (VS)
dipl. zn. (VS) dipl. 
m. s. (VS)

III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE 
– magistrski študijski programi
Zgodovina magister zgodovine

magistrica zgodovine
mag. zgod.

Geografija magister geografije
magistrica geografije

mag. geog.

Komuniciranje in mediji magister medijskih in komunikacijskih študijev
magistrica medijskih in komunikacijskih študijev

mag. medij. in kom. 
štud.

2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT
– magistrska študijska programa
Ekonomija in finance magister ekonomije

magistrica ekonomije
mag. ekon.

Management magister managementa
magistrica managementa

mag. manag.

3. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, 
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 
TEHNOLOGIJE 
– skupni magistrski študijski program
Morska biologija24 magister morske biologije

magistrica morske biologije
mag. mor. biol.

– magistrski študijski programi
Varstvo narave magister varstva narave

magistrica varstva narave
mag. var. nar.

Sredozemsko kmetijstvo magister inženir kmetijstva
magistrica inženirka kmetijstva

mag. inž. kmet.

Aplikativna kineziologija magister kineziologije
magistrica kineziologije

mag. kin.

4. PEDAGOŠKA FAKULTETA 
– magistrska študijska programa
Inkluzivna pedagogika magister inkluzivne pedagogike

magistrica inkluzivne pedagogike
mag. inkluz. ped.

Zgodnje učenje magister zgodnjega učenja
magistrica zgodnjega učenja

mag. zgod. učenja

5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO 
– magistrski študijski program
Zdravstvena nega magister zdravstvene nege

magistrica zdravstvene nege
mag. zdr. neg.

24 Program se izvaja skupaj z Univerzo v Trstu (Italija). 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

6. Interdisciplinarni študijski program FAKULTETE 
ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE, FAKULTETE 
ZA MANAGEMENT in VISOKE ŠOLE ZA 
ZDRAVSTVO25

– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Upravljanje trajnostnega razvoja magister upravljanja trajnostnega razvoja

magistrica upravljanja trajnostnega razvoja
mag. upr. traj. raz. 

7. FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – 
TURISTICA in FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE 
ŠTUDIJE
– interdisciplinarni magistrski študijski 
program
Dediščinski turizem magister dediščinskega turizma

magistrica dediščinskega turizma
mag. ded. tur.

III. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
– doktorski študijski programi
Slovenistika doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Geografija doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Filozofija in teorija vizualne kulture doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Zgodovina Evrope in Sredozemlja doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Upravljanje različnosti doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Antropologija doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

2. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– doktorski študijski program
Edukacijske vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

25 Program se izvaja v sodelovanju z ZRS Koper. 
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IV. UNIVERZA V NOVI GORICI 

Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Novi 
Gorici, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.

IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA APLIKATIVNO 
NARAVOSLOVJE
– univerzitetni študijski program
Inženirska fizika diplomirani fizik (UN)

diplomirana fizičarka (UN)
dipl. fiz. (UN)

2. FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
– univerzitetni študijski program
Okolje diplomirani okoljski tehnolog (UN)

diplomirana okoljska tehnologinja (UN)
dipl. okolj. tehnol. 
(UN)

IV. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. FAKULTETA ZA APLIKATIVNO 
NARAVOSLOVJE
– magistrski študijski program
Eksperimentalna fizika magister fizike

magistrica fizike
mag. fiz.

2. FAKULTETA ZA HUMANISTIKO26

– magistrska študijska programa
Slovenistika magister jezikoslovja

magistrica jezikoslovja
mag. jezik.

Študije sodobne umetnosti magister sodobne umetnosti
magistrica sodobne umetnosti

mag. sod. um.

– skupni magistrski študijski program
Migracije in medkulturni odnosi27 magister migracij in medkulturnih odnosov

magistrica migracij in medkulturnih odnosov
mag. migr. in 
medkult. odn.

3. FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
– magistrski študijski program
Okolje magister okoljskih ved

magistrica okoljskih ved
mag. okolj. ved

26 Preimenovana iz Fakultete za slovenske študije Stanislava Škrabca s sklepom Sveta RS za visoko šolstvo z dne 2. 3. 2007. 
27 Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Oldenburga (Nemčija), Univerzo iz Stavangerja (Norveška) in Univerzo iz Lizbone 

(Portugalska).
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IV. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in 
znanstvenih naslovih  

(Uradni list RS, št. 61/06)
Okrajšava

1. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
– doktorski študijski programi
Krasoslovje doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Znanosti o okolju doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Primerjalni študij kultur in idej doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Fizika doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Jezikoslovje doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

– skupni doktorski študijski program
Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne  
in krajinske dediščine28

doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) sprejet v senatu visokošolskega zavoda, Svet RS za visoko 
šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.

V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu 

 (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. AKADEMIJA ZA PLES
– visokošolski strokovni študijski program
Ples, koreografija diplomirani plesalec koreograf (VS)

diplomirana plesalka koreografinja (VS)
dipl. ples. kor. (VS)

2. EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR
– visokošolski strokovni študijski programi
Upravljanje in vodenje sistemov diplomirani manager poslovnih operacij (VS)

diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)
dipl. manag. posl. 
oper. (VS)

Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)
diplomirana medicinska sestra (VS)

dipl. zn. (VS)
dipl. m. s. (VS)

Fizioterapija diplomirani fizioterapevt (VS)
diplomirana fizioterapevtka (VS)

dipl. fiziot. (VS)

– univerzitetna študijska programa
Ekoremediacije diplomant ekoremediacij (UN)

diplomantka ekoremediacij (UN)
dipl. ekorem. (UN)

Finančne storitve diplomant finančnih storitev (UN)
diplomantka finančnih storitev (UN)

dipl. fin. stor. (UN)

28 Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Neaplja, Univerzo iz Benetk in Univerzo iz Vidma (Italija) in Univerzo iz Hamburga 
(Nemčija).
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu 

 (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

3. FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE
– univerzitetni študijski program
Javna uprava diplomant javne uprave (UN)

diplomantka javne uprave (UN)
dipl. jav. upr. (UN)

4. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE  
V NOVEM MESTU
– visokošolski strokovni študijski program
Informatika v sodobni družbi diplomirani družboslovni informatik (VS)

diplomirana družboslovna informatičarka (VS)
dipl. družb. inf. (VS)

– univerzitetni študijski program
Informatika v sodobni družbi diplomirani družboslovni informatik (UN)

diplomirana družboslovna informatičarka (UN)
dipl. družb. inf. (UN)

5. FAKULTETA ZA KOMERCIALNE  
IN POSLOVNE VEDE
– visokošolska strokovna študijska programa
Turizem diplomirani organizator turizma (VS)

diplomirana organizatorka turizma (VS)
dipl. org. tur. (VS)

Poslovna informatika diplomirani poslovni informatik (VS)
diplomirana poslovna informatičarka (VS)

dipl. posl. inform. 
(VS)

6. FAKULTETA ZA MEDIJE
– visokošolski strokovni študijski program
Mediji in novinarstvo diplomant medijske produkcije (VS)

diplomantka medijske produkcije (VS)
dipl. med. prod. 
(VS)

7. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE 
V NOVEM MESTU
– visokošolski strokovni študijski program
Menedžment kakovosti diplomirani organizator (VS)

diplomirana organizatorka (VS)
dipl. org. (VS)

8. FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE 
VEDE NOVO MESTO
– univerzitetni študijski program
Poslovna ekonomija diplomirani ekonomist (UN)

diplomirana ekonomistka (UN)
dipl. ekon. (UN)

9. FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE
– univerzitetni študijski program
Poslovne vede diplomirani ekonomist (UN)

diplomirana ekonomistka (UN)
dipl. ekon. (UN)

10. FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE 
ŠTUDIJE V NOVI GORICI
– visokošolski strokovni študijski program
Socialni menedžment diplomant socialnega menedžmenta (VS)

diplomantka socialnega menedžmenta (VS)
dipl. soc. menedž. 
(VS)

11. MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE 
IN POSLOVNE ŠTUDIJE
– visokošolski strokovni študijski program
Poslovanje v sodobni družbi diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

12. ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE
– visokošolski strokovni študijski program
Slikarstvo diplomirani slikar (VS)

diplomirana slikarka (VS)
dipl. slik. (VS)

13. VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA
– visokošolski strokovni študijski program
Sodobno proizvodno inženirstvo diplomirani inženir strojništva (VS)

diplomirana inženirka strojništva (VS)
dipl. inž. str. (VS)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu 

 (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

14. DOBA - FAKULTETA ZA UPORABNE 
POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE 
MARIBOR29

– visokošolski strokovni študijski programi
Marketing diplomant marketinga (VS)

diplomantka marketinga (VS)
dipl. market. (VS)

Poslovna administracija diplomant poslovne administracije (VS)
diplomantka poslovne administracije (VS)

dipl. posl. adm. (VS)

Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti diplomant organiziranja in menedžmenta socialnih 
dejavnosti (VS)
diplomantka organiziranja in menedžmenta 
socialnih dejavnosti (VS)

dipl. org. in menedž. 
soc. dejav. (VS)

Menedžment vseživljenjskega izobraževanja diplomant menedžmenta vseživljenjskega 
izobraževanja (VS)
diplomantka menedžmenta vseživljenjskega 
izobraževanja (VS)

dipl. menedž. 
vseživlj. izobr. (VS)

15. VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO
– visokošolski strokovni študijski program
Podjetništvo in mednarodno poslovanje diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

16. GEA COLLEGE - FAKULTETA  
ZA PODJETNIŠTVO30

– visokošolski strokovni študijski program
Podjetništvo v turizmu diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

17. VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNO 
IZOBRAŽEVANJE
– visokošolski strokovni študijski program
Mednarodno poslovanje diplomant mednarodnega poslovanja (VS)

diplomantka mednarodnega poslovanja (VS)
dipl. med. posl. (VS)

18. VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO31

– visokošolski strokovni študijski program
Računovodstvo diplomirani ekonomist (VS)

diplomirana ekonomistka (VS)
dipl. ekon. (VS)

19. VISOKA ŠOLA ZA STORITVE
– visokošolska strokovna študijska programa
Kozmetika diplomirani kozmetik (VS)

diplomirana kozmetičarka (VS)
dipl. kozm. (VS)

Fotografija diplomirani fotograf (VS)
diplomirana fotografinja (VS)

dipl. fotogr. (VS)

20. VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO 
POLIMEROV
– visokošolska strokovna študijska programa
Tehnologija polimerov diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS)

diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS)
dipl. inž. tehnol. pol. 
(VS)

Interaktivni informacijski sistemi diplomirani inženir interaktivnih informacijskih 
sistemov (VS)
diplomirana inženirka interaktivnih informacijskih 
sistemov (VS)

dipl. inž. inter. inf. 
sist. (VS)

29 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Visoka poslovna šola Doba Maribor preoblikuje v DOBA – Fakulteta za 
uporabne poslovne in družbene študije.

30 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Gea College – Visoka šola za podjetništvo preoblikuje v Gea College – 
Fakulteta za podjetništvo. 

31 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 11. 7. 2007 se iz Gea College – Visoke šole za podjetništvo program Računovodstvo 
prenese na Visoko šolo za računovodstvo. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu 

 (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

21. VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
– visokošolski strokovni študijski program
Dediščinski in kulinarični turizem diplomirani organizator trajnostnega turizma (VS)

diplomirana organizatorka trajnostnega turizma 
(VS)

dipl. org. traj. tur. 
(VS)

22. VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE  
IN POSLOVANJE NOVO MESTO
– visokošolski strokovni študijski program
Informatika v upravljanju in poslovanju diplomirani ekonomist – poslovni informatik (VS) 

diplomirana ekonomistka – poslovna 
informatičarka (VS)

dipl. posl. inf. (VS)

23. VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
– visokošolski strokovni študijski program
Varstvo okolja in ekotehnologija diplomirani ekotehnolog (VS)

diplomirana ekotehnologinja (VS)
dipl. ekot. (VS)

24. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
SLOVENJ GRADEC
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)

diplomirana medicinska sestra (VS)
dipl. zn. (VS)
dipl. m. s. (VS)

25. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO  
NOVO MESTO
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)

diplomirana medicinska sestra (VS)
dipl. zn. (VS)
dipl. m.s. (VS)

26. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega diplomirani zdravstvenik (VS)

diplomirana medicinska sestra (VS)
dipl. zn. (VS)
dipl. m. s. (VS)

V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

1. EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA  
V NOVI GORICI
– magistrski študijski program
Pravo in management nepremičnin magister prava in managementa nepremičnin

magistrica prava in managementa nepremičnin
mag. prav. in 
manag. neprem.

2. EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR
– magistrski študijski programi
Upravljanje in vodenje sistemov magister poslovnih operacij

magistrica poslovnih operacij
mag. posl. oper.

Evropske poslovne študije magister evropskih poslovnih študij
magistrica evropskih poslovnih študij

mag. evr. posl. štud.

Ekoremediacije magister ekoremediacij
magistrica ekoremediacij

mag. ekorem.

Finančne storitve magister finančnih storitev
magistrica finančnih storitev

mag. fin. stor. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

3. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE  
V NOVEM MESTU
– magistrski študijski program
Informatika v sodobni družbi magister družboslovne informatike 

magistrica družboslovne informatike
mag. družb. inf.

4. FAKULTETA ZA KOMERCIALNE  
IN POSLOVNE VEDE
– magistrski študijski programi
Komerciala magister poslovnih ved

magistrica poslovnih ved
mag. posl. ved

Turizem magister turizma
magistrica turizma

mag. tur.

Poslovna informatika magister poslovne informatike
magistrica poslovne informatike

mag. posl. inf. 

5. FAKULTETA ZA MEDIJE
– magistrski študijski program
Mediji in novinarstvo magister medijske produkcije

magistrica medijske produkcije
mag. med. prod.

6. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE 
V NOVEM MESTU
– magistrski študijski program
Menedžment kakovosti magister menedžmenta kakovosti

magistrica menedžmenta kakovosti
mag. menedž. kak.

7. FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE 
VEDE NOVO MESTO
– magistrski študijski program
Poslovna ekonomija magister ekonomskih in poslovnih ved

magistrica ekonomskih in poslovnih ved
mag. ekon. in posl. 
ved

8. FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE 
ŠTUDIJE V NOVI GORICI
– magistrski študijski program
Socialni menedžment magister socialnega menedžmenta

magistrica socialnega menedžmenta
mag. soc. menedž.

9. IEDC – POSLOVNA ŠOLA BLED, FAKULTETA 
ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ MANAGEMENTA 
– magistrski študijski program
Management magister managementa

magistrica managementa
mag. manag.

10. MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE 
IN POSLOVNE ŠTUDIJE
– magistrski študijski program
Vodenje in kakovost v izobraževanju magister managementa izobraževanja

magistrica managementa izobraževanja
mag. manag. izobr.

11. MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA 
JOŽEFA STEFANA
– magistrski študijski programi
Nanoznanosti in nanotehnologije magister nanoznanosti in nanotehnologij

magistrica nanoznanosti in nanotehnologij
mag. nan.

Ekotehnologija magister ekotehnologije
magistrica ekotehnologije

mag. ekotehnol.

Informacijske in komunikacijske tehnologije magister informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij
magistrica informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij

mag. inf. in kom. 
tehnol. 
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih  
in znanstvenih naslovih  
(Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

12. GEA COLLEGE - FAKULTETA  
ZA PODJETNIŠTVO32 
– magistrski študijski program
Podjetništvo v turizmu magister podjetništva v turizmu

magistrica podjetništva v turizmu
mag. podj. v tur.

13. DOBA – FAKULTETA ZA UPORABNE 
POSKLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE33

– magistrski študijski program
Mednarodno poslovanje magister poslovnih ved

magistrica poslovnih ved
mag. posl. ved

Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti magister organiziranja in menedžmenta socialnih 
dejavnosti
magistrica organiziranja in menedžmenta 
socialnih dejavnosti

mag. org. in 
menedž. soc. dejav.

Menedžment vseživljenjskega izobraževanja magister menedžmenta vseživljenjskega 
izobraževanja
magistrica menedžmenta vseživljenjskega 
izobraževanja

mag. menedž. 
vseživlj. izobr. 

14. VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO 
POLIMEROV
– magistrski študijski program
Tehnologija polimerov magister inženir tehnologije polimerov

magistrica inženirka tehnologije polimerov
mag. inž. tehnol. 
pol.

15. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO 
JESENICE
– magistrski študijski program
Zdravstvena nega magister zdravstvene nege

magistrica zdravstvene nege
mag. zdr. neg.

16. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO  
NOVO MESTO
– magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu

magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu
mag. vzg. in 
menedž. v zdr.

V. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in 
znanstvenih naslovih  

(Uradni list RS, št. 61/06)
Okrajšava

1. EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA  
V NOVI GORICI
– doktorska študijska programa
Pravo doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Pravo in management nepremičnin doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

32 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Gea College – Visoka šola za podjetništvo preoblikuje v Gea College – 
Fakulteta za podjetništvo.

33 S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Visoka poslovna šola Doba Maribor preoblikuje v DOBA – Fakulteta za 
uporabne poslovne in družbene študije.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,  
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu  

(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09)

Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in 
znanstvenih naslovih  

(Uradni list RS, št. 61/06)
Okrajšava

2. FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE 
– doktorski študijski program
Javna uprava doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

3. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE  
V NOVEM MESTU
– doktorski študijski program
Informacijska družba doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

4. FAKULTETA ZA KOMERCIALNE  
IN POSLOVNE VEDE
– doktorski študijski program
Poslovne vede doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

5. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE 
V NOVEM MESTU
– doktorski študijski program
Menedžment kakovosti doktor znanosti 

doktorica znanosti
dr.

6. IEDC – POSLOVNA ŠOLA BLED, FAKULTETA 
ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ MANAGEMENTA
– doktorski študijski program
Management doktor znanosti

doktorica znanosti
dr. 

7. FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE 
VEDE NOVO MESTO
– doktorski študijski program
Poslovna ekonomija doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

8. FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE 
ŠTUDIJE V NOVI GORICI
– doktorski študijski program
Sociologija doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

9. MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA 
JOŽEFA STEFANA
– doktorski študijski programi
Nanoznanosti in nanotehnologije doktor znanosti

doktorica znanosti
dr.

Informacijske in komunikacijske tehnologije doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Ekotehnologija doktor znanosti
doktorica znanosti

dr.

Št. 6033-65/2010/7
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-3211-0035

Gregor Golobič l.r.
Minister

za visoko šolstvo,  
znanost in tehnologijo
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2194. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 
2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, april 2010

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2010 v primerjavi z 
marcem 2010 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2010 
je bil 0,012.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca aprila 2010 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih aprila 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega 
leta je bil 0,007.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin apri-
la 2010 v primerjavi z marcem 2010 je bil 0,010.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do aprila 2010 je bil 0,017.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do aprila 2010 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2010 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do aprila 2010 v primerjavi s povprečjem leta 
2009 je bil 0,008.

Št. 9621-143/2010/5
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EVA 2010-1522-0006

mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica

Statističnega urada Republike Slovenije
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BREZOVICA

2195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Brezovica za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odl. US), 29. 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 7. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 25. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine 

Brezovica za leto 2009

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2009, ki izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 8,180.183,34
II. Skupaj odhodki 10,507.700,50
III. Proračunski presežek (I-II) 2,327.517,16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil, prodaja 
kapitalskih deležev 0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremem-
ba kapitalskih deležev 0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII Zadolževanje 0,00
VIII. Odplačilo dolga 0,00
IX. Neto zadolževanje (VII-VIII) 0,00
D. SREDSTVA REZERV
I. Prihodki 100.000,00
II. Odhodki 54.975,99
III. Presežek 45.024,01

Presežek v višini 45.024,01 se prenese v splošni sklad 
proračuna za leto 2010.

2. člen
Skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 

2,327.517,16 se krije iz prenesenih sredstev.

3. člen
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 znaša 

605.106,50 EUR.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezo-

vica za leto 2009 je sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01/10-GŠ
Brezovica, dne 27. maja 2010

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2196. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok,  
ki ne obiskujejo organizirane predšolske 
vzgoje in varstva

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Bre-
zovica na 25. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki ne 

obiskujejo organizirane predšolske vzgoje  
in varstva

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso 

vključeni v programe javnih vrtcev ali vrtcev s koncesijo (v na-
daljnjem besedilu: vrtec), določa upravičence, višino subvencije 
ter postopek za uveljavljanje subvencije.

II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE

2. člen
S subvencijo se staršem oziroma otroku zagotovijo dopol-

nilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom 
otroka, ki ni vključen v javni vrtec ali vrtec s koncesijo.

Upravičenec do subvencije je otrok:
– ki ima stalno prebivališče v Občini Brezovica,
– ki je dopolnil starost 11 mesecev pod pogojem, da starši 

več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela in

– ki zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca ni sprejet v 
vrtec v Občini Brezovica ter ni vključen v drug vrtec.

Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka 
tega člena je do subvencije upravičen tudi:

– otrok prve starostne skupine, ki je prejel odločbo o 
sprejemu v vrtec v Občini Brezovica, pa so starši po prejemu 
odločbe pisno umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec;

– otrok, ki je prejel odločbo o sprejemu v vrtec v Občini 
Brezovica, pa so zaradi hudih zdravstvenih težav, ki se doka-
zujejo z zdravniškim potrdilom starši pisno umaknili vlogo za 
vpis otroka v vrtec ali ga izpisali. Pogoj za izpis je, da so v tej 
isti starostni skupini lahko kljub umiku vloge, zasedena vsa 
prosta mesta v skupini.

III. VIŠINA SUBVENCIJE

3. člen
Višina subvencije za upravičenca znaša 150 EUR neto 

mesečno.

IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJENJE SUBVENCIJE

4. člen
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti 

zastopnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) s pisno vlogo, ki jo 
po pošti ali osebno posreduje na Občino Brezovica. Obrazec 
vloge je upravičencem dostopen v vložišču ali na spletni strani 
Občine Brezovica, www.brezovica.si.

Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega pre-

bivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;

OBČINE
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– podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov 
stalnega prebivališča;

– vlagatelj mora vlogi priložiti negativno odločbo, s katero 
je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec, ali pisno uprave 
Vrtcev Brezovica, da je bila vloga za sprejem otroka, v prvo 
starostno skupino kljub pozitivni odločbi, pisno umaknjena.

5. člen
Kolikor starši želijo prejemati subvencijo za otroka prve 

starostne skupine ali otroka, ki ima hude zdravstvene težave, 
pa je bil na podlagi pozitivne odločbe sprejet v Vrtce Brezovica, 
morajo s pisno izjavo umakniti vlogo za sprejem v vrtec, v roku 
15 dni od prejem odločbe.

6. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, prisojni 

občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu 
določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga 
v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za uveljavljanje 
subvencije ni bila vložena.

7. člen
Otrok, ki izpolnjuje pogoje za subvencijo iz 2. člena tega 

pravilnika, je upravičen do subvencije z naslednjim mesecem, 
ko je oddana popolna vloga.

8. člen
O dodelitvi subvencije odloča občinska uprava v roku 

30 dni od prejema vloge, z odločbo.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema 

odločbe vloži pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala 
občinska uprava, odloča župan.

9. člen
Občina Brezovica odobrene subvencije izplačuje do 15. v 

mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.

10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pa-

tronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se sub-
vencija dodeljuje v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi 
otroka.

V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE

11. člen
Starši otroka, ki prejema subvencijo, so dolžni v roku 

15 dni obvestiti pristojni občinski organ o vsaki spremembi, ki 
vpliva na upravičenost otroka do subvencije iz 2. člena tega 
pravilnika.

VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOSTI PODATKOV

12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resnič-

nost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži vlogi. Če pristojni 
organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico 
do subvencije. V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni 
od izstavitve obračuna oziroma poziva občine Brezovica vrniti 
sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

13. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni po-

datki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom. Vse osebe, ki 

imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil 
vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot 
poklicno skrivnost. Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje 
in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe 
pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju 
vzgoje in izobraževanja.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Subvencije, ki so bile odobrene po Pravilniku o subvencio-

niranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradni 
list. RS, št. 113/08) se izplačujejo do 31. 8. 2010.

15. člen
Ne glede na določbo 7. člena, se subvencije po tem pra-

vilniku začnejo izplačevati s 1. septembrom 2010.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v progra-
me vrtca (Uradni list RS, št. 113/08).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 02/10-GŠ
Brezovica, dne 27. maja 2010

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret I.r.

ČRENŠOVCI

2197. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci 
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Ura-
dni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občin-
ski svet Občine Črenšovci na 28. redni seji dne 25. 5. 2010 
sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Črenšovci za leto 2009

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Črenšovci za leto 2009.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2009 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za 
leto 2009.

Proračun Občine Črenšovci za leto 2009 je bil realiziran 
v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 3,568.227,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,472.253,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2,282.142,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2,127.392,00
703 Davki na premoženje 93.843,00
704 Domači davki na blago in storitve 60.907,00
706 Drugi davki  /
71 NEDAVČNI PRIHODKI 190.111,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 18.105,00
711 Takse in pristojbine 1.330,00
712 Denarne kazni 257,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev /
714 Drugi nedavčni prihodki 170.419,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.221,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  /
721 Prihodki od prodaje zalog /
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 4.221,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1,091.753,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 1,091.753,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,481.363,00
40 TEKOČI ODHODKI 988.254,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 228.409,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 36.846,00
402 Izdatki za blago in storitve 700.527,00
403 Plačila domačih obresti 4.592,00
409 Rezerve 17.880,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1,118.499,00
410 Subvencije 20.064,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 706.152,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 58.551,00
413 Drugi tekoči domači transferi 333.732,00
414 Tekoči transferi v tujino  /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,203.393,00
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1,203.393,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 171.217,00
430 Investicijski transferi 171.217,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) 86.864,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA 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 POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah jav. prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 86.864,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+X.) – IX = -III –86.864,00
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 

2008 53.966,00

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2009 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. OS-174/28-10
Črenšovci, dne 25. maja 2010

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

2198. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Črenšovci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B 
in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list 
RS, št. 18/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine 
Črenšovci na 28. redni seji dne 25. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Črenšovci
1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Čren-
šovci (Uradni list RS, št. 92/09, 5/10 in 30/10) se v 38. členu 
doda nova 15. točka, ki glasi:
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»V vseh enotah urejanja na območju stavbnih zemljišč v 
naseljih in na območju razpršene poselitve, je na strehah objek-
tov možna namestitev energetskih objektov in naprav (sončni 
kolektorji, fotovoltaika in drugo).«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. OS-176/28-10
Črenšovci, dne 25. maja 2010

Župan
Občine Črenšovci
Anton Tőrnar l.r.

ČRNOMELJ

2199. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Gospodarska 
cona Otovec

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 
43. člena ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 70/08) župan Občine Črnomelj objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Gospodarska cona Otovec

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega po-

drobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Otovec (v 
nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 10. junija 2010 do vključ-
no 9. julija 2010 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob 
delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem na-
slovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo 7. julija 

2010, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske 

uprave skupaj z izdelovalci OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 

njihovo posredovanje 
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopol-

njen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna 
razgrnitev OPPN TRIS – pripombe«. Pripombe in mnenja bo 
možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

Št. 350-10/2009
Črnomelj, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

GROSUPLJE

2200. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja-
ice v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 

8/10 in 13/10) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 
104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10 in 27/10), v zvezi z 
uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktor-
ja-ice Javnega zavoda Mestna Knjižnica Grosuplje, Adamičeva 
cesta 15, 1290 Grosuplje, katerega ustanoviteljica je Občina 
Grosuplje, izdajam

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja-ice  

v plačni razred

Delovno mesto direktorja-ice Javnega zavoda »Mestna 
knjižnica Grosuplje«, Adamičeva Cesta 15, 1290 Grosuplje, se 
za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 
2009 dalje.

Št. 100-13/2010
Grosuplje, dne 30. aprila 2010

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IVANČNA GORICA

2201. Javno naznanilo za javno razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb  
in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a  
»Novi center Ivančna Gorica«

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica 
izdaja

J A V N O   N A Z N A N I L O
za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a 
»Novi center Ivančna Gorica«

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopol-

nitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, ki 
ga je izdelalo podjetje STRUKTURA d.o.o. Mirna peč.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine 

Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine 
Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.
si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne teden 
dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava, in sicer 22. 6. 2010 ob 17.00 uri v sejni dvorani 
Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokoska ulica 5.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku 

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center 
Ivančna Gorica« dajo pisne pripombe in predloge vse pravne 
in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih 
vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno 
pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
I4/a »Novi center Ivančna Gorica«.
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IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.

Št. 35005-0045/1999-3
Ivančna Gorica, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

KOČEVJE

2202. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010_1

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – 
ZDT-B, 127/06 – ZJSP in 14/07 – ZSPDPO) in 27. člena Statuta 
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 
73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje 
na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2010_1

1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 

2010 se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Rebalans_1 

2010
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 27.826.875,67
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.608.079,04

70 DAVČNI PRIHODKI 11.091.263,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.854.613,00
703 Davki na premoženje 561.850,00
704 Domači davki na blago in storitve 674.800,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.516.816,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.595.500,00
711 Takse in pristojbine 7.000,00
712 Denarne kazni 400,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 688.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.225.916,04

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.765.150,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 478.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 2.287.150,00

73 PREJETE DONACIJE 6.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.000,00
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.374.146,63
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.623.710,82
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 7.750.435,81

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 73.500,00
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 73.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 28.553.619,80

40 TEKOČI ODHODKI 4.220.435,85
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 841.175,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 130.757,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.772.026,97
403 Plačila domačih obresti 273.000,00
409 Rezerve 203.476,88

41 TEKOČI TRANSFERI 5.528.458,16
410 Subvencije 76.327,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.007.162,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 478.108,12
413 Drugi tekoči domači transferi 1.966.861,04
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.533.210,01
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 14.533.210,01

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.271.515,78
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 3.951.966,78
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 319.549,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ –726.744,13

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 24.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 24.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV. – V.) 24.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 318.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 318.000,00

550 Odplačilo domačega dolga 318.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.020.744,13
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –318.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 726.744,13
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.020.744,13
«

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Kočevje 

za leto 2010 ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-29/2010-1200
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Kočevje

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) 
ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski 
svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega za-

voda Vrtec Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96, 36/08 in 78/09) 
se spremenita 6. in 16. člen.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem 

glasi:
»Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež vrtca. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«
Drugi odstavek 6. člena se črta.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena in se po novem se 

glasi:
»Vrtce upravlja enajstčlanski svet vrtca, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-5/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Kočevje

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) 
ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski 
svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Kočevje (Uradni list RS, št. 6/97 in 
36/08) se spremenita 6. in 14. člen.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena in se po novem glasi:
»Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sesta-

vljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-9/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) 
ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski 
svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer (Uradni list RS, št. 71/96 in 
36/08) se spremenita 6. in 14. člen.
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sesta-

vljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-7/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Stara Cerkev

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 
27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občin-
ski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola  

Stara Cerkev

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Stara Cerkev (Uradni list RS, št. 71/96 
in 36/08) se spremenita 6. in 14. člen.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sesta-

vljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-6/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) 
ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski 
svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje (Uradni list RS, 
št. 2/97, 86/98 in 36/08) se spremenita 6. in 14. člen.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena in se po novem glasi:
»Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sesta-

vljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-10/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, 
Kočevje

Na podlagi 46. in 70. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
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uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 
27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občin-
ski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 24. 5. 2010 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o ustanovitvi javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje (Uradni list 
RS, št. 2/97, 86/98 in 36/08) se spremenita 6. in 14. člen.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm.
Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb 

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena in se po novem 

glasi:
»Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sesta-

vljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-11/96-1501
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2209. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB3 in 45/08) in 27. člena Statuta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 
117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 
27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednika: Roman POKLAČ, Bračičeva ulica 3, 

1330 Kočevje;
2. za namestnico predsednika: Ines SKEBE, Šalka vas 

159, 1330 Kočevje;
3. za člana: Sebastjan VOVKO, Slovenska vas 26A, 1332 

Stara Cerkev;
4. za namestnico člana: Sabina VIDERVOL, 

Mestni log 10/v, 1330 Kočevje;

5. za člana: Aleš ŠTRUMBELJ, Črni Potok pri Kočevju 
26, 1330 Kočevje;

6. za namestnico člana: Saša OBRANOVIČ, UHM 1, 
1330 Kočevje;

7. za člana: Grega PAHULJE, Turjaško naselje 2, 1330 
Kočevje;

8. za namestnico člana: Jožica PAPEŽ, Polom 17A, 1332 
Stara Cerkev.

II.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat doseda-

nji sestavi občinske volilne komisije.

Št. 032-5/06-111
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

2210. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne 
komisije

Na podlagi 33., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 27. člena Statuta 
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 
117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 
27. redni seji dne 24. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne občinske volilne komisije

I.
V posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednico: Marta BRIŠKI, Borova pot 2, 1330 

Kočevje;
2. za namestnico predsednice: Šeherezada DELIĆ, 

TZO 21, 1330 Kočevje;
3. za člana: Jože LAVRIČ, Tesarska 4A, 1330 Kočevje;
4. za namestnika člana: Robert ZADNIK, Kidričeva ulica 3, 

1330 Kočevje;
5. za članico: Vesna MARKOŠ, Kidričeva ulica 2, 1330 

Kočevje;
6. za namestnika članice: Adolf GRABRIJAN, Livold 29b, 

1330 Kočevje;
7. za članico: Lili MAJER, Željne 36B, 1330 Kočevje;
8. za namestnika članice: Robert HUDOROVIČ, Željne 60, 

1330 Kočevje.

II.
Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja 

štiri leta.
Ta sklep začne veljati dne 12. 7. 2010 in se ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat doseda-

nji sestavi posebne občinske volilne komisije.

Št. 032-5/06-111
Kočevje, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.
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LENDAVA

2211. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Lendava

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08) in 17. čle-
na Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 
69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji 
dne 12. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih se razvrstijo 

v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano 

oznako LZ) v mestu Lendava in v naseljih,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako 

LK) v mestu Lendava in v naseljih.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lendava in ceste med naselji 

v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lendava in v naseljih so razvrščene v 

podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lendava in med 

naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah so:

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE

DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 206010 PINCE - PETIŠOVCI C R2-443 C 206020 6.789   

206011 PINCE - PETIŠOVCI C R2-443 C 206020 6.789 vsa vozila  
2. 206020 LENDAVA - PETIŠOVCI C R2-443 C G2-109 4.218   

206021 LENDAVA - PETIŠOVCI C R2-443 C G2-109 4.218 vsa vozila  
3. 206030 LENDAVA - TRIMLINI C R2-443 C 206020 1.844   

206031 LENDAVA - TRIMLINI C R2-443 C 206020 1.844 vsa vozila  
4. 206040 LENDAVA – LEND. GORICE – DOLGA VAS C 206070 C 206070 3.961   

206041 LENDAVA – LEND. GORICE – DOLGA VAS C 206070 C 206070 3.961 vsa vozila  
5. 206070 DOLGA VAS - LENDAVA C R2-443 C H7-915 4.805   

206071 DOLGA VAS - LENDAVA C R2-443 C H7-915 4.805 vsa vozila  
6. 206080 MOSTJE - DOLGA VAS C H7-915 C 206070 1.174   

206081 MOSTJE - DOLGA VAS C H7-915 C 206070 1.174 vsa vozila  
7. 206090 ČENTIBA - PETIŠOVCI C R2-443 C 206020 3.139   

206091 ČENTIBA - PETIŠOVCI C R2-443 C 206020 3.139 vsa vozila  

8. 206100
SPODNJI BENEC – DOLGOVAŠKE GO-
RICE C R2-443 C 206040 3.139   

206101
SPODNJI BENEC – DOLGOVAŠKE GO-
RICE C R2-443 C 206040 3.139 vsa vozila  

9. 206200 LENDAVA - LENDAVSKE GORICE C R2-443 C 206100 1.953   
206201 LENDAVA - LENDAVSKE GORICE C R2-443 C 206100 1.953 vsa vozila  

10. 050080 MALA POLANA - KAPCA C R3-729 C R2-443 2.692   
050081 MALA POLANA - KAPCA C R3-729 C R2-443 2.692 vsa vozila V.P.3.110

11. 430010 TURNIŠČE - GENTEROVCI C R3-726 C R2-442 4.273  Tur. 1.474
430011 TURNIŠČE - GENTEROVCI C R3-726 C R2-442 4.273 vsa vozila Dob. 668

Skupaj: 37.987

5. člen
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih, razvrščene 

v podkategorije so:

– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ)

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ. 

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 206500 KOLODVORSKA UL. - GLAVNA UL. C R2-443 C 206070 1.460

206501 KOLODVORSKA UL. - GLAVNA UL. C R2-443 C 206070 1.460 vsa vozila
Skupaj: 1.460
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– mestne in krajevne ceste (LK)

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 207020 GLAVNA ULICA, AVÉG C R2-443 C R2-443 1.239

207021 VAŠ. UL  V NAS. DOLINA C R2-443 C R2-443 783 vsa vozila
207022 VAŠ. UL  V NAS. DOLINA O 207021 C R2-443 456 vsa vozila

2. 207030 GLAVNA ULICA V NAS. ČENTIBA C R2 443 C 706240 1.825
207031 VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C R2 443 C 706240 1.825 vsa vozila

3. 207040 MADŽARSKI DIJAK V NAS. ČENTIBA C R2-443 C 207030 818
207041 VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C R2-443 C 207030 818 vsa vozila

4. 207050 NOTRANJA ULICA V NAS. ČENTIBA C R2-443 C 207030 657
207051 VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C R2-443 C 207030 657 vsa vozila

5. 207090 PANONSKO NASELJE V LENDAVI C 206200 C 206100 868
207091 PANONSKO NASELJE C 206200 C 206100 868 vsa vozila

6. 207150 RUDARSKA ULICA  LENDAVA C R- 443 C 206100 570
207151 RUDARSKA ULICA C R- 443 C 206100 570 vsa vozila

7. 207160 ULICA POD HRIBOM V LENDAVI C R2-443 C 206200 184
207161 ULICA POD HRIBOM C R2-443 C 206200 184 vsa vozila

8. 207170 PANONSKO NASELJE V LENDAVI C R2-443 C 207090 196
207171 PANONSKO NASELJE C R2-443 C 207090 196 vsa vozila

9. 207180 TOMŠIČEVA ULICA V LENDAVI C R2-443 C R2-443 740
207181 TOMŠIČEVA ULICA C R2-443 C R2-443 279 vsa vozila
207182 TOMŠIČEVA ULICA O 207181 C R2 443 402 vsa vozila
207183 TOMŠIČEVA ULICA O 207182 C R2 443 59 vsa vozila

10. 207190 KIDRIČEVA ULICA V LENDAVI C 206070 C 207210 615
207191 KIDRIČEVA ULICA C 206070 C 207210 615 vsa vozila

11. 207200 ULICA HEROJA MOHORJA V LENDAVI C 207190 C 207190 523
207201 ULICA HEROJA MOHORJA C 207190 C 207190 523 vsa vozila

12. 207210 TRG LJUDSKE PRAVICE V LENDAVI C 206500 C 206070 298
207211 TRG LJUDSKE PRAVICE C 206500 C 206070 138 vsa vozila
207212 TRG LJUDSKE PRAVICE O 207211 C 206070 160 vsa vozila

13. 207230 MLINSKA ULICA V LENDAVI C 206500 C 207240 459
207231 MLINSKA ULICA C 206500 C 206500 275 vsa vozila
207232 MLINSKA ULICA O 207231 C 207240 184 vsa vozila

14. 207240 ŽUPANČIČEVA ULICA V LENDAVI C 206500 C 206070 683
207241 ŽUPANČIČEVA ULICA C 206500 C 206070 683 vsa vozila

15. 207250 ULICA K. PATAKYJA V LENDAVI C 206070 C 207260 116
207251 ULICA K. PATAKYJA C 206070 C 207260 116 vsa vozila

16. 207260 PREŠERNOVA ULICA V LENDAVI C 206070 C 207280 83
207261 PREŠERNOVA ULICA C 206070 C 207280 83 vsa vozila

17. 207270 SPODNJA ULICA V LENDAVI C 207260 C 207240 230
207271 SPODNJA ULICA C 207260 C 207240 230 vsa vozila

18. 207280 ULICA L. PANDURJA V LENDAVI C 207260 C 207240 221
207281 ULICA L. PANDURJA C 207260 C 207240 221 vsa vozila

19. 207290 ULICA SV. ŠTEFANA V LENDAVI C 206040 C 206070 199
207291 ULICA SV. ŠTEFANA C 206040 C 206070 199 vsa vozila

20. 207300 ULICA POD GRADOM V LENDAVI C 206040 C 206040 415
207301 ULICA POD GRADOM C 206040 C 206040 415 vsa vozila

21. 207330 GREGORČIČEVA ULICA V LENDAVI C 206070 C 206070 347
207331 GREGORČIČEVA ULICA C 206070 C 206070 347 vsa vozila

22. 207350 SLOMŠKOVO NASELJE V LENDAVI C 206070 Z HŠ 26 966
207351 SLOMŠKOVO NASELJE C 206070 Z HŠ 26 288 vsa vozila
207352 SLOMŠKOVO NASELJE O 207351 O 207351 526 vsa vozila
207353 SLOMŠKOVO NASELJE O 207352 O 207352 152 vsa vozila
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ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
23. 207360 CANKARJEVA ULICA V LENDAVI C 206070 C 707380 136

207361 CANKARJEVA ULICA C 206070 C 707380 136 vsa vozila
24. 207390 VAŠKA ULICA V NAS. DOLGA VAS C 206070 C 706770 1.240

207391 VAŠKA UL. V DOLGI VASI C 206070 C 706770 1.240 vsa vozila
25. 207440 CVETNA ULICA V NAS. PETIŠOVCI C 207460 C 206020 397

207441 CVETNA ULICA C 207460 C 206020 397 vsa vozila
26. 207460 RUDARSKA ULICA V NAS. PETIŠOVCI C 206090 C 206010 2.007

207461 RUDARSKA ULICA C 206090 C 706490 1.492 vsa vozila
207462 PETIŠOVSKA ULICA O 207461 C 206010 143 vsa vozila
207463 VRTNA ULICA O 207461 C 206010 372 vsa vozila

27. 207500 ULICA 22. JUNIJA V NAS. PETIŠOVCI C G2-109 C 206010 1.781
207501 ULICA 22.JUNIJA C G2-109 C 206010 1.781 vsa vozila

28. 207510 GOZDNA ULICA V NAS. GORNJI LAKOŠ C R2-443 C 706710 575
207511 GOZDNA ULICA C R2-443 C 706710 575 vsa vozila

29. 207530 GORNJA ULICA V NAS. GABERJE C R2-443 C R2-443 2.490
207531 GORNJA ULICA C R2-443 C R2-443 2.490 vsa vozila

30. 207540 SPODNJA ULICA V NAS. KAPCA C 050080 C 707170 557
207541 SPODNJA ULICA C 050080 C 707170 557 vsa vozila

31. 207550
ŠOLSKA ULICA, GORNJA ULICA 
V NAS. KAPCA C R2-443 C R2-443 879

207551 ŠOLSKA ULICA C R2-443 C 050080 335 vsa vozila
207552 GORNJA ULICA O 207551 C R2-443 544 vsa vozila

32. 207560 RIBIŠKA ULICA V NAS. KAPCA C R2-443 Z HŠ 14 1.527
207561 RIBIŠKA ULICA C R2-443 Z HŠ 14 1.527 vsa vozila

33. 207570
STRNČKA ULICA, ŠOLSKA ULICA 
V NAS. HOTIZA C R2-443 Z HŠ 26 1.081

207571 STRNČKA ULICA C R2-443 Z HŠ 26 493 vsa vozila
207572 ŠOLSKA ULICA O 207571 Z HŠ 21 588 vsa vozila

34. 207580
KAMENSKA ULICA, SREDNJA ULICA 
V NAS. HOTIZA C R2-443 C G1 3 1.543

207581 KAMENSKA ULICA C R2-443 C 707130 459 vsa vozila
207582 SREDNJA ULICA C 707130 O 207581 870 vsa vozila
207583 SREDNJA ULICA O 207581 C G1 3 214 vsa vozila

35. 207590 ZVONIŠKA ULICA V NAS. PINCE C R2-443 C R2-443 596
207591 ZVONIŠKA ULICA C R2-443 C R2-443 596 vsa vozila

36. 207600
ŠOLSKA ULICA V NASELJU  
GENTEROVCI C R2-442 C R2-442 1.127

207601 ŠOLSKA ULICA C R2-442 C R2-442 1.127 vsa vozila
Skupaj: 28.188

6. člen
Javne poti (JP) v naselju Lendava so:

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 706060 SLOMŠKOVO NASELJE V LENDAVI C 207350 Z HŠ 6 71

706061 SLOMŠKOVO NASELJE C 207350 Z HŠ 6 71 vsa vozila
2. 706080 PANONSKO NASELJE V LENDAVI C 207170 C 207090 114

706081 PANONSKO NASELJE C 207170 C 207090 114 vsa vozila
3. 706850 KIDRIČEVA ULICA V LENDAVI C 207190 Z HŠ 42 119

706851 KIDRIČEVA ULICA C 207190 Z HŠ 42 119 vsa vozila
4. 707360 CANKARJEVA ULICA V LENDAVI C 207360 Z HŠ 23 164

707361 CANKARJEVA ULICA C 207360 Z HŠ 23 164 vsa vozila



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 31. 5. 2010 / Stran 6189 

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
5. 707370 CANKARJEVA ULICA C 207360 Z HŠ 1 97

707371 CANKARJEVA ULICA C 207360 Z HŠ 1 97 vsa vozila
6. 707380 UL. VLADIMIRJA NAZORJA V LENDAVI Z HŠ 2 Z HŠ 28 260

707381 UL. VLADIMIRJA NAZORJA C 207360 Z HŠ 2 92 vsa vozila
707382 UL. VLADIMIRJA NAZORJA C 207360 Z HŠ 28 168 vsa vozila

7. 707390 KOLODVORSKA ULICA V LENDAVI C 206500 C R2-443 927
707391 KOLODVORSKA ULICA C 206500 C R2-443 927 vsa vozila

8. 707490 RUDARSKA ULICA  LENDAVA C 207150 Z HŠ 5A 125
707491 RUDARSKA ULICA C 207150 Z HŠ 5A 125 vsa vozila

9. 707910 PANONSKO NASELJE V LENDAVI C 207170 Z HŠ 23 374
707911 PANONSKO NASELJE C 207170 O 707912 136 vsa vozila
707912 PANONSKO NASELJE O 707911 Z HŠ 23 206 vsa vozila
707913 PANONSKO NASELJE O 707911 Z HŠ 15 32 vsa vozila

10. 707920 KRANJČEVA ULICA V LENDAVI C 206070 Z POKOP 72
707921 KRANJČEVA ULICA C 206070 Z POKOP 72 vsa vozila

11. 707940 ULICA POD GRADOM V LENDAVI C 207300 Z HŠ 113 214
707941 ULICA POD GRADOM C 207300 Z HŠ 113 214 vsa vozila

12. 707980 GLAVNA ULICA V LENDAVI C 206070 Z HŠ 3A 154
707981 GLAVNA ULICA C 206070 Z HŠ 3A 154 vsa vozila

13. 707990 GREGORČIČEVA UL., KAJUHOVA UL. C 207330 C 206040 625
707991 GREGORČIČEVA ULICA C 207330 C 206040 526 vsa vozila
707992 KAJUHOVA ULICA O 707991 Z HŠ 9 99 vsa vozila

Skupaj: 3.316

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
1. 706750  LENDAVA - MOSTJE - M. POLANA C 206500 C 050080 4.463 V. Polana
  706751 LENDAVA - MOSTJE - M. POLANA C 206500 C 050080 4.463 vsa vozila 3246 m
2. 706110  MURSKA ŠUMA - BENICA C 206010 C 706130 878
  706111 MURSKA ŠUMA - BENICA C 206010 C 706130 878 vsa vozila
3. 706120  OB MURI C 206010 C 706130 2.977
  706121 OB MURI C 206010 C 706130 2.977 vsa vozila
4. 706130  POTKOVA - BENICA C 206010 C 706110 1.467
  706131 POTKOVA - BENICA C 206010 C 706110 1.467 vsa vozila
5. 706150  PINCE MAROF - BAGONICA C 206010 Z HŠ 50 911
  706151 PINCE MAROF - BAGONICA C 206010 Z HŠ 50 911 vsa vozila
6. 706160  PINCE MAROF - PAŠNIK C 206010 Z JAREK 535
  706161 PINCE MAROF - PAŠNIK C 206010 Z JAREK 535 vsa vozila
7. 706170  DOLINA - ZATAK-ČIKORET-PINCE C R2-443 C 206010 3.040
  706171 DOLINA - ZATAK - PINCE MAROF C R2-443 C 206010 3.040 vsa vozila
8. 706190  PINCE - MEJA Z MADŽARSKO C 207590 M MADŽA 1.112
  706191 PINCE - MEJA H C 207590 M MADŽA 1.112 vsa vozila

9. 706200  
PODOREŠJE - MEJA Z MADŽARSKO 
(ANDOVEC) C R2-443 C 706190 4.248

  706201 PODOREŠJE - ANDOVEC C R2-443 C 706190 2.809 vsa vozila
  706202 PODOREŠJE - ANDOVEC C 706190 Z HŠ 32 739 vsa vozila
  706203 GYEPHÜHEGY O 706201 Z HŠ 97 345 vsa vozila
  706204 STARI BREG O 706201 Z HŠ 32 355 vsa vozila
10. 706210  PODOREŠJE - DOLINA C 706200 C 207020 323
  706211 PODOREŠJE - DOLINA C 706200 C 207020 323 vsa vozila
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11. 706220  DOLINA - MEJA Z MADŽARSKO C 207020 O 706223 5.617
  706221 DOLINA - MEJA H C 207020 O 706223 2.068 vsa vozila
  706222 DOLINA - MEJA H O 706221 Z GOZD 1.284 vsa vozila
  706223 DOLINA - MEJA H O 706222 O 706221 694 vsa vozila
  706224 DOLINA - MEJA H O 706221 M MADŽA 1.176 vsa vozila
  706225 SOVJA ULICA O 706221 Z HŠ 24 395 vsa vozila
12. 706240  DOLINA - ČENTIBSKE GORICE C 207020 C 207030 1.817
  706241 DOLINA - ČENTIBSKE GOR. C 207020 C 207030 1.817 vsa vozila
13. 706260  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C R2-443 Z HŠ 81 616
  706261 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C R2-443 Z HŠ 81 616 vsa vozila
14. 706270  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C R2-443 C 706240 1.232
  706271 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C R2-443 C 706240 1.232 vsa vozila
15. 706280  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C 207040 C 706270 1.227
  706281 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C 207040 C 706270 1.107 vsa vozila
  706282 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. O 706281 Z HŠ 58 120 vsa vozila
16. 706290  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C 207030 Z HŠ 63 944
  706291 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C 207030 Z HŠ 63 944 vsa vozila
17. 706300  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C 207030 Z HŠ 45 633
  706301 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C 207030 Z HŠ 45 352 vsa vozila
  706302 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. O 706301 Z HŠ 52 281 vsa vozila
18. 706320  UL. SV. URBANA, OGRADI C 207030 Z HŠ 84 2.518
  706321 ULICA SV. URBANA C 207030 Z HŠ 95 832 vsa vozila
  706322 OGRADI O 706321 C 207050 547 vsa vozila
  706323 MALA DOLINA O 706321 Z HŠ 84 1.139 vsa vozila
19. 706330  LENDAVA KOLONIJA - ČENTIBA ZATAK C 206020 Z HŠ 57C 349
  706331 TRIMLINI - ZATAK C 206020 Z HŠ 57C 349 vsa vozila
20. 706340  ČENTIBA - MEDVODJE PRI LEDAVI C R2-443 Z ČN 919
  706341 ČENTIBA - MEDVODJE C R2-443 Z ČN 919 vsa vozila
21. 706350  TIŠKE - MEDVODJE PRI LEDAVI C 206090 C 706340 1.050
  706351 TIŠKE - MEDVODJE C 206090 C 706340 1.050 vsa vozila
22. 706370  VINSKA CESTA V NAS. LEND. GORICE C 206100 M MADŽA 447
  706371 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206100 M MADŽA 447 vsa vozila
23. 706380  LENDAVSKE GORICE - BÜKEŠ C 206100 Z HŠ 258 836
  706381 LEND.GORICE - BÜKEŠ C 206100 Z HŠ 258 836 vsa vozila
24. 706390  LENDAVSKE GORICE - SENIGET C 206100 Z HŠ 198 1.271
  706391 LEND.GORICE - SINEGET C 206100 Z HŠ 198 1.271 vsa vozila
25. 706400  DOLGOVAŠKE GORICE - SENIGET C 206040 C 706390 2.322
  706401 DOLGOVAŠKE G. - SINEGET C 206040 C 706390 1.041 vsa vozila
  706402 SENIGET - REDIČKI GOZD O 706401 O 706403 617 vsa vozila
  706403 REDIČKI GOZD O 706402 C 706410 454 vsa vozila
  706404 SENIGET O 706401 C 706390 210 vsa vozila
26. 706410  DOLGOVAŠKE GORICE - DOLAC C 206040 C 706440 2.089
  706411 DOLGOVAŠKI GOR. - DOLAC C 206040 C 706440 1.151 vsa vozila
  706412 DOLGOVAŠKE GORICE O 706411 C 706400 938 vsa vozila
27. 706420  DOLAC (DOLGOVAŠKE GORICE) Z HŠ 29 C 206040 486
  706421 DOLAC C 206040 Z HŠ 29 198 vsa vozila
  706422 DOLAC O 706421 C 206040 288 vsa vozila
28. 706430  DOLGA VAS - DOLAC C 206070 Z HŠ132A 479
  706431 DOLGA VAS - DOLAC C 206070 Z HŠ132A 479 vsa vozila
29. 706440  DOLGA VAS - ODLAGALIŠČE C 206070 Z ODLAG. 717
  706441 DOLGA VAS - ODLAGALIŠČE C 206070 Z ODLAG. 717 vsa vozila
30. 706450  DOLGA VAS.-MEJA Z MADŽARSKO C 206070 M MADŽA 496
  706451 DOLGA VAS - MEJA H C 206070 M MADŽA 496 vsa vozila
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31. 706460  PETIŠOVCI - KOLONIJA C 206020 C 207500 674
  706461 PETIŠOVCI - KOLONIJA C 206020 C 207500 674 vsa vozila
32. 706470  PETIŠOVCI - KOLONIJA C 206010 C 206010 1.173
  706471 PETIŠOVCI - KOLONIJA C 206010 C 207500 878 vsa vozila
  706472 PETIŠOVCI - KOLONIJA O 706471 C 206010 295 vsa vozila
33. 706480  PETIŠOVCI - ŽELEZNIŠKA PROGA C 206020 C 707330 404
  706481 PETIŠOVCI - ŽEL.PROGA C 206020 C 707330 404 vsa vozila
34. 706490  RAFINERIJA NAFTA - PETIŠOVCI C 206090 Z POKOP 249
  706491 RAFINERIJA - PETIŠOVCI C 206090 Z POKOP 249 vsa vozila
35. 706500  TRIMLINI - PUSTAKEP C 206020 C 706510 639
  706501 TRIMLINI - PUSTAKEP C 206020 C 706510 639 vsa vozila
36. 706510  RAFINERIJA - ZATAK C 206020 C 206090 1.458
  706511 RAFINERIJA - ZATAK C 206020 C 206090 1.458 vsa vozila
37. 706520  PETIŠOVCI - KOT C G2-109 C 207560 4.854
  706521 PETIŠOVCI - KOT C G2-109 C 207560 4.854 vsa vozila
38. 706540  DOLNJI LAKOŠ - ASSZONY FÖLDJE C R2-443 C R2-443 2.695
  706541 D. LAKOŠ - ASSZONY F. C R2-443 C R2-443 1.896 vsa vozila
  706542 D. LAKOŠ - ASSZONY F. O 706541 C R2-443 799 vsa vozila
39. 706550  GORNJI LAKOŠ - KALAPINČA C 707220 C 706520 1.653
  706551 G. LAKOŠ - KALAPINČA C 707220 C 706520 1.653 vsa vozila
40. 706560  GABERJE - KOLONIJA C 207530 Z HŠ 13 209
  706561 GABERJE - KOLONIJA C 207530 Z HŠ 13 209 vsa vozila
41. 706600  KAPCA - KOT C R2-443 C 706520 1.723
  706601 KAPCA - KOT C R2-443 C 706520 1.723 vsa vozila
42. 706610  KOT - MEJA Z MADŽARSKO (MURICA) C 207560 Z HŠ 9 100
  706611 KOT - MEJA H C 207560 Z HŠ 9 100 vsa vozila
42. 706620  MURIŠČE - MEJA S HRVAŠKO (MEKA) C 707120 M HRVAŠ 725
  706621 MURIŠČE - MEJA CRO C 707120 M HRVAŠ 725 vsa vozila
43. 706650  LOŽIČ - HOTIZA C R3-729 C R2-443 1.394
  706651 LOŽIČ - HOTIZA C R3-729 C R2-443 1.394 vsa vozila
44. 706690  GABERJE - NOVI TRAVNIK C R2-443 Z V.ZAJ. 1.509
  706691 GABERJE - NOVI TRAVNIK C R2-443 Z V.ZAJ. 1.509 vsa vozila
45. 706730  DOLNJI LAKOŠ - GABORKA C R2-443 Z POTOK 1.222
  706731 D. LAKOŠ - GABORKA C R2-443 Z POTOK 1.222 vsa vozila
46. 706770  TELEKVEG - DOLGA VAS C 206080 C 207390 596
  706771 TELEKVEG - DOLGA VAS C 206080 C 207390 596 traktorji
47. 706780  TELEKVEG - MEJA Z MADŽARSKO C 206080 C 706820 541
  706781 TELEKVEG - MEJA H C 206080 C 706820 541 vsa vozila
48. 706820  OB KOBILJSKEM POTOKU C 706780 Z JAREK 557
  706821 OB KOBILJSKEM POTOKU C 706780 Z JAREK 557 traktorji
49. 706900  RADMOŽANCI - BANUTA C R2-442 C 707070 4.930
  706901 RADMOŽANCI - BANUTA C R2-442 C 707070 3.513 vsa vozila
  706902 GENTEROVCI - VENDEL O 706901 C R2-442 731 vsa vozila
  706903 GENTEROVCI - VENDEL O 706901 C R2-442 521 vsa vozila
  706904 VAŠ. UL V BANUTI O 706901 C 131153 165 vsa vozila
50. 706950  RADMOŽANCI C 707070 C 706900 971
  706951 RADMOŽANCI C 707070 C 706900 971 vsa vozila
51. 706960  RUDAŠ C 706950 C 706900 900
  706961 RUDAŠ C 706950 C 706900 900 vsa vozila
52. 706980  STARO MOSTJE - KOLONIJA MOSTJE C R2-442 C R2-442 3.225
  706981 STARO MOSTJE - KOLONIJA C R2-442 C R2-442 1.047 vsa vozila
  706982 ST. MOSTJE - K. MOSTJE O 706981 C R2-442 1.806 vsa vozila
  706983 ST. MOSTJE - JOŠ. POTOK O 706981 C 706990 372 vsa vozila
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53. 707000  
GENTEROVCI - MEJA Z MADŽARSKO 
(KARAVLA) C 207600 M MADŽA 1.358

  707001 GENTEROVCI - MEJA H C 207600 M MADŽA 1.358 vsa vozila

54. 707010  
GENTEROVCI - MEJA Z MADŽARSKO 
(MALI RIT) C 207600 M MADŽA 1.062

  707011 SÁROSRÉT- MALI RIT C 207600 M MADŽA 1.062 traktorji
55. 707030  KAMOVCI - MEJA H KARAVLA C R2-442 Z KARAVL 1.114
  707031 KAMOVCI - KARAVLA C R2-442 Z KARAVL 1.114 vsa vozila
56. 707040  RADMOŽANCI - KAMOVCI C R2-442 C 430010 1.529
  707041 RADMOŽANCI - KAMOVCI C R2-442 C 430010 1.529 vsa vozila
57. 707050  VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C 207050 Z GORICE 811
  707051 VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C 207050 Z GORICE 811 vsa vozila
58. 707060  RADMOŽANCI - POKOPALIŠČE C 430010 C 707040 580
  707061 RADMOŽANCI - POKOPALIŠČE C 430010 C 707040 580 vsa vozila
59. 707070  VAŠKA ULICA V NAS. RADMOŽANCI C 430010 C 430010 2.014
  707071 VAŠ. UL. V RADMOŽANCIH C 430010 Z HŠ 128 1.791 vsa vozila
  707072 VAŠ. UL. V RADMOŽANCIH O 707071 C 430010 223 vsa vozila
60. 707080  INDUSTRIJSKA ULICA V LENDAVI C 206030 Z HŠ 2D 906
  707081 INDUSTRIJSKA ULICA C 206030 Z HŠ 2D 546 vsa vozila
  707082 INDRUSTRIJSKA - ODSEK O 707081 Z PARKIR 360 vsa vozila
61. 707090  ČENTIBA - ČENTIBSKE GORICE C 207030 M MADŽA 1.485
  707091 ČENTIBA - ČENTIBSKE G. C 207030 M MADŽA 1.485 traktorji
62. 707100  DOLGA VAS - BOROSNAK C 206070 C 132200 515
  707101 DOLGA VAS - BOROSNAK C 206070 C 132200 515 vsa vozila
63. 707110  DOLGA VAS - TELEKVEG C 707100 Z POTOK 912
  707111 DOLGA VAS - TELEKVEG C 707100 Z POTOK 912 traktorji
64. 707120  SREDNJA ULICA V NAS. HOTIZA C R2-443 Z HŠ 4A 1.497
  707121 HOTIZA - MURIŠČE C R2-443 Z HŠ 4A 1.497 vsa vozila
65. 707130  SREDNJA ULICA V NAS. HOTIZA O 207582 O 207581 179
  707131 KAMENSKA ULICA O 207582 O 207581 179 vsa vozila

66. 707140  STRUČKA ULICA V NAS. HOTIZA C 207570
M MA-
DŽAR 204

  707141 PELINSKA ULICA C 207570
M MA-
DŽAR 204 vsa vozila

67. 707150  LOŽIČ V NAS. HOTIZA C R3-729 Z HŠ 45 174
  707151 LOŽIČ C R3-729 Z HŠ 45 174 vsa vozila
68. 707160  RIBIŠKA ULICA V NAS. KAPCA C 207560 C R2-443 369
  707161 RIBIŠKA UL. V KAPCI C 207560 C R2-443 369 vsa vozila
69. 707170  SPODNJA ULICA V NAS. KAPCA C 207540 C 050080 794
  707171 POLANSKA ULICA C 207540 C 050080 794 vsa vozila
70. 707180  SPODNJA ULICA V NAS. KAPCA C 207540 Z HŠ 14 214
  707181 LEČEKOVA ULICA C 207540 Z HŠ 14 214 vsa vozila
71. 707190  SPODNJA ULICA V NAS. KAPCA C 207540 Z HŠ 7 65
  707191 KRATKA ULICA C 207540 Z HŠ 7 65 vsa vozila
72. 707200  KOLONIJA C 207530 C 706520 749
  707201 KOLONIJA C 207530 C 706520 749 vsa vozila
73. 707210  GOZDNA ULICA V NAS. GORNJI LAKOŠ C 207510 Z HŠ 30 253
  707211 GOZDNA ULICA C 207510 Z HŠ 30 253 vsa vozila
74. 707220  CVETNA ULICA V NAS. GORNJI LAKOŠ C R2-443 C 706550 440
  707221 CVETNA ULICA C R2-443 C 706550 440 vsa vozila

75. 707240  
ŠOLSKA ULICA V NASELJU  
GENTEROVCI C 207600 Z KRIŽ 248

  707241 FALUVÉG C 207600 Z KRIŽ 248 vsa vozila
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76. 707250  VAŠKA ULICA V NAS. DOLGA VAS C 207390 Z IGRISC 159
  707251 VAŠKA UL. V DOLGI VASI C 207390 Z IGRISC 159 vsa vozila
77. 707260  OZKA ULICA V NAS. DOLGA VAS C 206080 C 207390 299
  707261 OZKA UL. V DOLGI VASI C 206080 C 207390 299 vsa vozila
78. 707270  TESNA ULICA V NAS. DOLGA VAS C 206080 C 207390 119
  707271 TESNA UL. V DOLGI VASI C 206080 C 207390 119 vsa vozila
79. 707280  GLAVNA ULICA V NAS. DOLGA VAS C 206070 Z HŠ 112 130
  707281 GLAVNA UL. V DOLGI VASI C 206070 Z HŠ 112 130 vsa vozila
80. 707290  RUDARSKA ULICA V NAS. PETIŠOVCI C 207460 Z STADIO 371
  707291 RUDARSKA ULICA C 207460 Z STADIO 371 vsa vozila
81. 707300  RUDARSKA ULICA V NAS. PETIŠOVCI C 206090 Z STADIO 351
  707301 RUDARSKA ULICA C 206090 Z STADIO 351 vsa vozila
82. 707310  TIHA ULICA V NAS. PETIŠOVCI C 207460 C 206090 414
  707311 TIHA ULICA C 207460 C 206090 414 vsa vozila
83. 707320  NOVA ULICA PETIŠOVCI C 206020 C 707330 388
  707321 NOVA ULICA C 206020 C 707330 388 vsa vozila
84. 707330  POTOČNA ULICA PETIŠOVCI C 206020 C 206020 766
  707331 POTOČNA ULICA C 206020 C 206020 766 vsa vozila
85. 707340  SPODNJA ULICA C 206010 C 206020 182
  707341 SPODNJA ULICA C 206010 C 206020 182 vsa vozila
86. 707350  POLJSKA ULICA C 206010 C 706470 284
  707351 POLJSKA ULICA C 206010 C 706470 284 vsa vozila
87. 707400  BENEC V NAS. LEND. GORICE C 207090 Z HŠ 500 964
  707401 SPODNJI BENEC C 207090 Z HŠ 500 964 vsa vozila
88. 707410  BENEC V NAS. LEND. GORICE C 206100 Z HŠ495A 579
  707411 SREDNJI BENEC C 206100 Z HŠ495A 579 vsa vozila
89. 707420  NOVI TOMAŽ V NAS. LEND. GORICE C 206200 Z HŠ 243 305
  707421 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206200 Z HŠ 243 305 vsa vozila
90. 707430  NOVI TOMAŽ V NAS. LEND. GORICE C 206200 Z HŠ 298 714
  707431 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206200 Z HŠ 298 714 vsa vozila
91. 707440  NOVI TOMAŽ V NAS. LEND. GORICE C 206200 C 206200 1.776
  707441 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206200 Z HŠ 287 608 vsa vozila
  707442 VAŠ. UL. V LEND. GOR. O 707441 C 206200 675 vsa vozila
  707443 VAŠ. UL. V LEND. GOR. O 707442 Z GORICE 203 vsa vozila
  707444 VAŠ. UL. V LEND. GOR. O 707442 Z HŠ 376 201 vsa vozila
  707445 VAŠ. UL. V LEND. GOR. O 707441 Z HŠ 280 89 vsa vozila
92. 707450  ULICA M. HADIKA V NAS. LEND. GORICE C 206070 Z GORICE 453
  707451 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206070 Z GORICE 453 vsa vozila
93. 707460  ULICA M. HADIKA V NAS. LEND. GORICE C 206040 Z HŠ 74 331
  707461 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206040 Z HŠ 74 331 vsa vozila
94. 707470  VINSKA CESTA V NAS. LEND. GORICE C 206100 Z HŠ 150 268
  707471 VINSKA UL. V LEND. GORI C 206100 Z HŠ 150 268 vsa vozila
95. 707480  VINSKA CESTA V NAS. LEND. GORICE C 206040 C 206040 200
  707481 VAŠ. UL. V LEND. GOR. C 206040 C 206040 200 vsa vozila
96. 707930  ULICA POD GRADOM V LENDAVI C 207300 C 206040 948
  707931 ULICA POD GRADOM C 207300 C 206040 815 vsa vozila
  707932 ULICA POD GRADOM O 707931 Z HŠ115A 133 vsa vozila
97. 707950  GREGORČIČEVA UL., UL POD GRADOM C 207330 C 206040 1.712
  707951 GREGORČIČEVA ULICA C 207330 C 206040 1.098 vsa vozila
  707952 ULICA POD GRADOM O 707951 C 207300 262 vsa vozila
  707953 VAŠ. UL. V LENDAVSKIH GORICAH O 707951 C 206040 352 vsa vozila
98. 707960  GLAVNA ULICA V NAS. ČENTIBA C 207030 C 132220 520
  707961 VAŠ. UL. V NAS. ČENTIBA C 207030 C 132220 520 vsa vozila
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ZP. 
ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ.  

V (m)
NAMEN 

UPORABE
DOLŽINA 
V SOS. 

OBČINAH
99. 707970  ULICA POD GRADOM V LENDAVI C 207300 Z HŠ120 154

  707971 ULICA POD GRADOM C 207300 Z HŠ120 154 vsa vozila

100. 930860  GINJEVEC - NEDELICA C 430020 C 430010 539 Turnišče

  930861 GINJEVEC - NEDELICA C 430020 C 430010 539 vsa vozila 1275 m

Skupaj: 108.818

8. člen
Nekategorizirane občinske javne poti, ki potekajo vzho-

dno od Murske šume, imajo za občino enak status kot katego-
rizirane javne poti.

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno so-
glasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009 
z dne 27. 11. 2009.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava (Uradni list RS, 
št. 21/02).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0044/2010-ba
Lendava, dne 12. maja 2010

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

LOG - DRAGOMER

2212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Log - Dragomer za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 
in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 27. redni 
seji dne 19. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine  

Log - Dragomer za leto 2009

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Log - Dragomer za leto 2009, ki zajema bilanco prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2009 je bil rea-

liziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.162.752,09

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.149.611,86
70 DAVČNI PRIHODKI 2.000.258,13

700 Davki na dohodek in dobiček 1.703.132,00
703 Davki na premoženje 195.560,48
704 Domači davki na blago in storitve 101.565,65

71 NEDAVČNI PRIHODKI 149.353,73
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 28.237,10
711 Takse in pristojbine 1.298,66
712 Globe in druge denarne kazni 1.028,11
714 Drugi nedavčni prihodki 118.789,86

74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.140,23
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 13.140,23

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.079.705,65
40 TEKOČI ODHODKI 732.727,98

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 145.245,94
401 Prispevek delodajalcev za socialno 
varnost 23.525,09
402 Izdatki za blago in storitve 557.756,95
409 Rezerve 6.200,00

41 TEKOČI TRANSFERI 935.161,99
410 Subvencije 30.908,57
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 334.233,60
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 89.794,04
413 Drugi tekoči transferi 480.225,78

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 391.716,94
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 391.716,94

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.098,74
431 Inv. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 0,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 20.098,74

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 83.046,44

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00
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VIII. ODPLAČILO DOLGA 0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.) 83.046,44
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –83.046,44
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 

DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2008) 729.938,99

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-4/2010
Dragomer, dne 14. maja 2010

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

2213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Log - Dragomer za leto 2010

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08 in 49/09) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer 
na 27. redni seji dne 19. 5. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine  

Log - Dragomer za leto 2010

1. člen
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna Občine Log - Dragomer za leto 2010 so izkazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
v računu financiranja.

(2) Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 
2010 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Znesek

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.529.301
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.330.597

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.093.057
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.797.565
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 203.820
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 91.672

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 237.540
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 62.730
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.100
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.600
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 171.010

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 127.944
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 127.944

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 100

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 70.660
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 70.660

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.675.212
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 870.951
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 154.431
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 24.338
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 648.182
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409 REZERVE 44.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.041.911
410 SUBVENCIJE 44.560
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 396.416
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 92.072
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  
TRANSFERI 508.863

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.657.350
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.657.350

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 105.000
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 0
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 105.000

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) –1.145.911

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 KAPITALSKIH DELEŽEV 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 332.926
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
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IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –812.985

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 332.926
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 1.145.911
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 812.985

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 

2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se:
– sedma alineja prvega odstavka 6. člena spremeni tako, 

da se glasi:
»odloča o nakupu, prodaji oziroma menjavi zemljišč do 

skupne vrednosti 30.000 EUR brez DDV, s tem da posamezni 
pravni posel ne sme preseči vrednosti 10.000 EUR; o izvršenih 
transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;«

– doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»O brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja na 

občino odloča Občinski svet Občine Log - Dragomer.«

3. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih 

programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dra-
gomer (www.log-dragomer.si).

Št. 410-2/2010
Dragomer, dne 19. maja 2010

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

2214. Spremembe in dopolnitve letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2010

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta 
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer na 27. redni seji dne 19. 5. 2010 
sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
L E T N E G A   N A Č R T A

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2010

(1) V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) 
se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi 
zemljišč:

Priloga
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ZNESEK OBČINA 
LOG - 

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

              
PRODAJA 
 

Občina Log - 
Dragomer 

   740 pašnik Ocenjena 
vrednost 
127,50 
EUR/m2 

        94.350,00 

P1 

  LOG     

parc. št. 
708/3 

  
 

Občina Log - 
Dragomer 

   161 travnik  Ocenjena 
vrednost 

99,00 
EUR/m2 

        15.939,00 

P2 

  LOG     

parc. št. 
1361/22 

  
 

Občina Log - 
Dragomer 

   120 travnik  Ocenjena 
vrednost 

99,00 
EUR/m2 

        11.880,00 

P3 

  LOG     

parc. št. 
1358/14 

  
 

SKUPAJ 
prodaje 

          122.169,00 

 
 

ODKUPI 
 

ZNESEK OBČINA 
LOG - 

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

 
    209 pot  Ocenjena 

vrednost 
75,00 

EUR/m2 
        15.675,00 

O1 

  LOG     

parc. št. 
717/6 

  
       

    26 pot  Ocenjena 
vrednost 

75,00 
EUR/m2 

        1.950,00 

O2 

  LOG     

parc. št. 
723/5 

  
 

    71 pot  Ocenjena 
vrednost 

75,00 
EUR/m2 

        5.325,00 

O3 

  LOG     

parc. št. 
723/8 
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ZNESEK OBČINA 
LOG - 

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

 
    265 njiva Ocenjena 

vrednost 
55,00 

EUR/m2 
        14.575,00 

O4 

  LOG     

parc.št.135
4/38 

  

 
    350 gozd Ocenjena 

vrednost 
1,69 EUR/m2

        592,00 

O5 

  LOG     

Del parc. 
št.109/30 

  

 
    1 cesta Ocenjena 

vrednost 
75,00 

EUR/m2 
        75,00 

O6 

  LOG     

parc. št. 
1870/8 

  

 
    1614 Barjanski 

travnik 
Ocenjena 
vrednost 

90,00 
EUR/m2 

        145.260,00 

O7 

  LOG     

parc. št. 
600/3 

  

 
    40 cesta Ocenjena 

vrednost 
90,00 

EUR/m2 
        3.600,00 

O8 

  LOG     

Del parc. št. 
600/2 

  

 
    159 pot Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        10.812,00 

O9 

  LOG     

parc. št. 
180/3 

  

 
    102 pot  Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        6.936,00 

O10 

  LOG     

parc. št. 
180/5 
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ZNESEK OBČINA 
LOG - 

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

 
    6 pot  Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        408,00 

O11 

  LOG     

parc. št. 
180/7 

  

 
    25 pot  Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        1.700,00 

O12 

  LOG     

parc. št. 
180/9 

  

 
    2 neplodno Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        136,00 

O13 

  LOG     

parc. št. 
180/10 

  

 
    69 pot Ocenjena 

vrednost 
68,00 

EUR/m2 
        4.692,00 

O14 

  LOG     

parc. št. 
94/17 

  

 
    218 igrišče  Ocenjena 

vrednost 
124,20 
EUR/m2 

        27.076,00 

O15 

  LOG     

parc. št. 
596/27 

  

 
      Ocenjena 

vrednost 

        35.000,00 

O16 

  LOG     

Odkup 
zemljišč za 

potrebe 
čistilne 
naprave   

 
       Ocenjena 

vrednost 
 

        30.000,00 

O17 

  LOG     

Odkup 
zemljišč za 

potrebe 
izgradnje/ur

editve 
zbiralnice 
odpadkov 
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ZNESEK OBČINA 
LOG - 

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

 
       Ocenjena 

vrednost 
 

        30.000,00 

O18 

  LOG     

Območje 
občine Log 
- Dragomer 

  
 

SKUPAJ 
odkupi 

          333.812,00 

 
 

ZNESEK OBČINA 
LOG -

DRAGOMER 
UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT. EUR    

              
MENJAVA 
 

Občina Log  
- Dragomer 

   1873/2 
(2m2),188

2/6 
(75m2), 
2022/14 
(20m2), 
2022/15 
(59m2) 

Cesta/pot  Ocenjena 
vrednost 

        5.775,00 

M1 

  LOG     

parc. št. 
1873/2 in 
1882/6 za 
parc. št. 

2022/14 in 
2022/15 

  
 

SKUPAJ 
menjave 

          5.775,00 

 

(2) Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 410-2/2010
Dragomer, dne 19. maja 2010

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

2215. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010  
v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in 
referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPoIS-D, 105/08 – Odl. US) in 16. člena Statuta 
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer na 27. redni seji dne 19. 5. 2010 
sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2010 v Občini Log - Dragomer

1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stro-

škov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski 
svet in volitve župana Občine Log - Dragomer v letu 2010.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine 

Log - Dragomer (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo prese-
či 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

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

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za sve-

tnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v ob-
činskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 

«
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sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko 
sodišče).

4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov 
v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov 
na vnovičnem glasovanju.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Log 
- Dragomer v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu 
svetu in Računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradni list RS, 
št. 31/07).

Št. 040-1/2010
Dragomer, dne 19. maja 2010

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

MIRNA PEČ

2216. Odlok o turistični taksi v Občini Mirna Peč

Na podlagi 24. in 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine 
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet 
Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 13. 4. 2010 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Mirna Peč

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini 

Mirna Peč, razporeditev turistične takse, način poročanja in 
opravljanje nadzora.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek – pristojbina 

za prenočevanje, ki ga plačuje turist (tj. domači in tuji gost) za 
vsak dan bivanja s prenočevanjem v kraju izven svojega stal-
nega prebivališča. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v 
primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

Turistično območje predstavlja celotno območje Občine 
Mirna Peč.

3. člen
Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje in-

frastrukturne opremljenosti za turistično dejavnost in na osnovi 
potreb turističnega razvoja Občine Mirna Peč.

Višina turistične takse se določa s točkovanjem. Upošte-
vajoč kriterije iz prejšnjega odstavka se za celotno območje 
Občine Mirna Peč določi turistična taksa v višini 8 točk.

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk 
pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa zakon ozi-
roma na njegovi podlagi Vlada Republike Slovenije.

Turistična taksa se obračuna na način, ki je določen z 
zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.

4. člen
Za oprostitve in olajšave po tem odloku veljajo določbe 

prvega in drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma.

Poleg tega so na območju Občine Mirna Peč plačevanja 
turistične takse oproščeni lastniki zidanic, ki se uporabljajo 
izključno za vinogradniško dejavnost.

Kolikor se zidanica ne uporablja izključno za vinogra-
dniško dejavnost v skladu s prejšnjim odstavkom, je lastnik 
zavezan k plačilu turistične takse kot jo določa ta odlok. V tem 
primeru so plačila turistične takse skladno z osnovno opredeli-
tvijo turistične takse in turista iz prvega odstavka 2. člena tega 
odloka oproščene le osebe, ki imajo na območju Občine Mirna 
Peč prijavljeno svoje stalno prebivališče.

Isto pravilo smiselno velja tudi za vse druge podobne 
objekte.

5. člen
Turistična taksa je kot namenski vir financiranja spod-

bujanja razvoja turizma namenjena za izvajanje dejavnosti in 
storitev, ki so v javnem interesu, in sicer:

a) informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev 

oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev),
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 

ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obi-

skovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
b) spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov ob-

čine oziroma turističnega območja,
c) trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine 

oziroma turističnega območja,
d) razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture občine 

oziroma skupne turistične infrastrukture turističnega območja 
(to so vsi objekti za nastanitev in prehrano ter skupni objekti in 
naprave, ki omogočajo turistične aktivnosti) razvoj in vzdrževa-
nje javnih površin namenjenih turistom,

f) organizacija in izvajanje prireditev,
g) ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

pozitiven odnos do turistov in turizma,
h) druge storitve, ki jih v občini oziroma turističnem obmo-

čju brezplačno nudijo turistom.

6. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter 

sobodajalci in kmetje (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni do 25. v mesecu 
za pretekli mesec:

– nakazati turistično takso na posebni podračun Občine 
Mirna Peč ter

– predložiti mesečno poročilo o obračunani in plačani 
turistični taksi Občini Mirna Peč, na obrazcu, ki je v prilogi in je 
sestavni del tega odloka.

Mesečno poročilo zavezanca mora vsebovati naslov prav-
ne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in leto, 
na katero se nanaša, število domačih in tujih gostov, število 
ustvarjenih prenočitev, število prenočitev, za katere je bilo 
oproščeno plačilo turistične takse, število prenočitev, za katere 
je bila obračunana taksa v višini 50%, in znesek obračunane 
in odvedene turistične takse.
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Poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, ne 
glede na to, ali so imeli turiste na prenočevanju ali ne. V 
zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da turistov ni bilo na 
prenočevanju.

Turistično takso je dolžna obračunati in plačati ter podati 
poročilo tudi vsaka druga fizična in pravna oseba, ki sprejme 
turiste na prenočevanje na območju Občine Mirna Peč. Za 
turiste ne štejejo osebe, ki so s fizično osebo (ali njenim za-
konskim oziroma zunajzakonskim partnerjem), ki jih sprejme, 
v sorodstvu kot ožji ali širši družinski člani (potomci, starši, stari 
starši, strici in tete ter njihovi potomci).

7. člen
Pristojni davčni organ in v okviru svojih pooblastil medob-

činska inšpekcija Občine Mirna Peč izvajata nadzor na osnovi 
31. člena veljavnega Zakona o spodbujanju razvoja turizma in 
tega odloka.

Pooblaščena oseba medobčinske inšpekcije lahko izvede 
nadzor nad obračunavanjem, pobiranjem in odvajanjem turi-
stične takse ter vodenjem predpisanih evidenc. Zavezanec je 
pooblaščeni osebi dolžan predložiti na vpogled knjige gostov, 
kopije izstavljenih računov, evidence, ki jih predpiše minister 
pristojen za turizem, ter ostalo dokumentacijo v zvezi z nasta-
nitvijo gostov in obračunavanjem turistične takse.

8. člen
V primeru ugotovljenih kršitev obveznosti zavezancev se 

uporabljajo določbe 32. člena veljavnega Zakona o spodbuja-
nju razvoja turizma.

9. člen
Župan lahko po ugotovljeni potrebi obrazec mesečnega 

poročila o obračunani in plačani turistični taksi iz prvega od-
stavka 6. člena tega odloka ustrezno spremeni in dopolni ter 
posreduje v objavo v Uradni list RS.

10. člen
Za vsa vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja posebej, se 

neposredno uporabljata zakon, ki ureja spodbujanje razvoja 
turizma in zakon, ki ureja gostinsko dejavnost.

11. člen
Pravna razmerja s pristojno davčno upravo, ki bo skladno 

s področno zakonodajo opravljala določene naloge na podlagi 
tega odloka, uredi župan v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega 
odloka.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 321-1/2010-1
Mirna Peč, dne 13. aprila 2010

Župan
Občine Mirna Peč 
Zvonko Lah l.r.

Priloga
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                                  OBČINA MIRNA PEČ 
 

MESEČNO  POROČILO  
O PRENOČITVAH IN O OBRAČUNANI TURISTIČNI TAKSI 

za _____________________________________ 
(mesec in leto) 

 
ZAVEZANEC (IME in PRIIMEK):  

NASLOV :   

TELEFON:   

e-pošta   

 
 
PODATKI O NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI 

Vrsta Število  
Soba  - 1-posteljna 
 - 2-posteljna 
 - 3-posteljna 

 
 
 
 
 

Apartma  
Skupna ležišča  

  
PODATKI O PRENOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI : 
   
Višina TT in struktura gostov Število prenočitev Znesek pobrane turistične 

takse 
100 % plačilo:  

- domači gostje 
- tuji gostje 

  

50 % plačilo:  
- domači gostje 
- tuji gostje 

 

  

Oproščeni plačila: 
- domači gostje 
- tuji gostje  

  

Skupaj :    
 
                                                              Žig   
       
Datum:  __________________                                                        _________________________ 
       (podpis odgovorne osebe)     
 
 
OPOMBA: Poročilo oddajte do 25. v mesecu za pretekli mesec na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 
8216 Mirna Peč. Obračunana turistična taksa se nakažedo 25. dne v mesecu za pretekli mesec na 
številko podračuna Občine številka 01370-5703206272 sklic 19 davčna številka sobodajalca- 
07129; Turistična taksa Občine Mirna Peč  
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2217. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 
30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 
14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 17. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Industrijska cona Dolenja vas

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

prostorskega akta)
(1) 20. 12. 2007 je bil sprejet Odlok o občinskem podrob-

nem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas (Uradni 
list RS, št. 1/08 in 21/08 – tehnični popravek) (v nadaljevanju; 
OPPN IC Dolenja vas). Po Občinskem prostorskem načrtu je 
območje opredeljeno z PEUP: GC-OPPN-1. Območje urejanja 
je namenjeno v glavnem za proizvodne, storitvene in servisne 
dejavnosti, deli pa se na sedem ureditvenih enot (UE1 do 
UE7).

(2) V letošnjem letu je prišlo do predloga po spremem-
bah in dopolnitvah OPPN IC Dolenja vas (v nadaljevanju: 
SD OPPN), in sicer na površinah sprejetega GC-OPPN-1 z 
razširitvijo le-tega južno in zahodno. Razlogi za spremembe in 
dopolnitve izhajajo predvsem iz potrebe po uskladitvi območja 
z obstoječimi oziroma predvidenimi prometnimi rešitvami kot so 
dostopi ter boljša organizacija notranjega prometa z navezavo 
na ostala tangirana območja. Hkrati so izhodišča za spremem-
be tudi nove programske in tehnološke potrebe posameznih 
investitorjev ter namen, da se posamezni deli organizirajo v 
funkcionalno in oblikovno poenoteno celoto.

2. člen
(okvirno območje urejanja)

(1) Območje SD OPPN, v velikosti cca 21,5 ha, se na-
haja med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas. Leži južno od 
predvidene trase avtoceste na odseku Ponikve–Hrastje ter 
zahodno od lokalne ceste Mirna Peč–Dolenja vas iz katere 
je območje tudi dostopno. Na območju, ki še ni pozidano, se 
izvajajo zemeljska dela (sekanje gozda, planiranje terena). 
Ureditveno območje zajema zemljišča oziroma dele zemljišč 
vse v k.o. Hmeljčič.

(2) Predmet SD OPPN zajema tri območja / sklope, ki jih 
združuje v en prostorski akt:

– sklop (O1) zajema območje GC-OPPN-1 (sprejet 
OPPN),

– sklop (O2) zajema območje GC-OPPN-1a,
– sklop (O3) zajema kontaktno območje med GC-OPPN-1 

in GC-OPPN-2.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

SD OPPN se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokov-
nih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPPN IC 
Dolenja vas ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, 
zato variantne rešitve niso potrebne. Poleg zgoraj navedenega 
bodo za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo 
osnutka prostorskega akta, upoštevane spremenjene rešitve 
prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Tako bo v 
postopku izdelave SD OPPN potrebno izdelati tangentne rešitve 
glavne napajalne ceste v coni s priključitvijo na krožno križišče 
ter uskladitvijo ostale infrastrukture s projektiranim stanjem de-
viacije 1–11, ki jih dostavi naročnik dokumenta SD OPPN.

4. člen
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)

SD OPPN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po 
naslednjih fazah:

1. faza: izdelava strokovnih podlag SD OPPN (variantne 
rešitve niso potrebne):

– izdelava strokovnih podlag kot pridobivanje podatkov 
obstoječega stanja ali pa podatkov, ki že predvidevajo posa-
mezne rešitve v roku 30 dni po podpisu pogodbe in objavi 
sklepa o pripravi.

2. faza: izdelava osnutka SD OPPN:
– pri izdelavi osnutka SD OPPN izdelovalec preveri ob-

stoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju 
gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske 
javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela 
strokovno rešitev, pri čemer se upošteva predpise za izdelavo 
SD OPPN;

– izdelava osnutka SD OPPN na podlagi potrjene rešitve 
iz strokovnih podlag v roku 15 dni po potrditvi rešitve iz stro-
kovnih podlag;

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nada-
ljevanju: NUP);

– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja, Ministrstvo 
za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN – 45 dni 
po prejetju smernic NUP:

– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen 

osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo 
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila.

4. faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek SD OPPN – 7 dni 

po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred 
začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi;

– javna razgrnitev SD OPPN traja 30 dni;
– obravnava na odborih Občinskega sveta Občine Mirna 

Peč in na seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč (v nadalje-
vanju: občinski svet);

– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave 
in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč 
do podanih pripomb in predlogov – 15 dni po dostavi pripomb 
in predlogov s strani pripravljavca;

– sprejem stališč do pripomb – 15 dni po dostavi stališč 
s strani izdelovalca.

5. faza: izdelava predloga SD OPPN:
– izdelava predloga SD OPPN v skladu s sprejetimi sta-

lišči do pripomb in predlogov – 15 dni po sprejemu stališč do 
pripomb in predlogov javnosti;

– občina pregleda predlog SD OPPN – 7 dni po dostavi 
gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v 
mnenja NUP;

– pridobitev mnenj NUP;
– izdelava usklajenega predloga SD OPPN – 15 dni po 

pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predlo-

ga SD OPPN na občinskem svetu;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na 

občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega 

akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 31. 5. 2010 / Stran 6205 

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, 
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Dona-
ve, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za 
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, 
Ljubljanska 47, Novo mesto;

5. DARS, družba za avtoceste, d.d., Ulica XIV. divizije 
4, Celje;

6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 
15, Novo mesto;

7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 7, Novo mesto;

8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 
Novo mesto;

9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja 
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo 
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;

10. Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje 
javne gospodarske infrastrukture).

(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je 
potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Osnutek SD OPPN se skladno s četrtim odstavkom 
58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni SD OPPN potrebno 
izvesti CPVO.

(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a čle-
nom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema 
vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prosto-
ra v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu 
z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora 
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje pred-
videne prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo 
od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem 
roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgo-
vora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt 
nadaljevala s postopkom priprave SD OPPN.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

in izdelave SD OPPN)
Izdelavo SD OPPN financira Občina Mirna Peč.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Mirna Peč.

Št. 3505-01/2010-01
Mirna Peč, dne 17. maja 2010

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

PREBOLD

2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta Občine Prebold

Na podlagi 52., 54. in 97. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09), Sklepa ministra, pristojnega za urejanje prostora o 
usklajenosti predloga Odloka o Izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta Občine Prebold št. 35016-2/2009/78 z 
dne 19. 4. 2010, 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 81/06) in Sklepa o začetku priprave Izvedbenega dela 
občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 1/09) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 
22. 4. 2010 sprejel

O D L O K 
o Izvedbenem delu občinskega prostorskega 

načrta Občine Prebold

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet)

(1) S tem odlokom se sprejme Izvedbeni del občinske-
ga prostorskega načrta Občine Prebold (v nadaljevanju: ID 
OPN).

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Občine 
Prebold je izdelan v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega 
razvoja Občine Prebold (Uradni list RS, št. 98/08). Strategija 
prostorskega razvoja Občine Prebold se šteje za občinski stra-
teški prostorski načrt.

(3) ID OPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba 
d.o.o. iz Domžal, pod št. projekta 15/09.

2. člen
(namen)

(1) ID OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo 
gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in za eno-
stavne objekte.

(2) ID OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih po-
drobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen
(vsebina)

(1) ID OPN na celotnem območju Občine Prebold po 
posameznih enotah urejanja prostora določa:

– območja namenske rabe prostora,
– prostorsko izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi OPPN.
(2) ID OPN vsebuje tekstualni in grafični del.

4. člen
(vsebina tekstualnega dela ID OPN)

Tekstualni del ID OPN vsebuje naslednja poglavja:
I. UVODNE DOLOČBE
II. IZVEDBENI DEL

1. Območja namenske rabe prostora 
2. Prostorski izvedbeni pogoji 

2.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede na-
membnosti in vrste posegov v prostor

2.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege 
objektov

2.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede veliko-
sti in oblikovanja

2.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za 
parcelacijo

2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro
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2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede celo-
stnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in 
naravnih dobrin ter varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter obrambnih 
potreb

2.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede varova-
nja zdravja

3. Pogoji za načrtovanje posegov v prostor po 
enotah urejanja prostora 
3.1. Ravninski del
3.2. Hriboviti del

4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvi-
denih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

5. Posebne določbe
III.PREHODNE DOLOČBE
IV.KONČNE DOLOČBE.

5. člen
(vsebina grafičnega dela ID OPN)

Grafični del ID OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
– pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske 

rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v 
merilu 1:50000,

– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma 
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev v merilu 1:5000,

– prikaze območij enot urejanja prostora in prikaze javne 
gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.

6. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Dejavnosti v tem odloku so opredeljene na podlagi 
predpisa s področja standardne klasifikacije dejavnosti, ne-
katera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več 
kategorij iz predpisa.

(1.1.) Preglednica 1: Pojasnilo povezav med poimeno-
vanjem dejavnosti, uporabljenih v tem odloku, in Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08)

Poimenovanje dejavnosti 
v tem odloku

Standardna kategorizacija dejav-
nosti – SKD 2008

kmetijstvo (a) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, 
ribištvo

rudarstvo (b) rudarstvo
predelovalne dejavnosti (c) predelovalne dejavnosti
oskrba z energijo (d) oskrba z električno energijo, 

plinom in paro
oskrba z vodo, ravnanje z 
odplakami in odpadki ter 
saniranje okolja

(e) oskrba z vodo; ravnanje z 
odplakami in odpadki; saniranje 
okolja 

gradbeništvo (f) gradbeništvo
trgovina z motornimi vozili 
in popravila motornih vozil

(g/45) trgovina z motornimi vozili 
in popravila motornih vozil

trgovina (g/46, 47) posredništvo in trgovi-
na na debelo, razen z motornimi 
vozili; trgovina na drobno, razen 
z motornimi vozili

promet in skladiščenje (h/49, 50, 51, 52) promet in 
skladiščenje, razen poštna in 
kurirska dejavnost

poštna dejavnost (h/53) poštna in kurirska dejav-
nost

gostinstvo (i) gostinstvo

Poimenovanje dejavnosti 
v tem odloku

Standardna kategorizacija dejav-
nosti – SKD 2008

poslovne dejavnosti (j) informacijske in komunikacij-
ske dejavnosti
(k) finančne in zavarovalniške 
dejavnosti
(l) poslovanje z nepremičninami
(m) strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti
(n) druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti

javna uprava (o) dejavnost javne uprave in 
obrambe, dejavnost obvezne 
socialne varnosti

izobraževanje (p) izobraževanje
zdravstvo in socialno 
varstvo

(q) zdravstvo in socialno varstvo 

kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti

(r) kulturne, razvedrilne in rekre-
acijske dejavnosti

druge dejavnosti (s) druge dejavnosti
(t) dejavnost gospodinjstev z 
zaposlenim hišnim osebjem, 
proizvodnja za lastno rabo
(u) dejavnost eksteritorialnih 
organizacij in teles

(1.2) Pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti 
na območjih, kjer ljudje lahko stalno prebivajo, pojem občasno 
bivanje pa za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških 
hiš. Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnosti je oprede-
ljeno s pojmi iz točke (1.1) tega člena.

(2) Parcela, namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz 
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji 
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so ureje-
ne površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena 
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(3) Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z 
ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni 
deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije (štejejo se zahtevni 
in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih parcel, namenjenih 
gradnji (če so določene), in sicer ne glede na to, ali preko ta-
kega območja poteka javna cesta ali ne.

(4) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti 
se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, 
kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. 
Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče in nadstreške, 
ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih 
primerih se odmiki merijo od ravnine fasade.

(5) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji, se določi 
kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji. V bruto tlorisno površino 
objekta so vključene površine vseh etaž, ki so v celoti nad 
terenom.

(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se 
določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino 
parcele, namenjene gradnji.

(7) Delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih 
odprtih bivalnih površin od možnih bruto tlorisnih površin glede 
na faktor izrabe parcele, namenjene gradnji; za odprte bivalne 
površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno za-
saditi debelno vegetacijo, in tlakovane površine, namenjene 
zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali 
komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna 
mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin mora biti 
več kot tlakovanih.

(8) Večnamenski objekti so objekti, v katerih se načrtuje 
oziroma vsebujejo več dejavnosti in v njih ni mogoče določiti 
prevladujoče dejavnosti, ki bi obsegala več kot polovico upo-
rabne površine objekta. 
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(9) Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati do-
ločila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev 
ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in 
utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za 
poseg v prostor. 

(10) Kap je najnižji del strehe.
(11) Tipi oblikovanja grajene strukture, ki se nahajajo na 

območju ID OPN, imajo naslednji pomen (označeni so z ozna-
kami od U1 do U8):

(11.1) Vaška pozidava (U1) predstavlja tradicionalni vzo-
rec pozidave. Značilna je strnjena pozidava ob cesti, ki jo tvorijo 
domačije v nizu ali v gruči. Stavbe so podolgovate. Značilna je 
postavitev na ali ob parcelno mejo.

(11.2) Gručasta pozidava (U2) predstavlja tradicionalni 
vzorec pozidave. Domačije so razporejene v gručah ob cesti. 
Stavbe nimajo enotne orientacije, hkrati pa njihova orientacija 
ni nujno podrejena poteku ceste. Stavbe so podolgovate. Par-
celna struktura je nepravilna. Naselje lahko vsebuje dominanto, 
ki je postavljena v središče ali na rob naselja. 

(11.3) Obcestna pozidava (U3) – tvorijo jo stavbe razpo-
rejene vzdolž ceste. Njihova postavitev je praviloma podrejena 
poteku ceste. Na  nagnjenem terenu je daljša stranica stavb 
praviloma vzporedna s plastnicami.

(11.4) Ulična pozidava – mreža (U4) predstavlja obliko 
grajene strukture z berljivo cestno mrežo ulic, večkrat v kombi-
naciji s pomembnejšo cesto. Stavbe so ob ulice postavljene v 
prepoznavnem redu (npr. princip šahovnice). 

(11.5) Raščeno naselje (U5) predstavlja obliko grajene 
strukture, katere zasnova predstavlja bolj naključno umeščanje 
objektov v prostor glede na lastništvo in funkcijo. Posledično 
so takšna območja dokaj neracionalno izrabljena z množico 
dostopov, ki so velikokrat zasnovani po načelu en objekt – ena 
dostopna pot.

(11.6) Posebno območje (U6) predstavlja obliko grajene 
strukture, podrejeno funkciji stavb pretežno splošnega družbe-
nega pomena. Tip oblikovanja (umestitve v prostor) se nanaša 
na posamezne stavbe, kot so stanovanjske stavbe za posebne 
namene, stavbe javne uprave, gasilske domove, stavbe splo-
šnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke 
ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, 
pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače.

(11.7) Svojevrstno območje (U7) predstavlja obliko graje-
ne strukture, ki je podrejena funkciji ali tehnologiji. 

(11.8) Razpršena pozidava (U8) predstavlja poselitev niz-
ke gostote kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini in pojav sa-
motnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, 
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih 
manjših naselij.

(12) Stavbni tipi, ki se nahajajo na območju ID OPN imajo 
naslednji pomen (označeni so z oznakami od A1 do A7):

(12.1) Prostostoječa hiša I (A1) je stavbni tip manjših do 
srednjih dimenzij, ki predstavlja značilen tradicionalni tip hiše 
s podolžnim tlorisom, pritličnega ali nadstropnega gabarita, 
običajno s pritličjem na nivoju terena, brez kolenčnega zidu ter 
s strmo dvokapno streho.

(12.2) Prostostoječa hiša II (A2) je stavbni tip, manjših 
dimenzij, ki predstavlja prostostoječo hišo podobno obstoječim 
hišam v okolici.

(12.3) Počitniška hišica (A3) je majhna stavba za občasno 
bivanje, pritličnega gabarita s strmo dvokapno streho.

(12.4) Gospodarsko poslopje (A4) je stavbni tip, srednje 
velikih dimenzij, namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti.

(12.5) Blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5)
Tip se nanaša na večstanovanjske objekte. Stolpič je 

stavbni tip s kvadratno do podolžno tlorisno zasnovo (do 1:1,3) 
in več nadstropji. Oblika strehe je načeloma dvokapna ali rav-
na. Prostostoječi blok je stavbni tip s podolžno tlorisno zasnovo 
ter več nadstropji. Oblika strehe je načeloma dvokapna ali 
ravna. Druge kompleksne oblike večstanovanjskih stavb imajo 

poljubno tlorisno zasnovo, več nadstropij ter ravno streho ozi-
roma streho v naklonu.

(12.6) Posebna stavba (A6) je stavbni tip, katerega obli-
kovanje izhaja iz funkcije stavbe. Tip oblikovanja se nanaša na 
stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne upra-
ve, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena 
(razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe 
za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove 
in podobne palače.

(12.7) Svojevrstna stavba (A7) je stavbni tip, katerega 
oblikovanje izhaja iz funkcije stavbe.

II. IZVEDBENI DEL

7. člen
(enote urejanja prostora)

(1) Celotno območje občine je razdeljeno na enote ure-
janja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki obsegajo naselje ali 
del naselja ali del odprtega prostora. Za posamezno EUP je 
določena namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji. Za 
območja stavbnih zemljišč, razen za območja z namensko rabo 
ZP, ZD, PC in PL, ter za območja, ki se urejajo državnimi pro-
storskimi načrti (v nadaljevanju: DPN) in OPPN-ji, so določeni 
še tipi oblikovanja grajene strukture in stavbni tipi.

(2) EUP so označene s črkovno oznako naselja oziroma 
zaselka ali odprtega prostora in tekočo številko EUP. Manjša 
območja znotraj EUP so označena s črkovno oznako in tekočo 
številko EUP s poddelilko. 

1. Območja namenske rabe prostora

8. člen
(območja namenske rabe prostora)

(1) ID OPN za celotno območje občine določa območja 
osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja 
namenske rabe so določena glede na fizične lastnosti prostora 
in predvideno rabo prostora.

(2) V EUP je podrobnejša namenska raba določena na 
podlagi pretežne rabe prostora; v naseljih Prebold (z Dolenjo 
vasjo) in Latkova vas, ki imata v omrežju naselij pomembnejšo 
vlogo, pa na podlagi urbanističnih zasnov.

9. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske  

rabe prostora)

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
Na območju stavbnih zemljišč so naslednja območja ali 

površine podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 2:

S OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena biva-
nju in spremljajočim dejavnostim

SS stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju s 
spremljajočimi dejavnostmi

SB stanovanjske površine za posebne namene, ki 
so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju 
različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, 
študentov in drugih socialnih skupin)

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

SP površine počitniških hiš, ki so namenjene za 
počitek

C OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, ki so 
namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim 
dejavnostim ter bivanju
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CU osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so 
območja historičnega ali novih jeder, kjer gre 
pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, stori-
tvenih upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, 
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih 
dejavnosti ter bivanja

CDi druga območja centralnih dejavnosti, ki so name-
njena izobraževanju

CDv druga območja centralnih dejavnosti, ki so name-
njena opravljanju verskih obredov

CDd druga območja centralnih dejavnosti, ki so 
pretežno namenjena poslovnim dejavnostim ter 
bivanju

CDp druga območja centralnih dejavnosti, ki so pre-
težno namenjena poslovnim in manjšim proizvo-
dnim dejavnostim ter bivanju

I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
IP površine za industrijo, ki so namenjene industrij-

skim dejavnostim
IG gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, 

skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in 
proizvodnim dejavnostim

B POSEBNA OBMOČJA
BC športni centri, so športne površine in objekti, ki 

so namenjeni športnim aktivnostim in športnim 
prireditvam

BT površine za turizem, ki so namenjene hotelom, 
bungalovom in drugim objektom za turistično 
ponudbo in nastanitev

Z OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so name-

njene oddihu, rekreaciji in športom na prostem
ZP parki kot urejena območja odprtega prostora v 

naselju
ZD druge urejene zelene površine kot zeleni pasovi z 

zaščitno oziroma drugo funkcijo
ZK pokopališča, ki so namenjena površinam za 

pokop in spominu na umrle
P OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PC površine cest
PL površine letališča
O OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, 

ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospo-
darskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja 
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki

A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE kot avtoh-
toni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote po-
zidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdro-
bljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in 
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših 
naselij (manjša gručasta naselja)

As površine razpršene poselitve namenjene stano-
vanjski dejavnosti

Ak površine razpršene poselitve namenjene pretežno 
kmetijski dejavnosti

Ac površine razpršene poselitve namenjene drugim 
centralnim dejavnostim

▀
RAZPRŠENA GRADNJA, kot zemljišče pod stav-
bo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o 
dejanskem stanju)

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Na območju kmetijskih zemljišč so naslednja območja 

podrobnejše namenske rabe:

Preglednica 3:
K1 1. NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 2. DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Na območju gozdnih zemljišč so naslednja območja po-

drobnejše namenske rabe:
Preglednica 4:

G GOZDNA ZEMLJIŠČA, kot zemljišča porasla z 
gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju 
in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemlji-
šča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o 
gozdovih določena kot gozd

IV. OBMOČJA VODA
Na območju voda so naslednja območja podrobnejše 

namenske rabe:
Preglednica 5:

V OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA, ki so name-
njena za izvajanje dejavnosti s področja rabe 
voda

VC CELINSKE VODE

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
Na območjih drugih zemljišč so naslednja območja po-

drobnejše namenske rabe:
Preglednica 6:

L OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN, ki so name-
njena za izvajanje dejavnosti s področja izkori-
ščanja mineralnih surovin

LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora

2. Prostorski izvedbeni pogoji

2.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti  
in vrste posegov v prostor

2.1.1 Vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe 
namembnosti objektov,  možnosti prepleta dejavnosti  ter 

vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na namen

10. člen
(splošno)

(1) Vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe 
namembnosti objektov ter vrste nezahtevnih  in enostavnih 
objektov glede na namen se določajo za celotno območje ID 
OPN, razen za območja EUP oziroma manjša območja znotraj 
EUP, ki se urejajo z DPN ali OPPN.

(2) Za nekatera območja se določajo tudi možnosti pre-
pleta dejavnosti.

(3) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati tudi ome-
jitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, 
določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje 
narave, varstvo gozdov, ogrožena območja, varovalni pasovi 
gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega 
prometa ipd.).

11. člen
(celotno območje ID OPN, razen območja,  

ki se urejajo z DPN ali OPPN)
Na celotnem območju ID OPN, razen na območjih, ki se 

urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
– vrste objektov glede na namen: objekti za varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda, objekti za zaščito in reševanje v 
naravnih in drugih nesrečah, lokalne ceste, javne poti in ne-
kategorizirane ceste ter objekti oziroma omrežja gospodarske 
javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava OPPN 
ali DPN, 
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– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na na-
men: pomožni infrastrukturni objekti, gozdne ceste, kolesarske 
steze, sprehajalne, poljske in planinske poti, objekti za teleko-
munikacijsko opremo, vadbeni objekti namenjeni obrambi ter 
zaščiti in reševanju (razen vojaških strelišč).

12. člen
(stavbna zemljišča, razen območja,  

ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na stanovanjskih površinah (SS) so, poleg vseh vrst 

objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo, razen v EUP s 

stavbnim tipom (A5) – blok, stolpič in druge kompleksne oblike, 
kjer se v posamezni stavbi dovoljuje več stanovanj,

– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti, dopušča se 
oddajanje zasebnih sob in apartmajev gostom,

– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno var-
stvo, kulturne in razvedrilne (razen prirejanje iger na srečo) 
dejavnosti,

– trgovina, poštna dejavnost, druge, poslovne in rekre-
acijske dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin 
stavbe, v EUP s stavbnim tipom (A5) – blok, stolpič in druge 
kompleksne oblike pa se lahko navedene dejavnosti umesti v 
pritličja in kleti,

– nemoteče obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebu-
jejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 
50% bruto tlorisnih površin stavbe, 

– obstoječe kmetijske dejavnosti, mizarske delavnice in 
obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vo-
zil, katerih obsega (zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,

(1.2) vrste objektov glede na namen: 
– stanovanjske stavbe, restavracije, gostilne, kavarne, 

slaščičarne, okrepčevalnice, stavbe splošnega družbenega 
pomena, stavbe javne uprave, obstoječe nestanovanjske kme-
tijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru 
obstoječih kmetij, obstoječe stavbe za prodajo in popravila 
motornih vozil, garažne stavbe za potrebe EUP ter večnamen-
ske stavbe,

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(1.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča 
za šport in rekreacijo na prostem.

(2) Na stanovanjskih površinah za posebne namene (SB) 
so, poleg vseh vrst objektov glede na namen,  dovoljenih za 
celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(2.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– bivanje, zdravstvo in socialno varstvo,
–  gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
–  trgovina in druge dejavnosti v obsegu do 600 m2 na 

EUP,
(2.2) vrste objektov glede na namen: 
– stanovanjske stavbe za posebne namene, stanovanjske 

stavbe z oskrbovanimi stanovanji, restavracije, gostilne, kavar-
ne, slaščičarne, okrepčevalnice, stavbe za zdravstvo, stavbe 
javne uprave, garažne stavbe ter večnamenske stavbe,

– parkirišča, igrišča za športe na prostem, kot so nogo-
met, tenis, košarka, baseball, ragbi, otroška in druga javna 
igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene 
površine,

(2.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča 
za šport in rekreacijo na prostem.

(3) Na površinah podeželskega naselja (SK) so, poleg 
vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno ob-
močje ID OPN, dovoljene naslednje:

(3.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
– gostinstvo, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in 

socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– kmetijska dejavnost do 40 mest za govejo živino ozi-

roma ekvivalentno število druge živine v skladu s predpisi s 
področja varstva okolja, razen v primeru, ko je kmetija posta-
vljena na rob naselja in se dopušča 120 mest za govejo živino 
oziroma ekvivalentno število druge živine, izven naselij pa se 
dovoljuje večje število živine,

– trgovina in rekreacijske dejavnosti v kleteh in pritličjih,
– poštna dejavnost, druge in poslovne dejavnosti v obse-

gu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
– obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin 

za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 
3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto 
tlorisnih površin stavbe, določilo glede površin za tovorna vozila 
ne velja za obstoječe žage in mizarske delavnice,

– obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motor-
nih vozil, katerih obsega (zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,

(3.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stav-

be, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, 
stavbe javne upravne, stavbe splošnega družbenega pomena, 
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen na-
kupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter raz-
stavišča), stavbe za opravljanje verskih obredov, obstoječe 
stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, garažne stavbe 
ter večnamenske stavbe,

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(3.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, na-
menjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska 
obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na 
prostem.

(4) Na površinah počitniških hiš (SP) so, poleg vseh vrst 
objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(4.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– občasno bivanje, v vseh stavbah se dopušča zgolj eno 

stanovanje,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
(4.2) vrste objektov glede na namen: 
– počitniške hišice, gostilne in okrepčevalnice,
– parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(4.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 

namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport 
in rekreacijo na prostem.

(5) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) so, 
poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno 
območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(5.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, poštna dejavnost, druge dejavnosti, 

gostinstvo, poslovne dejavnosti, javna uprava, izobraževanje, 
zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekrea-
cijske dejavnosti, 

– obstoječe kmetijske dejavnosti in obstoječe trgovine 
z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obsega 
(zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,

(5.2) vrste objektov glede na namen:
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgo-

vske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe, 
stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje 
verskih obredov, obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe, 
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru obstoječih kme-
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tij, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, 
stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe, 

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(5.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,  začasni objekti, 
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spomin-
ska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo 
na prostem.

(6) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih 
izobraževanju (CDi) so, poleg vseh vrst objektov glede na 
namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

(6.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: izobraže-
vanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, razen 
prirejanje iger na srečo,

(6.2) vrste objektov glede na namen: 
– stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno 

delo, športne dvorane, muzeji, knjižnice, garažne stavbe za 
potrebe EUP in večnamenske stavbe,

– parkirišča, športna, otroška in druga javna igrišča, javni 
vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(6.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, na-
menjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska 
obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na 
prostem.

(7) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih 
opravljanju verskih obredov (CDv) so, poleg vseh vrst objek-
tov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, 
dovoljene naslednje:

(7.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– opravljanje verskih obredov, kulturne in razvedrilne de-

javnosti, razen prirejanje iger na srečo, pogrebna dejavnost,
– bivanje in izobraževanje za potrebe dejavnosti opravlja-

nja verskih obredov,
(7.2) vrste objektov glede na namen: 
– stavbe za opravljanje verskih obredov ter spremljajočih 

objektov (župnišča, učilnice za verouk ipd.), muzeji, knjižni-
ce, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej 
dejavnosti, garažne stavbe za potrebe EUP in večnamenske 
stavbe,

– ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na 
umrle, parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(7.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča 
za šport in rekreacijo na prostem.

(8) Na drugih območjih centralnih dejavnosti, pretežno 
namenjenih poslovnim dejavnostim ter bivanju (CDd) so, po-
leg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno 
območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(8.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila 

motornih vozil, poštna dejavnost, druge dejavnosti, gostinstvo, 
poslovne dejavnosti, javna uprava, kulturne, razvedrilne in re-
kreacijske dejavnosti, obrtno proizvodne dejavnosti, 

(8.2) vrste objektov glede na namen: 
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske 

in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturne, 
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, stavbe za obrtno proizvo-
dne dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, garažne 
stavbe, stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe,

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(8.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za ogla-

ševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na 
prostem.

(9) Na drugih območjih centralnih dejavnosti, pretežno 
namenjenih poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim 
ter bivanju (CDp) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, 
dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(9.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, gradbeništvo, trgovina, trgovina z motornimi 

vozili in popravila motornih vozil, druge dejavnosti, poštna de-
javnost, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti,

– predelovalne dejavnosti, razen proizvodnja kemikalij, 
kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov, neko-
vinskih mineralnih izdelkov, kovin in električnih naprav, 

– gostinstvo (brez nastanitvenih dejavnosti, dovoljene so 
le v navezavi na prometne poti), 

(9.2) vrste objektov glede na namen: 
– restavracije, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in 

dostavo jedi, moteli, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in 
druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za proizvodne 
dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, objekti za 
avtoprevozništvo,  stanovanjske, garažne ter večnamenske 
stavbe,

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(9.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za ogla-
ševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na 
prostem.

(10) Na površinah za industrijo (IP) so, poleg vseh vrst 
objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(10.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: 
– predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, poštna dejav-

nost, promet in skladiščenje,
– trgovina na debelo ter prodaja lastnih izdelkov,
(10.2) vrste objektov glede na namen: 
– stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladi-

ščenju in servisom, energetski objekti, garažne stavbe in parki-
rišča ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim (upravni 
prostori, trgovine lastnih izdelkov, okrepčevalnice, prometni 
terminali, bencinski servisi),

– parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(10.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 

namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spo-
minska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.

(11) V gospodarskih conah (IG) so, poleg vseh vrst objek-
tov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, 
dovoljene naslednje:

(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: predeloval-
ne dejavnosti, razen proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
farmacevtskih surovin in preparatov, nekovinskih mineralnih 
izdelkov in kovin, gradbeništvo, trgovina, trgovina z motornimi 
vozili in popravila motornih vozil, druge dejavnosti, poštna de-
javnost, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti,

(11.2) vrste objektov glede na namen: 
– industrijske stavbe in skladišča, upravne in pisarniške 

stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 
objekti za avtoprevozništvo, garažne stavbe ter večnamenske 
stavbe,

– parkirišča, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene 
površine,

(11.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spo-
minska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.

(12) Na površinah športnih centrov (BC) so, poleg vseh 
vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje 
ID OPN, dovoljene naslednje:

(12.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: kulturne, 
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, gostinstvo,
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(12.2) vrste objektov glede na namen: 
– gostinske stavbe, športne dvorane, garažne stavbe za 

potrebe EUP in večnamenske stavbe,
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 

parkirišča za potrebe EUP,
(12.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 

namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, na-
menjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska 
obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za 
šport in rekreacijo na prostem.

(13) Na površinah za turizem (BT) so, poleg vseh vrst 
objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(13.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: gostinstvo, 
trgovina, druge dejavnosti, izobraževanje, kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske dejavnosti,

(13.2) vrste objektov glede na namen: 
– gostinske, trgovske in druge stavbe za storitvene de-

javnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske 
dvorane, razstavišča ter bencinski servisi),  stavbe za kulturo 
in razvedrilo, športne dvorane, objekti za šport, rekreacijo in 
drugi objekti za prosti čas, garažne stavbe za potrebe EUP in 
večnamenske stavbe,

– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge 
urejene zelene površine,

(13.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede 
na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, 
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, vadbe-
ni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen 
strelišč), spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana 
oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.

(14) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) so, 
poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno 
območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(14.1) vrste objektov glede na namen: 
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti 

čas ter spremljajoči objekti  za rekreacijo in športe na prostem 
(okrepčevalnice, pisarne, garderobe, sanitarije in podobno),

– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge 
urejene zelene površine,

(14.2) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede 
na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, 
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, vadbeni 
objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, spominska 
obeležja in urbana oprema.

(15) V parkih (ZP) so, poleg vseh vrst objektov glede 
na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

(15.1) vrste objektov glede na namen: ureditev parkov, 
vrtov, otroških igrišč in drugih zelenih javnih površin s spre-
hajalnimi ter učnimi potmi in drugimi objekti vrtne arhitekture 
(paviljoni, pergole ipd.),

(15.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 
na namen: steklenjaki, ute oziroma senčnice, ograje, škarpe 
in podporni zidovi, začasni objekti namenjeni sezonski turi-
stični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja in urbana 
oprema.

(16) Na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) so, poleg 
vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno ob-
močje ID OPN, dovoljene naslednje:

(16.1) vrste objektov glede na namen: zasaditve za za-
ščito pred vetrom, protihrupne in druge zelene bariere, zeleni 
obvodni pasovi, vrtički in druge ozelenitve, 

(16.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: škarpe in podporni zidovi.

(17) Na pokopališčih (ZK) so, poleg vseh vrst objektov 
glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, do-
voljene naslednje:

(17.1) vrste objektov glede na namen: 
– ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na 

umrle, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej 
dejavnosti, in stavbe za opravljanje verskih obredov, 

– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge 
urejene zelene površine,

(17.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, 
stojnice za prodajo cvetja in sveč, skulpture in druge prostorske 
inštalacije in vodnjaki oziroma okrasni bazeni.

(18) Na površinah cest (PC) so, poleg vseh vrst objektov 
glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, do-
voljene naslednje:

(18.1) vrste objektov glede na namen: ceste, mostovi, 
viadukti, predori, podhodi, nadhodi, parkirišča ter spremljajoči 
objekti in naprave cestno prometne infrastrukture,

(18.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, 
nadkrite čakalnice na avtobusnih postajališčih, javne kolesar-
nice z nadstreškom, transparenti in obešanke.

(19) Na površinah letališč (PL) so, poleg vseh vrst objek-
tov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, 
dovoljene naslednje:

(19.1) vrste objektov glede na namen: vzletišča s spre-
mljajočimi objekti in napravami,

(19.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 
na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti 
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, objekti za 
oglaševanje, spominska obeležja in urbana oprema.

(20) Na območjih okoljske infrastrukture (O) so, poleg 
vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno ob-
močje ID OPN, dovoljene naslednje:

(20.1) vrste objektov glede na namen: objekti in naprave 
s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja 
in odstranjevanja odpadkov,

(20.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 
na namen: ograje, škarpe, podporni zidovi, začasni objekti in 
objekti za oglaševanje.

(21) Na površinah razpršene poselitve namenjenih sta-
novanjski dejavnosti (As) so, poleg vseh vrst objektov glede 
na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

(21.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje in občasno bivanje do dveh stanovanj na stav-

bo,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno var-

stvo, kulturne in razvedrilne (razen prirejanje iger na srečo) 
dejavnosti,

– trgovina, druge, poslovne in rekreacijske dejavnosti v 
obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe, 

– nemoteče obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebu-
jejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 
50% bruto tlorisnih površin stavbe, 

(21.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe, počitniške hišice, gostilne, stavbe 

splošnega družbenega pomena, stavbe javne uprave, gasilski 
domovi in večnamenske stavbe,

– parkirišča, zelenice in druge urejene zelene površine,
(21.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 

na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali 
prireditvam, spominska obeležja in urbana oprema.

(22) Na površinah razpršene poselitve namenjenih prete-
žno kmetijski dejavnosti (Ak) so, poleg vseh vrst objektov glede 
na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

(22.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
– kmetijstvo, 
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno var-

stvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti,
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– trgovina, druge, poslovne in rekreacijske dejavnosti v 
obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe, 

– obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin 
za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 
t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto 
tlorisnih površin stavbe,

(22.2) vrste objektov glede na namen:
– nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilno 

dejavnost kmetij, stanovanjske stavbe, gostilne, stavbe javne 
upravne, stavbe splošnega družbenega pomena, gasilski do-
movi in večnamenske stavbe,

– zelenice in druge urejene zelene površine,
(22.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 

na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali 
prireditvam, spominska obeležja in urbana oprema.

(23) Na površinah razpršene poselitve namenjenih drugim 
centralnim dejavnostim (Ac) so, poleg vseh vrst objektov glede 
na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

(23.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila 

motornih vozil, druge dejavnosti, poštna dejavnost, poslovne 
dejavnosti, javna uprava, kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti, obrtno proizvodne dejavnosti, 

– gostinstvo (brez nastanitvenih dejavnosti, slednje so 
dovoljene le v navezavi na prometne poti), 

(23.2) vrste objektov glede na namen: 
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčeval-

nice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi, moteli, upravne in 
pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejav-
nosti, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, 
stavbe za obrtno proizvodne dejavnosti, avtomehanične in 
podobne delavnice, garažne stavbe, stanovanjske stavbe ter 
večnamenske stavbe,

– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, 
parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(23.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede 
na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in pod-
porni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za 
oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo 
na prostem.

13. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga 

zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na kmetijskih zemljiščih K1 in K2 so, poleg vseh vrst 

objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: 
agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, 
sanacije nelegalnih kopov in odlagališč odpadkov v osnovno 
namensko rabo, vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, 
potokov in hudournikov in vodnogospodarske ureditve za ri-
bogojnice (slednje niso dovoljene na K1) ter objekti v skladu z 
določili 16. člena,

(1.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: pomožni kmetijski objekti kot enostavni objekti (ra-
zen kašče in seniki), pomožni kmetijski objekti kot nezahtevni 
objekti ter kašče in seniki pod pogojem, da ležijo v 30 m pasu, 
ki obkroža grajeno območje kmetije (pogoj ne velja za kozolce 
in poljske poti), začasni objekti, namenjeni sezonski turistični 
ponudbi ali prireditvam, smučišča (slednja niso dovoljena na 
K1) ter objekti v skladu z določili 16. člena.

(2) Na gozdnih zemljiščih G so, poleg vseh vrst objektov 
glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, do-
voljene naslednje:

(2.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: 
posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, sanacije de-

gradiranega prostora, sanacije nelegalnih kopov in odlaga-
lišč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitev gozdov za 
kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod pogojem, da se ne 
razvrednoti ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter objekti v 
skladu z določili 16. člena,

(2.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: gozdne vlake, obore za rejo divjadi, čebelnjaki, gozdne 
učne poti in trim steze ter objekti v skladu z določili 16. člena.

(3) Na območjih celinskih voda VC in priobalnih zemljiščih 
so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za 
celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(3.1) vrste objektov glede na namen: objekti javne in-
frastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalni 
priključki na javno infrastrukturo, objekti grajenega javnega 
dobra po predpisih o vodah ali drugih predpisih, ukrepi, ki se 
nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti 
površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
objekti, potrebni za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pra-
vice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču 
(npr. objekti za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti 
plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopa-
liščih, objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem 
in objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, 
živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,   

(3.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe, podporni zidovi, pomoli za pristajanje.

(4) Na območjih vodne infrastrukture VI so, poleg vseh 
vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje 
ID OPN, dovoljene naslednje:

(4.1) vrste objektov glede na namen: zaščitni nasipi, opor-
ni in podporni zidovi, mostni kanali, kanalski predori, pragovi, 
jezovi, drče, zapornice, pregrade, hudourniške pregrade, jez-
bice, toga obrežna zavarovanja, gibka obrežna zavarovanja, 
zavarovanja v dnu struge, regulacije, vodovodni nasipi, kanali, 
umetna jezera, drenaže, zadrževalniki, stabilizacijski objekti,

(4.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe, podporni zidovi.  

(5) Na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora 
LN so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za 
celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:

(5.1) vrste objektov glede na namen: rudniški oziroma 
rudarski objekti, rudarska infrastruktura ter drugi objekti in 
naprave za pridobivanje mineralnih surovin, 

(5.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti name-
njeni skladiščenju nenevarnih snovi ter spominska obeležja.

2.1.2 Vrste gradenj

14. člen
(celotno območje ID OPN, razen območja,  

ki se urejajo z DPN ali OPPN)
Na celotnem območju ID OPN (razen na območjih, ki 

se urejajo z DPN in OPPN) so dovoljene naslednje vrste gra-
denj:

– gradnje novih objektov v skladu z določili 11. člena,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska 

vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito 
zgrajenih objektov ter odstranitve objektov, za obstoječe za-
konito zgrajene objekte in naprave, na vodnem ali priobalnem 
zemljišču pa so dovoljene rekonstrukcije, adaptacije in obnove, 
ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta ter 
ne vplivajo negativno na kakovost vode in vodni režim, 

– določilo glede odstranitve objektov ali delov objektov ne 
velja za objekte ali dele objektov, ki so varovani po predpisih o 
kulturni dediščini, razen v primeru, ko se za odstranitev pred-
hodno pridobi soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne 
dediščine.
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15. člen
(stavbna zemljišča, razen območja,  

ki se urejajo z DPN in OPPN)
Na stavbnih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z 

DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celo-
tnem območju ID OPN, dovoljene naslednje vrste gradenj:

– gradnje novih objektov v skladu z določili 12. člena, 
glede na namensko rabo določeno za EUP,

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objek-
tov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili 
12. člena, glede na namensko rabo določeno za EUP.

16. člen
(uskladitev stanja in razpršena gradnja)

(1) Stavbišča, ki segajo izven stavbnih zemljišč v 20 metr-
skem pasu merjeno od meje stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: 
20 m pas) – uskladitev stanja

(1.1) Ločimo:
– stavbišča, ki deloma segajo izven stavbnih zemljišč,
– stavbišča, izven stavbnih zemljišč, ki se v celoti nahajajo 

v 20 m pasu – objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito 
zgrajeni objekti, ki z upravnimi dovoljenji nimajo določenega 
funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,

– stavbišča, izven stavbnih zemljišč, ki se v celoti nahajajo 
v 20 m pasu – zakonito zgrajeni objekti, ki imajo z upravnimi do-
voljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno parcelo.

(1.2) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem 
območju ID OPN so, kadar stavbišča deloma segajo izven 
stavbnih zemljišč, dovoljene še naslednje vrste gradenj:

– nadzidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da 
je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj 
stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo,

– dozidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da 
je tlorisna zasnova v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj 
stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo ter ne presegajo 
30% zazidane površine osnovnega tlorisa zakonito zgrajenega 
objekta (šteje se zazidana površina iz osnovnega upravnega 
dovoljenja) in ne sega preko zunanje meje 20 m pasu,

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov 
pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki 
veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma 
nahajajo,

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z določili, ki 
veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma 
nahajajo, v 5 metrskem pasu merjeno od roba stavbišča osnov-
nega objekta, vendar ne preko zunanje meje 20 m pasu,

– ureditve parkirnih in manipulacijskih površin v 8 me-
trskem pasu merjeno od roba stavbišča osnovnega objekta 
vendar ne preko zunanje meje 20 m pasu,

– za umestitev posegov v prostor je potrebno upoštevati 
prostorske izvedbene pogoje glede lege objektov, ki veljajo za 
EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo,

– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z 
oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

(1.3) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem ob-
močju ID OPN so, kadar so stavbišča locirana izven stavbnih 
zemljišč, se pa v celoti nahajajo v 20 m pasu (stavbišča pred-
stavljajo objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito zgrajeni 
objekti, ki nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali grad-
bene parcele), dovoljene še naslednje vrste gradenj:

– nadzidave zakonito zgrajenih objektov ter objektov zgra-
jenih pred 1967 pod pogojem, da je višinski gabarit v skladu z 
določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),

– dozidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da 
je tlorisna zasnova v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP 
(znotraj stavbnih zemljišč), da ne presega 30% zazidane povr-
šine osnovnega tlorisa zakonito zgrajenega objekta (šteje se 
zazidana površina iz osnovnega upravnega dovoljenja) ter se 
načrtuje znotraj enovitega območja, ki se ga določi tako, da se 
površino stavbišča osnovnega objekta pomnoži s faktorjem 2,5 

(stavbišče osnovnega objekta je del tega območja) in ne sega 
preko zunanje meje 20 m pasu,

– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in 
parkirne površine znotraj območja iz prejšnje alineje,

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov 
pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki 
veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) in je možno 
zagotoviti zadostne površine za parkiranje znotraj območja 
iz predprejšnje alineje ali v okviru stavbnih zemljišč skladno 
določilom tega odloka,

– za umestitev posegov v prostor je potrebno upoštevati 
prostorske izvedbene pogoje glede lege objektov, ki veljajo za 
najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),

– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z 
oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

(1.4) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem 
območju ID OPN so, kadar so stavbišča locirana izven stavb-
nih zemljišč, se pa v celoti nahajajo v 20 m pasu (stavbišča 
predstavljajo zakonito zgrajeni objekti, ki  imajo z upravnimi 
dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno par-
celo), dovoljene še naslednje vrste gradenj:

– nadzidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, 
da je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo 
sosednjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) vključno z dovoljenimi 
stopnjami izkoriščenosti zemljišč,

– dozidave zakonito zgrajenih objektov znotraj določene-
ga funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele v skladu z 
določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov 
pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki 
veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) in je možno 
zagotoviti zadostne površine za parkiranje znotraj določenega 
funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,

– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in 
parkirne površine znotraj določenega funkcionalnega zemljišča 
ali gradbene parcele,

– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z 
oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

(2) Stavbišča razpršene gradnje
(2.1) Ločimo:
– stavbišča – objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito 

zgrajeni objekti, ki z upravnimi dovoljenji nimajo določenega 
funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,

– stavbišča – zakonito zgrajeni objekti, ki imajo z uprav-
nimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno 
parcelo.

(2.2) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem ob-
močju ID OPN so, pri stavbiščih objektov zgrajenih pred letom 
1967 ter zakonito zgrajenih objektov, ki z upravnimi dovoljenji 
nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene par-
cele, dovoljene še naslednje vrste gradenj:

– nadzidave in dozidave, znotraj enovitega območja, ki 
se ga določi tako, da se površino stavbišča osnovnega objekta 
pomnoži s faktorjem 2,5 (stavbišče osnovnega objekta je del 
tega območja), pri čemer se ne povečuje zmogljivost stavb ter 
se jih načrtuje v skladu z določili za razpršeno pozidavo (U8) 
in prostostoječo hišo I (A1),

– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in 
parkirne površine znotraj območja iz prejšnje alineje.

(2.3) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem ob-
močju ID OPN so, pri stavbiščih zakonito zgrajenih objektov, ki 
imajo z upravnimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali 
gradbeno parcelo, dovoljene še naslednje vrste gradenj:

– nadzidave in dozidave, pri čemer se ne povečuje zmo-
gljivost stavb ter se jih načrtuje v skladu z določili za razpršeno 
pozidavo (U8) in prostostoječo hišo I (A1),

– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in 
parkirne površine znotraj določenega funkcionalnega zemljišča 
ali gradbene parcele.
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17. člen
(območja kmetijskih in gozdnih zemljišč,  

območja voda in drugih zemljišč, razen območja,  
ki se urejajo z DPN in OPPN)

Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih (razen 
na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gra-
denj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN, dovoljene 
naslednje vrste gradenj:

– gradnje novih objektov in ureditve v skladu z določili 
13. člena, glede na določeno namensko rabo, ter 16. člena,

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objek-
tov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu  določili 
13. člena, glede na določeno namensko rabo, ter 16. člena.

2.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

18. člen
(lega)

Lega objektov na zemljišču:
– Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih 

zemljišč tako, da ni motena sosednja posest in da je možno 
vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene 
gradnji.

– Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni 
najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarno-
varnostni in drugi pogoji.

– Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 
do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne 
posega v sosednje zemljišče. Ograje se lahko gradi tudi na 
meji parcel, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem 
sporazumejo (pisna soglasja). 

– Minimalni odmik novih stavb od roba cestišča regionalne 
ceste je 8,0 metrov, parkirišč, ograj in manipulativnih površin pa 
5,0 metrov. Od roba pločnika regionalne ceste so slednji lahko 
odmaknjeni minimalno 2,0 metra. Od cestnih teles ostalih jav-
nih cest morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj 5,0 metrov, 
oziroma v skladu s predpisi glede na kategorizacijo posamezne 
ceste. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upra-
vljavcem cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti obstoječi 
razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja. 

– Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odra-
slih dreves sosednjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne 
ogroža objektov oziroma rab prostora; če tega odmika ni, inve-
stitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, 
ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim 
gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

– Nove stavbe naj se načrtuje v odmiku od roba obvodne 
drevnine vsaj za eno višino odraslega drevesa. 

19. člen
(tipi oblikovanja grajene strukture)

(1) Na območju ID OPN se določa osem tipov oblikovanja 
grajene strukture. Njihov pomen je obrazložen v 6. členu tega 
odloka.

(2) Tipi oblikovanja grajene strukture so:
– vaška pozidava (U1),
– gručasta pozidava (U2),
– obcestna pozidava (U3),
– ulična pozidava – mreža (U4),
– raščeno naselje (U5),
– posebno območje (U6),
– svojevrstno območje (U7),
– razpršena pozidava (U8).
(3) Tipi oblikovanja grajene strukture so določeni za vsako 

EUP oziroma manjše območje znotraj EUP, razen za območja 
z namensko rabo ZP, ZD, PC, PL, K1, K2, G, VC, VI ter LN in 
za območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN.

20. člen
(značilnosti oblikovanja grajene strukture)

Poleg določil prejšnjega člena je potrebno glede na zna-
čilnosti oblikovanja grajene strukture upoštevati še naslednje 
pogoje: 

(1) Vaška pozidava (U1):
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v 

EUP in obstoječe gradbene linije, ob zagotavljanju ustrezne 
prometne opremljenosti območja.

– Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč 
oddaljeni za najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti 
pa za najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti morajo biti od 
meja sosednjih zemljišč odmaknjeni za najmanj polovico svoje 
višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 
2,5 metra ali najmanj 1,5 metra, če so od vseh stavb v okolici, 
namenjenih za bivanje, odmaknjeni za vsaj 8,0 metrov. Če 
pogoji iz te alineje niso izpolnjeni, je potrebno pridobiti pisna 
overjena soglasja  lastnikov sosednjih zemljišč.

– Gradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta, 
se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi 
brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. 

(2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava: 
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v 

EUP ter obstoječe razpoznavne gradbene linije. Na terenu v 
naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena 
vzporedno s plastnicami. 

– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč 
oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti 
pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih 
objektov morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljene 
najmanj 2,0 metra. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj 
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pri-
dobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

(3) Ulična pozidava – mreža (U4): 
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v 

EUP in obstoječe razpoznavne gradbene linije. Če je za po-
samezno ulico značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna 
orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati. 

– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke 
tega člena.

– Na novih slepih ulicah je potrebno zagotoviti obrača-
lišča.

(4) Raščeno naselje (U5):
– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke 

tega člena.
– Na nagnjenem terenu mora biti daljša stranica objekta 

postavljena vzporedno s plastnicami. Za več parcel, namenje-
nih gradnji, naj se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do 
javne ceste, novi  priključki na javno cesto pa naj se praviloma 
izvedejo nasproti obstoječih. Nove ceste je potrebno graditi v 
krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. 

(5) Posebno območje (U6):
– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke 

tega člena.
(6) Svojevrstno območje (U7): 
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v 

EUP.
– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč od-

daljeni najmanj 6,0 metrov, nezahtevni in enostavni objekti, pa 
najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže objektov so lahko od 
meja sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4,0 metre. Manjši 
odmiki so dovoljeni pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč.

(7) Razpršena pozidava (U8): 
– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč od-

daljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti, pa 
najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj 
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pri-
dobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. 
Manjši odmiki so možni tudi pri gradnji manj zahtevnih objektov, 
če meja s sosednjimi zemljišči sovpada z mejo zazidljivosti, in 
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sicer brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča, kolikor odmik 
ni manjši od 1,5 metra.

2.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja

21. člen
(faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih  

bivalnih površin)
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določe-

na s faktorjem izrabe in faktorjem zazidanosti, na nekaterih 
območjih pa še z deležem odprtih bivalnih površin ali deležem 
zelenih površin.

(2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena po 
posameznih namenskih rabah, na nekaterih območjih pa še glede 
na značilnosti oblikovanja grajene strukture ali stavbne tipe.

Preglednica 7: Prikaz stopenj izkoriščenosti zemljišč za 
gradnjo

Namenska 
raba

Maksimalni 
faktor izrabe

Maksimalni  
faktor  
zazidanosti 

Minimalni delež  
odprtih bivalnih 
površin

SS 0,75 0,35 35%
SK – 0,7

izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 0,85

– 0,4
izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 0,45

– 30%
izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 20%

CU, CDv – 0,9
izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 1,2

– 0,4
izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 0,45

– 30%
izjeme:
vaška pozidava 
(U1): 20%

CDd, CDp 0,9 0,4 30%
IP, IG 1,2 0,6
BT,  BC 0,65 0,3
As, Ak, Ac 0,8 0,4 30%

(3) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, na-
menjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². 
Od nje je največ 60 m² namenjenih počitniški hišici, na preostali 
zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno nezahtevne 
in enostavne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne 
štejejo deli objektov iz veljavnega standarda in napušči. 

(4) Na površinah z namensko rabo z oznako SB in CDi se 
izraba in zazidanost parcele, namenjene gradnji določi v skladu 
s standardi in normativi.

(5) Na površinah z namensko rabo z oznako IP in IG je 
potrebno na parceli, namenjeni gradnji zagotoviti minimalno 
15% zelenih površin.

(6) Na površinah z namensko rabo O se izraba in zazida-
nost parcele, namenjene gradnji, določi v skladu s potrebami 
tehnologije.

(7) Pri gradnji stanovanjskih (razen v okviru kmetij), go-
stinskih, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb 
za storitvene dejavnosti ter proizvodnih stavb in skladišč je 
potrebno minimalno parcelo, namenjeno gradnji, določeno na 
osnovi ostalih določil odloka zaradi ohranjanja arhitekturne 
krajine, v primeru nagiba terena, ki je večji od 12°, sorazmer-
no povečati tako, da je pri naklonu 25° v smeri naklona večja 
(daljša) za 100%. 

(8) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, na-
menjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovo-
ljene rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževanje in spremembe 
namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se 
ne povečuje število potrebnih parkirnih mest.

22. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje 

oblikovne podobe celotnega naselja)
– S posegi v prostor je potrebno ohranjati obstoječe domi-

nante, značilne poglede in značilne robove naselja.

– Tlakovanje trgov in pešpoti se mora izvajati tako, da 
daje izgled členjenosti.

– Ohranjati je potrebno čim več obstoječe avtohtone 
vegetacije, zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, po-
samezna drevesa ob domačijah ter posamezna drevesa, po-
membna za prepoznavnost javnih površin.

– Ohranjati je potrebno kakovostne starejše grajene ali 
kako drugače ustvarjene prostorske prvine zaradi materialne-
ga, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena.

– Ohranjati je potrebno značilno naselbinsko, krajinsko in 
arhitekturno tipologijo ter morfologijo.

23. člen
(oblikovne poteze)

– Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z s 
starimi oziroma odpornimi  sadnimi sortami.

– Ureditve javnih površin naj izhajajo iz lokalne tradicije 
oblikovanja (vaške lipe, kostanji ipd.).

– Okolico stavb večjih volumnov na vizualno izpostavlje-
nih lokacijah je potrebno intenzivno zazeleniti.

24. člen
(stavbni tipi)

(1) Na območju ID OPN se določa sedem stavbnih tipov. 
Njihov pomen je obrazložen v 6. členu tega odloka.

(2) Stavbni tipi so:
– prostostoječa hiša I (A1),
– prostostoječa hiša II (A2),
– počitniška hišica (A3),
– gospodarsko poslopje (A4),
– blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5),
– posebna stavba (A6),
– svojevrstna stavba (A7).
(3) Stavbni tipi so določeni za vsako EUP oziroma manjše 

območje znotraj EUP, razen za območja z namensko rabo ZP, 
ZD, PC, PL, K1, K2, G, VC ter LN in za območja, ki se urejajo 
z DPN ali OPPN.

25. člen
(tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje po stavbnih tipih)

(1) Prostostoječa hiša I (A1):
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju 

stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi lomljen pod pogojem, da 
je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. 

– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen z gabaritom K + 
P + M, pri katerem je višina kolenčnega zidu največ 1,2 metra, 
ali nadstropen z gabaritom K + P + 1 + M, pri katerem je kota 
pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagota-
vljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda), kolenčni zid 
skrit v napušču pa je visok največ 0,6 metra. 

– Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stra-
nice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru 
lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ozi-
roma večkapne) strehe in lomljene strešine niso dovoljene. Na-
klon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strešna kritina 
je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi sive, če je prisotna 
na območju EUP (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje 
še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). S 
strešniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški so lahko 
tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in 
frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne 
smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo 
biti vse enakega tipa. Skupna dolžina frčad ne sme presegati 
1/2 dolžine strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov 
v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja 
vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin 
pa le s strešnimi okni. Določilo te alineje ne velja za stavbe in 
območja varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine, 
kjer je odpiranje strešin dovoljeno le s strešnimi okni.
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– Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi 
elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom 
(tradicionalna oblika napušča). Kap je dopustno tudi zapreti v 
vodoravni ravnini, vendar tako, da se debelina kapu ne pove-
čuje.

– Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tra-
dicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v skladnih 
razmerjih. Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod 
pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije obli-
kovanja (lahko tudi na sodoben način). Stolpiči, večkotni in 
okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali 
elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. 

– Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lo-
kalne značilnosti. Vsiljive, izstopajoče barve fasad ter  fasadne 
obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovo-
ljene.

– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi 
tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne 
strehe. Kadar se jih vgradi v streho, njihova skupna površina ne 
sme presegati 1/3 posamezne strešine. Na stavbah in območjih 
varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavlja-
nje in vgrajevanje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov 
načeloma ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo 
vgradnjo ali postavitvijo niso prizadete varovane vrednote in so 
upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne 
dediščine.

(2) Prostostoječa hiša II (A2):
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju 

stranic vsaj 1:1,3. Tloris je lahko tudi lomljen, razen na obmo-
čjih kulturne dediščine, kjer lomljen tloris ni dovoljen. 

– Višinski gabarit stavbe je dovoljen do gabarita K + P 
+ 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 
6,9 metra nad terenom ali do K + P + 1 pri ravnih strehah. Na 
terenu v naklonu se višina kapne lege meri od najvišjega dela 
terena, hkrati pa največja razdalja med terenom in kapno lego 
na sme presegati višine treh etaž in pripadajočega kolenčnega 
zidu. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane 
dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, 
da nova stavba ne bo izstopala iz silhuete naselja. 

– Obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno pri-
lagoditi splošni podobi naselja. Strehe so praviloma dvokapnice 
(razen na območjih kulturne dediščine, kjer so dvokapnice 
s slemenom v smeri daljše stranice obvezne) s slemenom v 
smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s 
čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in lomljene strešine 
niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 
45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja ali dela 
naselja. Strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je 
tudi sive, če je prisotna na območju EUP (pri zimskih vrtovih in 
nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali). S strešniki je treba ustvariti drobno teks-
turo. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu 
(do 8°). Oblika strehe je lahko tudi drugačna (ne pa tudi barva 
in tekstura, razen pri ravnih strehah), pod pogojem, da se jo do-
loči na osnovi analize oblik streh v prostorski enoti, s katero bo 
načrtovana oblika strehe utemeljena. Analiza mora biti sestavni 
del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in fr-
čad. Dovoljene oblike frčad so klasične, trikotne in pultne, razen 
na območjih kulturne dediščine, kjer so dovoljene le klasično 
zidane – dvokapne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne stre-
he. Na posamezni strehi morajo biti vse enakega tipa. Skupna 
dolžina frčad ne sme presegati 1/2 dolžine strešine. 

– Fasade morajo biti oblikovane v skladnih razmerjih. Vsi-
ljive, izstopajoče barve fasad in  fasadne obloge iz umetnega 
kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. Ograje balkonov 
morajo biti preproste. 

– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi 

tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne 
strehe, pri ravnih strehah pa ne smejo presegati višine venca. 
Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen 
na stavbah in območjih kulturne dediščine) uporabiti tudi kot 
elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske 
ograje). Na stavbah in območjih varovanih po predpisih o 
varstvu kulturne dediščine postavljanje in vgrajevanje fotovol-
taičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho načeloma 
ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgradnjo ali 
postavitvijo niso prizadete varovane vrednote, in so upoštevani 
prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine.

(3) Počitniška hišica (A3):
– Tlorisna zasnova mora biti podolžna maksimalne po-

vršine 60 m². 
– Višinski gabarit stavbe je dovoljen do K + P + M, pri če-

mer višina kapu na najvišjem delu ne sme presegati 5,4 metra 
nad terenom.

– Strehe počitniških hiš so dvokapnice s slemenom v 
smeri daljše stranice. Naklon streh je dovoljen v razponu od 
35° do 45°. Lomljene strešine in štirikapne (ali večkapne) 
strehe niso dovoljene. Strešna kritna mora biti sive ali opečne 
barve, glazirane kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom 
niso dovoljene. Pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje 
še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. S 
strešniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški so lahko 
tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Za odpiranje strešin, napušče, arhitektonsko oblikova-
nje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih 
celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za 
»prostostoječo hišo I (A1)« iz (1.) točke tega člena.

(4) Gospodarsko poslopje (A4):
– Osnovni tlorisni gabarit hlevov in rastlinjakov mora biti 

podolgovat  v razmerju stranic vsaj 1:1,8, drugih gospodarskih 
poslopij in objektov za opravljanje kmetijske dejavnost pa vsaj 
1:1,3. Tloris je lahko tudi lomljen pod pogojem, da je eden 
izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. 

– Višinski gabarit objekta je lahko do K + P z možnostjo 
izrabe podstrešja, pri čemer je kolenčni zid maksimalne višine 
0,6 metra, na območju vaške pozidave (U1) pa do K + P + 1 
z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer višina kapne lege 
ne sme presegati višine 6,0 metra nad terenom (na terenu v 
naklonu se višina kapne lege meri od najvišjega dela terena). 
Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati tudi verti-
kalni gabarit naselja, tako da novi objekt ne izstopa iz silhuete 
naselja. 

– Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stra-
nice. V primeru lomljenega tlorisa so strehe lahko sestavljene 
dvokapnice istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirika-
pne (ali večkapne) strehe in lomljene strešine niso dovoljene. 
Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°. Strešna 
kritina mora biti sive ali opečne barve, za potrebe tehnologije 
pa je lahko tudi iz brezbarvnega stekla in steklu podobnih brez-
barvnih materialov. Pritlična dozidava na čelni fasadi ima lahko 
tudi enokapno streho. 

– Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in 
pultnih frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. 
Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine.

– Napušči morajo biti »tanke površine« z vidnimi konstruk-
cijskimi elementi (legami), na območju vaške pozidave (U1) pa 
so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo med 
fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). 

– Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tra-
dicije oblikovanja. Fasade morajo biti ometane v svetlih tonih. 
Deli stavbe so lahko leseni. Pri določitvi stavbne mase je po-
trebno izhajati iz stavbnih mas obstoječih stavb iste dejavnosti 
v okolici. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih 
ploščic niso dovoljene.

– Za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih 
sprejemnikov veljajo enaka določila kot za »prostostoječo hišo 
II (A2)« iz (2.) točke tega člena.
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(5) Blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5)
– Tlorisni gabarit prostostoječega bloka mora biti podol-

govat  v razmerju stranic vsaj 1:1,3, tlorisni gabarit stolpiča pa 
mora biti kvadraten do pravokoten v razmerju do 1:1,3. Tlorisni 
gabarit drugih kompleksnih oblik je poljuben. 

– Maksimalni višinski gabarit je določen po posameznih 
EUP.

– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik 
in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne EUP mora 
biti enotno. Strešna kritina, razen pri ravnih strehah, mora biti 
sive ali opečne barve. Z nadzidavami se mora praviloma ohra-
njati oblika strehe. 

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken 
in frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na 
posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna 
dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dol-
žine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v 
več etažah je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, 
vse ostale pa le s strešnimi okni.

– Stolpiči ter vsiljive in izstopajoče barve fasad niso do-
voljene.

– Dovoljene so zasteklitve balkonov, ki naj se izvajajo 
enotno za celotni objekt. Rekonstrukcije fasad so dovoljene 
pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. 
Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa 
členitev fasade in značilni rastri ter razmerja (prepoznavnost 
fasade). 

– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov.

(6) Posebna stavba (A6):
– Posebne stavbe so lahko oblikovane kot dominante.
– Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena, 

velikosti in legi parcele, namenjene gradnji, namembnosti ob-
močja in funkciji stavbe. 

– Višinski gabarit stavbe je poljuben in ne sme presegati 
višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici 
se ne štejejo zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in deli objektov, 
ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti), razen v 
primeru oblikovanja nove prostorske dominante. Določilo prej-
šnjega stavka ni potrebno upoštevati za gradnje objektov, kate-
rih višina je določena z normativi (šolske telovadnice ipd.).

– Maksimalni višinski gabarit stavb na pokopališčih je K + 
P. Pritličje je lahko nad teren dvignjeno za največ 0,6 metra.

– Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in 
obdelave. 

– Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso dovoljene. V 
primerih velikih stavbnih mas je potrebno stavbo členiti oziroma 
ustrezno načrtovati zunanjo ureditev (drevje). 

– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov. Na stavbah in območjih varovanih v 
skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine postavljanje in 
vgrajevanje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov nače-
loma ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgra-
dnjo ali postavitvijo niso prizadete varovane vrednote, in so 
upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne 
dediščine.

– Zasnovo in oblikovanje posebne stavbe, ki je načrtova-
na kot nova prostorske dominanta, se določi z izbrano varianto 
pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.

(7) Svojevrstna stavba (A7):
– Tlorisni gabarit je poljuben. Tlorisno razsežnejši objekti 

morajo biti po možnosti  oblikovani kot adicija stavbnih mas. 
– Višinski gabarit stavbe je poljuben in ne sme presegati 

maksimalne višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje 
objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in 
deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavno-
sti). Objekti ne smejo prekrivati pomembnih vedut in dominant. 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati 
analizo višinskih gabaritov ter pomembnih vedut in dominant v 
okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določil te alineje. 
Če v okolici ni drugih stavb, je višinski gabarit dovoljen do (K) + 

P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 
6,9 metra nad terenom. 

– Maksimalni višinski gabarit stavb na površinah za oddih, 
rekreacijo in šport (ZS) (okrepčevalnice, pisarne, garderobe, 
sanitarije in podobno) je K + P. Pritličje je lahko nad teren 
dvignjeno za največ 0,6 metra (razen v primeru zagotavljanja 
varstva pred škodljivim delovanjem voda).

– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik 
in obdelave, pri čemer je potrebno upoštevati splošno podobo 
naselja oziroma EUP. 

– Objekte naj se oblikuje na sodoben način. Vsiljive in 
izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Oblikovanje tehno-
loških objektov ali delov objektov je podrejeno tehnološkim 
procesom.

– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov. 

26. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način 

medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m² (mini-

malna velikost je 50 m²), najmanjša priporočljiva velikost igrišča 
za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 m². Igrišča za igro 
otrok morajo biti odmaknjena od prometnic.

(2) Pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji je treba na 
parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti igralne površine na pro-
stem tako, da se na vsako stanovanjsko enoto zagotovi 3 m² 
igralne površine oziroma skupno najmanj 40 m².

(3) V okolici javnih objektov in na javnih ter zelenih površi-
nah je prepovedano zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in 
vrst rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele rastline.

27. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme, spominskih obeležij  

in objektov za oglaševanje)
(1) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja 

oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da se ne ovira 
funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega 
omrežja.

(2) Najvišja točka objekta za oglaševanje na parceli, na-
menjeni gradnji, ne sme presegati višine 6 m nad terenom. 
Velikost reklamnega panoja nameščenega na fasadi ne sme 
presegati polovice njene površine. Na objektih in območjih 
stavbne dediščine reklame niso dovoljene. Prav tako ni dovo-
ljeno nameščanje reklamnih ter svetlobnih panojev na starejše 
objekte z značilno arhitekturno tipiko, na objekte, kjer bi njihova 
pritrditev kvarila izgled objekta ter na prodajne kioske, energet-
ske naprave, ograje ter drevesa.

(3) Najnižja točka nadstreškov, izveskov in napisov nad 
vhodi in izložbami mora biti najmanj 2,5 m nad pohodno po-
vršino.

(4) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske 
inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni morajo biti loci-
rani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni 
prostor, da ne motijo ambienta, ne zastirajo značilnih pogledov, 
ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

28. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin 

za mirujoči promet)
(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vme-

snih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osen-
čenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je 
potrebno zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja so dovoljena 
pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletmi. 
Parkirne površine naj se tlakuje tako, da bodo imele izgled 
členjenosti (ustrezni materiali, kombinacije različnih materi-
alov in drugi podobni oblikovalski principi). Parkirišča, ki po 
površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot. 
Padavinske vode s povoznih površin se spelje v ponikovalnico 
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ali vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti 
potrebni v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembah 
namembnosti stavb je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, 
zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna mesta za 
stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Če na parceli ni tehnič-
nih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila 
parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest 
zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površi-
nah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je 
omogočena njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine 
ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se 
prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.

(3) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na na-
membnost oziroma dejavnost upoštevati naslednje minimalno 
število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):

Preglednica 8: Prikaz normativov glede minimalnega šte-
vila parkirnih prostorov
Enostanovanjske stavbe 2 PM
Dvostanovanjske stavbe 4 PM
Večstanovanjske stavbe 2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 

stanovanj
Počitniške hiše 2 PM
Vrtci, šole 2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zapo-

slena
Športna igrišča 1 PM / 250 m2 površine igrišč
Stavbe za fitnes ipd. 1 PM / 15 m2

Zdravstveni domovi 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 
m2 koristne površine

Prireditveni prostori 1 PM / 5 sedežev
Cerkve 1 PM / 20 sedežev
Trgovine 1 PM / 30 m2 koristne prodajne 

površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 
zaposlena

Gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zapo-
slena

Hotelske in podobne 
stavbe za kratkotrajno 
nastanitev

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev

Obrtni in industrijski 
obrati

1 PM / 50 m2 neto površine + 1 
PM / 2 zaposlena

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

Poslovni prostori s 
strankami

1 PM / 30 m2 neto površine

Poslovni prostori brez 
strank

1 PM / 2 zaposlena

Pokopališča 1 PM / 30 grobov

(4) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki 
morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5 % par-
kirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V 
primeru, da je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti 1 PM za 
vozila oseb z invalidskimi vozički.

(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različni-
mi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem 
parkiranju.

(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v 
garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki 
vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno za-
gotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko usta-
vi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz.

(7) Parkiranje (razen kratkotrajno) tovornih vozil je dovo-
ljeno le na ustrezno urejenih parkirnih mestih.

29. člen 
(ureditev okolice objektov)

(1) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva kon-
figuracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti 

prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemlji-
šču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi 
in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna 
zavarovanja brežin. 

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred 
poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in 
odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

(3) Tlakovanje dvorišč naj izhaja iz lokalne tradicije ozi-
roma naj daje izgled členjenosti. Izvedeno mora biti v neizsto-
pajočih barvah. 

(4) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na 
terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizposta-
vljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.

(5) Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja 
narave je potrebno uporabiti avtohtone, rastiščnim razmeram 
prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotič-
nih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

30. člen
(pogoji za oblikovanje objektov za lastne potrebe,  

ograj, škarp in podpornih zidov ter pomožnih  
kmetijsko-gozdarskih objektov)

(1) Objekti za lastne potrebe:
(1.1) Objekti za lastne potrebe, ki se uvrščajo med ne-

zahtevne in enostavne objekte, morajo biti oblikovani skladno 
z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Pri nadstreških 
in steklenjakih je dovoljena še streha iz brezbarvnega stekla 
ali iz brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Pri samostojno 
stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v mi-
nimalnem naklonu. Ute je kot nezahtevne objekte dovoljeno 
oblikovati kot paviljone.

(1.2) Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreške, ute 
in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti, je potrebno 
upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:

– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic 
vsaj 1:1,3 razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi, za 
slednjega je potrebno upoštevati določila za osnovni objekt, 

– višinski gabarit stavbe je lahko pritličen z izkoriščenim 
podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad 
terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanjem voda), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad 
pritličjem,

– streha mora biti izvedena na enak način in v enakih 
barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri ste-
klenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz 
brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materia-
lov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu 
(do 8°),

– za odpiranje strešin, arhitektonsko oblikovanje, uporabo 
materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih 
sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,

– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi ele-
menti oziroma enaki kot pri osnovnem objektu, 

– objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah 
morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP.

(1.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto 
na terenu in tlakovanje dvorišč, kot nezahtevne in enostavne 
objekte, je potrebno upoštevati določila prejšnjega člena.

(2) Postavitev ograj v naselju naj upošteva tip, material 
in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive 
meje oziroma postavljajo preproste žične ali lesene ograje. Va-
rovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih 
barv. V stanovanjskih območjih višine ograj (razen igriščnih in 
protihrupnih) ne smejo presegati 1,50 metra. Masivne, razen 
protihrupne ograje, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja 
kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, ograje okoli pokopališč 
ipd.). Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. 
Ob javnih cestah zgornji rob ograj oziroma njihova lega ne sme 
posegati v polje preglednosti. Določila za postavitev ograj ve-
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ljajo tudi za ograje, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti. Na 
območjih razpršene poselitve naj se ograje izvajajo na način, 
ki omogoča prehod prostoživečih vrst.

(3) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno 
oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenje-
ni. Praviloma naj se upoštevajo kvalitetni principi gradnje in 
oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Določila za 
škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne 
zidove, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti.

(4) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(4.1) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upošteva-

ti lokalno tradicijo oblikovanja. Pri toplarjih, ki niso nezahtevni 
objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimal-
na višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom 
(razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična 
dvokapnica, sive ali opečne barve, s strešnim naklonom med 
38° do 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje 
pa mora slediti lokalni tradiciji oblikovanja. Gradnje oziroma 
postavitve čebelnjakov so dovoljene, če se predhodno pridobi 
mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je 
zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s 
predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor pa mora biti 
vpisan v register čebelarjev.

(4.2) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, kr-
mišč in molzišč je potrebno upoštevati lokalno tradicijo obliko-
vanja in naslednje pogoje: 

– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic 
vsaj 1:1,5,

– višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim pod-
strešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad te-
renom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), 
kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,

– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so za-
ključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 
45°, strešna kritina mora biti sive ali opečne barve, s strešniki 
je treba ustvariti drobno teksturo, 

– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi ele-
menti,

– za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih 
sprejemnikov veljajo enaka določila kot za »prostostoječo hišo 
I (A1)« iz (1.) točke 25. člena.

(4.3) Tlorisni gabarit stolpastih silosov v okviru kmetije je 
prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine 
najvišjega objekta v okviru kmetije.

(4.4) Postavljanje obor za rejo divjadi na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih na območjih ohranjanja narave je potrebno 
izvajati na način, ki omogoča prehod prosto živečih vrst.

2.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

31. člen
(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji)

(1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene 
gradnji je potrebno upoštevati:

– tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta 
določena za EUP,

– faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih 
površin in delež zelenih površin, ki so določeni za EUP,

– namen, velikost in zmogljivost načrtovanega objekta, s 
potrebnimi površinami za njegovo uporabo (dovozi in dostopi, 
ustrezno število parkirnih mest) in vzdrževanje,

– lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se 
mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,

– zdravstveno tehnične zahteve, kot so odmik od sosednje-
ga objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti,

– da je potrebno ob obstoječem cestnem telesu zagotoviti 
1,0 m do 1,5 m širok pas z omejeno lastniško pravico, ki je 
namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture.

(2) Parcela, namenjena gradnji, lahko v okviru stavbnih 
zemljišč sega preko območja EUP, vendar ne za več kot 50% 
celotne površine.

32. člen
(parcelacije)

(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje 
novih parcel, namenjenih gradnji je dovoljeno pod pogojem, 
da se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi 
določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop 
do javne ceste. 

(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel je vedno do-
voljeno za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe 
določitve javnega dobra.

(3) Za izvajanje parcelacije se za nekatere načrtovane 
stavbe določa naslednje minimalne velikosti parcel, namenje-
nih gradnji:

– prostostoječe eno- in dvostanovanjske stavbe – 
450 m²,

– počitniške hišice – 250 m².

2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

2.5.1. Gradnja gospodarske javne infrastrukture  
in javnega dobra

33. člen
(splošno)

(1) Infrastrukturne sisteme je potrebno praviloma načr-
tovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v 
prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno 
zagotoviti kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev v 
prostor.

(2) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je pravi-
loma potrebno zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem 
svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. 

(3) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti 
medsebojno usklajen. Praviloma naj se jih združuje v skupne 
koridorje.

(4) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov 
gospodarske javne infrastrukture je treba v okviru območja 
predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih 
vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne 
zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni. 

(5) Gradnja mostov, cest ter drugih omrežij gospodarske 
javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da 
ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost 
objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno var-
nostno višino.

(6) Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je potrebno za-
gotoviti, da je le-ta v prostor umeščena in zgrajena tako, da ne 
prizadene varovanih vrednot in materialne substance dediščine 
ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.

34. člen
(gradnja cestnega omrežja)

(1) Minimalna širina cestišča občinskih cest je 4,0 metre, 
po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Nove ceste je 
potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obrača-
lišča. 

(2) Varno vključevanje in izključevanje z regionalne ceste 
se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil 
dnevno) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno 
širino 6,5 metra (PLDP<5000 vozil dnevno).

(3) Širina priključne ceste na regionalno cesto mora biti od 
3,5 metra do 7,0 metrov na dolžini vsaj 5,0 metrov z ustreznimi 
zavijalnimi radiji. Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno 
zagotoviti preglednost priključka na osnovi zaustavitvene raz-
dalje z reakcijskim časom 1,5 sekunde na regionalni cesti.

(4) Priključke stanovanjskih hiš na regionalno cesto je 
potrebno preko pločnika izvesti z ugreznjenimi robniki širine 
4,0 metra in rampo širine 0,75 metra oziroma na regionalnih 
cestah brez pločnika v širini 4,0 metra na dolžini 5,0 metrov, 
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z zavijalnimi radiji 3,0 metre ter obojestransko bankino širine 
0,75 metra.

(5) Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki 
na regionalno cesto in obstoječimi križišči je 80 metrov. 

(6) Ob regionalnih in lokalnih cestah je v naseljih potreb-
no izvesti hodnike za pešce (razen kadar ni možno zagotoviti 
zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilne vaške pozidave), 
ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo. Zaradi peščeve 
varnosti morajo biti iz hrapavih materialov, ob prehodih za pe-
šce pa morajo imeti poglobljene robnike, da ni oviran prehod 
funkcionalno oviranim osebam.

(7) Ob regionalnih in lokalnih cestah naj se izvedejo ko-
lesarske steze oziroma poti (razen kadar ni možno zagotoviti 
zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilne vaške pozidave). 
Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se 
kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles.

(8) Po potrebi se lahko na cestnem omrežju načrtujejo 
ukrepi za umirjanje prometa.

(9) Pri urejanju obcestne krajine naj se zagotovi primerno 
oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje 
in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin).

(10) Z javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi 
do kmetijskih in gozdnih zemljišč.

(11) Na območju Občine Prebold se pojavljajo črne točke 
za dvoživke. Gre za opredelitev prednostnih odsekov cest, po-
membnih za prehajanje dvoživk. Na območju občine se naha-
jata dva prednostna odseka, in sicer cesta Griže–Sv. Lovrenc 
in Prebold–Marija Reka. Pristojna služba za ohranjanje narave 
bo v primeru načrtovanja rekonstrukcije cest podala mnenje 
za ustrezno tehnično izvedbo prehodov in zaščitne ograje za 
neovirane prehode dvoživk preko cestišča.

(12) Z gradnjo nove prometne infrastrukture naj se ne 
povečuje drobljenja ekosistemov. 

(13) Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju pro-
metne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za 
prostoživeče vrste.

35. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Na območju občine se posamezna naselja oskrbuje s 
pitno vodo iz javnih  in nejavnih (lokalnih) sistemov. Nejavne 
sisteme je potrebno predajati v upravljanje upravljavcu javnega 
vodovodnega omrežja.

(2) Če vodovod ne more biti zgrajen tako, da poteka mi-
nimalno 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem, je treba v vseh 
križanjih s kanalizacijskim omrežjem, vodovodno omrežje zgra-
diti v zaščitnih ceveh, da se prepreči eventualno onesnaženje 
pitne vode.

(3) Vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima 
slepih rokavov in ne povzroča zastajanje vode, kar je lahko 
vzrok za zdravstveno neustrezno pitno vodo.

(4) Ob gradnjah in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja 
je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zado-
stno požarno vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo za-
dostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne bazene 
ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih 
določi pristojni organ. Poslovni objekti, za katere je potrebna 
dodatna požarna varnost, si morajo zagotoviti interno hidrantno 
omrežje.

(5) Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba ma-
terialov iz nodularne litine. Na trasi javnega vodovoda (tudi 
hišnih priključkov) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih 
zidov (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanjem voda), ograj, drogov ipd. in saditi dreves ali drugih 
trajnih nasadov. 

(6) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potreb-
no načrtovati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta 
predvidoma izven utrjenih površin.

(7) Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zaprte siste-
me z uporabo recikliranja porabljene vode.

36. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Na območju občine je potrebno dograditi kanalizacijski 
sistem v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

(2) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem 
sistemu, razen na območjih, kjer je že izveden mešani sis-
tem. Odpadne komunalne vode je potrebno voditi na čistilno 
napravo.

(3) Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih od-
padnih voda mora biti grajeno v nepropustni obliki in preizku-
šeno na vodotesnost skladno z veljavnimi predpisi. Na trasi 
kanalizacijskega omrežja (tudi hišnih priključkov) ni dovoljeno 
postavljati objektov, opornih zidov (razen v primeru zagotavlja-
nja varstva pred škodljivim delovanjem voda), ograj, drogov 
ipd. in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov. 

(4) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je 
potrebno načrtovati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega 
mesta predvidoma izven utrjenih površin.

(5) Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi 
v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. 
Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, 
oblikovanimi v naklonu brežine. V območju izpusta je potreb-
no predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka. 
Padavinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih 
površin, na katerih se odvija promet, morajo biti speljane in 
očiščene na način, kot to določajo predpisi.

(6) Odvajanje padavinskih voda v poselitvenih območjih 
naselij je potrebno načrtovati tako, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. 

37. člen
(gradnja omrežja zemeljskega plina)

Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podze-
mni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi 
nadzemna izvedba.

38. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter omrež-
je javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni 
izvedbi. Enako velja za območja kulturne dediščine oziroma je 
izven naselij dovoljeno uporabljati lesene nosilne drogove.

(2) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov 
in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega oziroma zagotoviti lokacije za nove trans-
formatorske postaje in trase za priključne srednje napetostne 
vode.

(3) Prečkanje prometne infrastrukture je potrebno izvesti 
z zaščitnimi cevmi (cevnimi propusti). 

(4) Objekte javne razsvetljave naj se izvede enotno za 
celotno naselje oziroma del naselja. Dostopne ceste in hodniki 
za pešce morajo biti praviloma urejeni z nizkimi uličnimi svetil-
kami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost 
je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, 
ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve zna-
čilne za določeno okolje. Če kvalitetne rešitve za določeno 
območje ne obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne 
svetilke, ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale 
kvalitetno rešitev. Na območju vaške poselitve je tip in obliko 
svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu (kolikor tega ne 
predpisujejo predpisi s področja varnosti cestnega prometa, naj 
svetilke ne bodo višje od stavb). 

39. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)

(1) Za gradnjo komunikacijskih omrežij je potrebno upo-
števati določila prejšnjega člena.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne 
telefonije je potrebno upoštevati predpise s področja elektron-
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skih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje 
usmeritve in pogoje: 

– bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh 
stavb s stanovanjsko namembnostjo ter drugih objektov, 
občutljivih na elektromagnetno sevanje, oddaljene za vsaj 
200 metrov,

– objekte se načrtuje v prostoru tako, da so vidne in okolj-
ske kvalitete najmanj prizadete,

– na območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih ob-
močjih in posebnih varstvenih območjih se te naprave postavlja 
le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih 
je območje pridobilo ta status.

40. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti 
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki 
ga predpisujejo veljavni predpisi.

(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za 
odpadke. Zbirno mesto za mora biti praviloma v objektu ali 
na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da 
je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora 
ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki 
določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih 
površin). Zbirno mesto mora biti praviloma zaščiteno z nad-
strešnico na utrjeni površini, z odtokom in opremljeno z vodo 
za občasno čiščenje. 

(3) Na vrtovih in njivah je dovoljeno zbiranje organskih 
odpadkov za predelavo v kompost.

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi 
na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice 
ločenih frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene 
površine javnega značaja. 

(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva 
predelava za ponovno uporabo ali pa predelava kot vnos v tla 
na območjih površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z 
dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja. Viške 
zemeljskega izkopa, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi, je 
dovoljeno odlagati tudi na kmetijska in gozdna zemljišča pod 
pogojem, da se predhodno pridobi soglasje pristojnega sogla-
sodajalca. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in 
izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne 
profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na ne-
stabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, 
ni dovoljeno. 

41. člen
(varovalni pasovi objektov in omrežij gospodarske  

javne infrastrukture)
(1) Če nameravana gradnja leži na območju opredelje-

nem kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, mora 
investitor pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim 
rešitvam pa soglasje upravljavcev gospodarske javne infra-
strukture. Za enostavne in nezahtevne objekte ni treba pridobiti 
projektnih pogojev.

(2) V preglednici št. 9 so informativno prikazani varovalni 
pasovi posameznih objektov in omrežij gospodarske javne 
infrastrukture.

Preglednica 9: Prikaz varovalnih pasov posameznih 
objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture:

Objekti in omrežja gospodarske 
javne infrastrukture

Varovalni pas

državne ceste:
– regionalne ceste 15 m
– državne kolesarske poti 5 m
občinske ceste:
– lokalne ceste 4 m
– javne poti 2 m

Objekti in omrežja gospodarske 
javne infrastrukture

Varovalni pas

– javne poti za kolesarje 2 m
vodovod, kanalizacija, vodi name-
njeni telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim 
sistemom, in drugi vodi, ki služijo 
določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena ali so v 
javno korist, razen priključkov nanje

3 m

elektroenergetski vodi nazivne 
napetosti:
– 35 kV – nadzemni potek 15 m
– 10 ali 20 kV – nadzemni potek 10 m
– 20 kV – podzemni potek 4 m
– elektroenergetske prostostoječe 
transformatorske postaje (TP)

10 m

plinovodi z delovnim tlakom:
– nad 16 bar 100 m
– manjšim od 16 barov in večjim od 
5 barov

5 m

– manjšim od 5 barov 2 m

(3) Varovalni pasovi objektov in omrežij gospodarske jav-
ne infrastrukture, prikazani v razpredelnici št. 9, se merijo na 
naslednje načine:

– varovalni pas državnih in občinskih cest se meri od 
zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste,

– varovalni pas TP se meri pa od zunanje stene objekta 
TP,

– varovalni pasovi ostalih objektov in omrežij, navedenih v 
preglednici št. 9, se merijo levo in desno od osi voda.

2.5.2. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

42. člen
(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in  grajeno javno dobro)
(1) Gradnja objektov je možna le na zemljiščih, ki imajo 

zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo. Minimalna komu-
nalna oskrba vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, 
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste. 

(2) Določilo prejšnjega odstavka ne velja za objekte tran-
sportne infrastrukture, cevovode, komunikacijska omrežja, 
elektroenergetske vode, druge gradbene inženirske objekte, 
objekte za oglaševanje ter nezahtevne in enostavne objekte, 
za katere se minimalna komunalna oskrba določi glede na 
njihov namen.

(3) Občina Prebold na območju razpršene poselitve in 
razpršene gradnje ni dolžna zagotavljati komunalne oskrbe 
stavbnih zemljišč.

(4) V novo načrtovanih območjih predvidenih za gradnjo, 
kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je 
gradnja stavb možna šele po izgradnji prometne in komunalne 
infrastrukture oziroma sočasno.

(5) Če se bo nameravana gradnja priključila na objekte 
gospodarske javne infrastrukture oziroma, če se bo zaradi 
gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, mora in-
vestitor od upravljavcev gospodarske javne infrastrukture pred 
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti 
soglasje za priključitev.

43. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske 

javne infrastrukture)
(1) Objekte je potrebno priključiti na predpisano komu-

nalno opremo iz prejšnjega člena in na drugo komunalno 
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opremo, ki jo za posamezna naselja predpisuje ta odlok ali 
drugi predpisi.

(2) Nezahtevne in enostavne objekte je potrebno pri-
ključiti na komunalno opremo, kadar je za njihovo uporabo to 
potrebno.

(3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je 
opredeljena po posameznih naseljih in zaselkih.

Preglednica 10: Prikaz obveznosti priključevanja na ko-
munalno opremo po posameznih naseljih in zaselkih

Naselja 1 2 3 4 5 6
Dolenja vas X X X X
Dolenja vas – Lapurje X X X
Gorica – strnjeno naselje X X X
Gorica – razpršena poselitev 
in razpršena gradnja

X X X

Kaplja vas X X X
Latkova vas – strnjeno 
naselje

X X X X

Latkova vas – razpršena po-
selitev in razpršena gradnja

X X X

Marija Reka X X X
Matke – strnjeno naselje X X X
Matke – razpršena poselitev 
in razpršena gradnja

X X

Prebold X X X X
Sveti Lovrenc – strnjeno 
naselje

X X X

Sveti Lovrenc – razprše-
na poselitev in razpršena 
gradnja

X X X

Šešče pri Preboldu – strnje-
no naselje

X X X

Šešče pri Preboldu – razpr-
šena poselitev in razpršena 
gradnja

X X X

V preglednici št. 10 imajo oznake naslednji pomen:
X ... oznaka za obveznost priključevanja (če naselje nima 

oznake obveznosti priključevanja pomeni, da  priključevanje na 
infrastrukturno omrežje  ni obvezno)

1 ... obvezno priključevanje na javno oziroma lokalno  
vodovodno omrežje 

2 ... lastna oskrba s pitno vodo, obvezno priključevanje na 
javno vodovodno omrežje, v primeru njegove izgradnje

3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko 
omrežje (odpadne komunalne vode) po njegovi izgradnji

4 ... odpadne komunalne vode je potrebno voditi v male 
komunalne ali druge čistilne naprave; obvezno priključevanje 
na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode), v 
primeru njegove izgradnje 

5 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje
6 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje po 

njegovi izgradnji, če stavba za ogrevanje ne uporablja obno-
vljivih virov energije 

(4) Na območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje 
ni potrebno upoštevati določil (3.) točke tega člena, kolikor je 
strošek izgradnje gospodarske javne infrastrukture nesoraz-
merno visok glede na obseg gradenj. 

(5) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo 
vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in 
je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. 

(6) Vse odcepe in hišne priključke na vodovodno omrežje 
je potrebno izvesti z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodo-
mere je potrebno vgraditi v zunanje vodomerne jaške.

(7) Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgra-
jen, se odpadne komunalne in tehnološke vode iz objektov in 
naprav vodijo v male komunalne ali druge čistilne naprave. Po 
izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objek-

ti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice 
in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je 
njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. 
Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo 
greznic, ki jih je potrebno izprazniti.

(8) Ne glede na določila tretjega in sedmega odstavka tega 
člena je potrebno za odvajanje odpadnih in padavinskih voda 
znotraj vodovarstvenih pasov upoštevati veljavne predpise.

(9) Greznico ali čistilno napravo mora redno prazniti poo-
blaščeni upravljavec. Odpadne vode iz greznic je prepovedano 
spuščati na javne ali zasebne površine, potoke ali druge povr-
šinske vode ali v podzemlje.

(10) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebu-
jejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, 
kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna 
zakonodaja. Kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo 
strupene snovi, se te oddaja pooblaščenim predelovalcem 
oziroma odstranjevalcem (evidenčni listi). 

(11) Meteorne in odpadne komunalne vode iz objektov, 
parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na javne ceste 
in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in 
cestnega telesa.

44. člen
(priključevanje na javne ceste)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti 
zagotovljen varen dovoz na javno cesto.

(2) Priključki posameznih objektov in dovozne ceste mo-
rajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno 
cesto. Na javno cesto se, če za to obstajajo prostorsko tehnične 
možnosti, priključuje več objektov skupno.

(3) Novi priključki na javno cesto morajo biti locirani na 
nasprotni strani že obstoječih priključkov, če so za to dane 
tehnične in prostorske možnosti.

45. člen
(odvajanje padavinskih vod)

Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi 
v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. 
Padavinske vode s streh objektov se spelje preko peskolovov, 
padavinske vode z utrjenih površin (parkirišč, dvorišč ...) pa 
preko lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z veljavnimi 
predpisi, in peskolovov v ponikovalnice ali vodotoke. 

2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja 
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja  

in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter obrambnih potreb

2.6.1. Pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine

46. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kul-
turne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor 
prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:

– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vrednosti,

– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in 
situ). 

(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno 
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in 
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za 
deponije viškov materialov ipd.
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(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kul-
turnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto 
kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana 
do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki jih izda 
organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. 

(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba 
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za 
varstvo kulturne dediščine.

(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih 
o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in 
ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja 
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov 
ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine).

(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega 
objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka 
upoštevati tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev 
dediščine.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni 
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o 
določitvi varstvenih območij dediščine. 

(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v 
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso 
dovoljeni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine 
veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se 
ohranjajo varovane vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova, 
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli), 

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se 

ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-

ža, razporeditev odprtih prostorov), 
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-

bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki itd.), 

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.), 

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, 
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina), 
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 

pogledi iz njega), 
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 

ulične fasade itd.). 
(10.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo 

varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije, 
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta 

ter vedute. 

(10.4) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine 
se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, 
pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane 
so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice 
na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. 
Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo 
kulturne dediščine.

(10.5) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni 
dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke 
ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali nji-
hove dele, za katere prostorski akt dopušča posege je treba:

– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred pose-
gom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati 
pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobi-
tvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav 
opredeli pristojna strokovna javna služba,

– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne 
arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in 
sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi 
OPPN (če se območje ureja z OPPN).

(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja 
kulturne dediščine so razvidna iz prostorskega informacijskega 
sistema ter veljavnih področnih predpisov in uradnih evidenc.

2.6.2. Pogoji za ohranjanje narave

47. člen
(ohranjanje narave)

(1) Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del, ki bi lahko 
ogrozila biotsko raznovrstnost na posebnem varstvenem obmo-
čju (območje Natura 2000), naravno vrednoto ali zavarovano 
območje je potrebno skladno 105. členu Zakona o ohranjanju 
narave pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno 
soglasje ministrstva za okolje in prostor.

(2) Območja varovanj in omejitev s področja ohranjanja 
narave so razvidna iz prostorskega informacijskega sistema in 
področnih predpisov.

(3) Kakršnihkoli posegov in dejavnosti na zavarovanih 
območjih, območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih 
območjih in posebnih varstvenih območjih (območjih Natu-
ra 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti le-teh, 
naj se ne načrtuje ali izvaja.

(4) Za varstvo zavarovanih območij – naravnih spomeni-
kov, je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje, ki so 
podani z varstvenimi režimi v sprejetem aktu o zavarovanju.

(5) Z naravnimi vrednotami je potrebno ravnati tako, da se 
ne ogrozi njihovega obstoja. Posegi in dejavnosti se izvajajo na 
naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti 
za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih pro-
storskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:

– na površinski in podzemeljski geomorfološki in hidro-
loški naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne 
uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi 
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma 
v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo 
druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote,

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne 
zmanjša vitalnost, ne poslabša zdravstveno stanje drevesa in 
se ne poslabšujejo življenjske razmere na rastišču,

– na botanični naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne 
poslabšajo življenjske razmere rastlin, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da 
jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.

(6) Na območjih pričakovanih naravnih vrednot je po-
trebno odkritje podzemnih jam in najdbe mineralov ali fosilov 
prijaviti pristojni službi za varstvo narave.

(7) Habitatni tipi, ki se ohranjajo prednostno glede na 
druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Repu-
blike Slovenije, in značilni elementi krajine, so pomembni za 
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ohranjanje biotske raznovrstnosti. Habitatni tipi se ohranjajo 
v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti načrtujejo 
in izvajajo na način, da je njihov neugodni vpliv čim manjši. 
Ohranjajo in ponovno se vzpostavijo tiste značilnosti krajine, 
ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na 
obravnavanem območju se kot taki značilni elementi krajine 
pojavljajo: visokodebelni travniški sadovnjaki, posamezna dre-
vesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, 
obrežna vegetacija ob potokih in rekah.

(8) Na ekološko pomembnih območjih so vsi posegi in de-
javnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni 
meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatnih 
rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost 
habitatnih populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi 
bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. 
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu 
s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi 
ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali 
ter njihove habitate čim manjši. Skladno s to usmeritvijo naj se 
posege in dejavnosti načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko 
najvrednejših delov ekološko pomembnih območij.

(9) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natu-
ra 2000) se pri izvajanju ter načrtovanju posegov in dejavnosti 
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden 
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate 
čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter 
drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali 
in rastlin tako, da se:

– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje 
dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, 
ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času 
razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negiblji-
vih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, 
naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja,

– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in 
rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

2.6.2. Pogoji za varstvo okolja

48. člen
(splošno)

(1) Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh ob-
močjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot 
so dovoljene s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima 
čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo 
čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri 
vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede 
varovanja okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in 
izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno 
vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na 
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. 

(3) Odpadke in druge surovine za nadaljnjo predelavo je 
potrebno skladiščiti urejeno, na način, da se vizualno ne moti 
ostale okolice.

49. člen
(tla)

(1) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti 
dela izvedena na način, ki onemogoča njihov izliv v vodotoke, 
v podzemne vode ali kanalizacijo.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in de-
ponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje 
drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča 
mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

(3) Objekti za rejo živali morajo po velikosti ustrezati veli-
kosti kmetijskih zemljišč, ki so na razpolago za uporabo živin-
skih gnojil zaradi varstva podzemnih voda pred onesnaženjem 
z nitrati, v nasprotnem primeru je treba manjkajoča zemljišča 

zagotoviti z najemom ali pa zagotoviti predajo živinskih gnojil 
v predelavo.

(4) Kmetijska gospodarstva z več kot 5 GVŽ za vnos ži-
vinskih gnojil na kmetijska zemljišča pripravijo gnojilni načrt ali 
letni operativni načrt razvoza živinskih gnojil.

(5) Blato iz komunalnih čistilnih naprav, malih komunalnih 
čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav se sme uporabljati v 
kmetijstvu kot gnojilo samo v skladu s predpisi o uporabi blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

50. člen
(vode)

(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi 
vodnega soglasja.

(2) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v 
skladu s prilogo Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstve-
nih območij, oziroma posegi, za katere iz rezultatov analize 
tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za onesnaženje 
zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu z odloki o vodovar-
stvenih območjih. Gnojenje z živinskimi gnojili ni dovoljeno v 
I. vodovarstvenem območju, v ostalih vodovarstvenih pasovih 
pa le z gnojilnimi načrti.

(3) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v po-
vršinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih 
in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, 
ki jih določajo zakon in predpisi na področju varstva okolja. 
Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je 
prepovedano. 

(4) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, 
mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali 
občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v 
vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja 
mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s 
podzemno vodo, je prepovedano.

(5) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na 
način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne 
pospešuje škodljivega delovanja voda. Za odvzemanje napla-
vin je potrebno upoštevati predpise o vodah.

(6) Na območju kopalnih voda je prepovedano načrtovati 
dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kakovost kopalnih voda in 
onemogočile dostop do kopališča.

(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano 
odlaganje odpadkov.

(8) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje ali 
uporaba sredstev za varstvo rastlin.

51. člen
(zrak)

(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko 
sprejemljivimi viri energije, enako je potrebno postopoma ure-
diti tudi ogrevanje obstoječih stavb.

(2) Vse večje porabnike je potrebno obvezno priključiti na 
zgrajeno plinovodno omrežje.

2.6.3. Pogoji za varstvo naravnih dobrin

52. člen
(območja vodnih in priobalnih zemljišč)

(1) Za posege v prostor je potrebno upoštevati določilo 
(1.) točke 50. člena.

(2) Priobalno zemljišče vodotoka 1. reda Savinje je 
15 metrov, zunaj območij naselij pa 40 metrov od meje vodne-
ga zemljišča. Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, 
hudournikov, stoječih vod in suhih strug je 5 metrov od meje 
vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče je lahko tudi drugačno, 
če tako določi vlada.

(3) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen 
dostop in vzdrževanje vodotoka.
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(4) Načrtovanje prostorskih ureditev naj zagotavlja var-
stvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

(5) Pri načrtovanju potekov tras gospodarske javne in-
frastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj 
vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, 
naj ta ne posega v pretočni profil vodotoka in naj se izvaja na 
tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežine 
vodotoka. 

(6) Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne pred-
vsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim 
manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, je potrebno 
ohranjati naraven potek vodotoka. Vegetacijo ob vodotokih je 
potrebno ohranjati v čim večji meri ali jo ponovno zasaditi.

(7) Kolikor je mogoče, naj bo oblikovanje objektov po-
trebnih za rabo voda podrejeno lokalni tradiciji oblikovanja. V 
prostor naj se praviloma umeščajo na vizualno neizpostavljenih 
lokacijah.

(8) Rekreacijske poti se morajo čimbolj prilagajati terenu 
brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Pri 
trasiranju in urejanju zemljišč je treba v največji meri ohranjati 
obstoječo vegetacijo (gozdni rob, drevje, grmičevje in posa-
mična drevesa).

53. člen
(območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč)

(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih 
površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadov-
njake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča ter 
naravne oblike terena tako, da se ne spremeni njihova oblika 
oziroma pojavnost v prostoru.

(2) Pri melioracijah in hidromelioracijah je potrebno ohra-
njati naravne značilnosti prostora. 

(3) Objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture 
naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja 
sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših, ozi-
roma naj se z novimi posegi ne razdrobi posestna struktura. 
Pri umeščanju ali rekonstrukciji omrežij gospodarske javne 
infrastrukture naj se v čim večji možni meri izkoristijo obstoječe 
ceste in poti.

(4) Gradnja objektov in druge ureditve naj se izvedejo na 
način in le v primerih, ko se zagotavlja varstvo naravnih vrednot 
in biotske raznovrstnosti.

(5) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo poti in dostopnih 
cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, rušiti 
ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtekanje visokih voda 
in hudournikov. 

(6) Za urejanje rekreacijskih poti je potrebno upoštevati 
določila prejšnjega člena.

54. člen
(območja gozdnih zemljišč)

(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno 
pridobiti soglasje zavoda pristojnega za gozdove. Enako velja 
tudi za izsekavanje posameznih dreves, ki morajo biti pred 
posekom označena. 

(2) Varovalni gozdovi so določeni s predpisi o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, v katerih so 
podani tudi režimi gospodarjenja z njimi. Varovalni gozdovi so 
razvidni iz prostorskega informacijskega sistema.

(3) Pri načrtovanju posegov v večnamenskih gozdovih 
je potrebno posebno pozornost nameniti gozdnim predelom 
s prvo stopnjo poudarjenosti katere od ekoloških ali socialnih 
funkcij. V gozdovih s poudarjenimi ekološkimi funkcijami naj 
se posegi dovolijo le v izjemnih primerih in sicer, ko so ti nujni 
in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi social-
nimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje 
načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in 
gozdnega prostora.

(4) Pri umeščanju novih objektov in omrežij gospodarske 
javne infrastrukture naj se v največji možni meri izkorišča že 
obstoječe infrastrukturne koridorje.

(5) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upo-
števati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev 
ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas 
v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.

(6) Gradnja objektov in druge ureditve naj se izvedejo na 
način in le v primerih, ko se zagotavlja varstvo naravnih vrednot 
in biotske raznovrstnosti.

(7) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogoz-
dovati.

(8) Za urejanje rekreacijskih poti je potrebno upoštevati 
določila 52. člena.

2.6.4. Pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

55. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati 
tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi na-
ravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje 
in pomoč. 

(2) Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih 
oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvo-
dnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov 
ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja 
se določi v občinskem načrtu zaščite in reševanja.

56. člen
(ogrožena območja)

(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem 
voda so določena območja, ki so ogrožena zaradi:

– poplav (poplavno območje),
– erozije celinskih voda (erozijsko območje),
– zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje).
(2) Za posege v prostor je potrebno upoštevati določilo 

(1.) točke 50. člena.
(3) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavno-

sti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv 
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda. Za vse ostale gradnje in 
posege, ki niso v skladu z določili prejšnjega stavka, je potreb-
no predhodno izdelati hidrološko hidravlično študijo, v kateri 
morajo biti skladno s predpisi določeni ukrepi za zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, izvedba ukrepov pa mora biti končana 
pred njihovo gradnjo.

(4) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in 

oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje 

zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi 
erozije,

– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po 

erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje 

erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi za-

gotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(5) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug po-

sestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega 
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost 
zemljišča, in sicer na naslednje načine: 

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi 
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč, 
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– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje 
zemljišča in dvig podzemne vode, 

– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemlji-
šče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, 

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne 
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 

(6) Na erozijskih in plazljivih območjih, če ne ležijo v 
ravnini, je potrebno za vsako gradnjo oziroma poseg predho-
dno izdelati geološko geotehnično študijo, v kateri se določijo 
ustrezni tehnični in protierozijski ukrepi zaradi varstva ljudi in 
premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(7) Ogrožena območja so razvidna iz prostorskega infor-
macijskega sistema, poplavna pa dodatno tudi iz Preglednice 
12 (68. člen).

57. člen
(zaklonišča)

(1) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter 
dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi ne-
varnostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. Zaklonilniki se 
praviloma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševi-
nami.

(3) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in 
drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni 
zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kul-
turne dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji 
in radiu, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega 
prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih, 
kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena 
za obrambo in zaščito. V drugih novih objektih v naseljih iz 
prejšnjega stavka je obvezna ojačitev prve plošče tako, da 
zdrži rušenje nanjo. 

58. člen
(varnost zračnega prometa)

(1) Za postavitev nove ali povečanje oziroma povišanje 
obstoječe ovire za zračni promet je potrebno pridobiti soglas-
je ministrstva pristojnega za promet (ovire v coni civilnega 
letališča) ali ministrstva pristojnega za obrambo (ovire v coni 
vojaškega letališča).

(2) Na območju Občine Prebold se za ovire za zračni 
promet štejejo:

– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov 
in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine 
dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,

– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 
100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki 
so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 me-
trov,

– objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoli-
škega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj 
varovalnih pasov posameznih cest, visokonapetostnih vodov 
in podobno.

(3) Ovire je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z 
veljavnimi predpisi.

2.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

59. člen
(zahteve glede seizmološke in hidrološke značilnosti zemljišč)

(1) Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Pre-
bold vrednost projektnega pospeška tal 0,15 (potresna nevar-
nost).

(2) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise 
s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter 
predpise s področja voda.

60. člen
(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti 
minimalno zahtevano osončenje, skladno z veljavno zakono-
dajo.

(2) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe 
za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo pred-
pisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. 

61. člen
(pogoji za varstvo pred hrupom)

(1) Območja varstva pred hrupom so določena na osnovi 
predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Na območjih poselitve se določa III. stopnja varstva 
pred hrupom, razen za gospodarske cone (IG) in površine za 
industrijo (IP), kjer se določa IV. stopnja varstva pred hrupom. 

(3) Na območjih prometne (P) in okoljske (O) infrastruk-
ture ter mineralnih surovin (LN) se določa IV. stopnja varstva 
pred hrupom.

(4) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se določa 
IV. stopnja varstva pred hrupom, razen za mirna območja na 
prostem, kjer se stopnja varovanja pred hrupom določi v skladu 
z veljavno zakonodajo.

(5) Na območju površinskih voda se določa III. stopnja 
varstva pred hrupom, razen za območja vodne infrastrukture, 
kjer se določa IV. stopnja varovanja pred hrupom in mirna 
območja na prostem, kjer se stopnja varovanja pred hrupom 
določi v skladu z veljavno zakonodajo.

62. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni 
transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni 
ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni 
sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski od-
dajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali 
obratovanje obremenjuje okolje. 

(2) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja 
mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in 
rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega 
polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati 
omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja 
zaradi sevanja.

(3) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave 
stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje ter spre-
membe namembnosti stavb za potrebe stalnega oziroma ob-
časnega bivanja), ki posegajo v elektroenergetske koridorje ob-
stoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti 
dokazilo pooblaščene organizacije, da v območju načrtovanega 
posega niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega 
polja, ki so določene v predpisu iz prejšnje točke.

63. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov  

funkcionalno oviranim osebam)
Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s 

področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

64. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s 
področja varnosti pred požari.

(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je 
z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno 
širjenje požara na sosednje objekte.

(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje. 
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(4) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran 
in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, 
dostopov in delovnih površin se uredi v skladu z veljavnim 
standardom.

65. člen
(pogoji za varčevanje z energijo)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s 
področja učinkovite rabe energije v stavbah.

(2) Pri posegih na obstoječih objektih je potrebno izboljše-
vati njihove toplotne lastnosti in povečevati uporabo obnovljivih 
virov energije, kolikor to ni v nasprotju z drugimi varovanji in 
omejitvami.

(3) Priporoča se gradnja pasivnih in nizkoenergijskih hiš.
(4) Doseganju bolj učinkovite rabe energije v stavbah naj 

se podredi tudi oblikovanje okolice objektov (npr. zasaditev 
vegetacije pred večje steklene površine ipd.), kolikor to ni v 
nasprotju z drugimi varovanji in omejitvami. 

(5) Za večje komplekse stavb se priporoča gradnja sku-
pnih kotlovnic.

3. Pogoji za načrtovanje posegov v prostor po enotah 
urejanja prostora

66. člen
(makroobmočja in območja naselij)

(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine 
Prebold se celotno območje občine deli na dve makroobmočji: 
Ravninski in Hriboviti del.

(2) Posamezno makroobmočje se členi na območja nase-
lij in zaselkov vključno z območji odprtega prostora.

(3) Območje naselja oziroma zaselka je označeno s čr-
kovno oznako naselja oziroma zaselka, območja odprtega 
prostora pa s črkovno oznako makroobmočja.

Preglednica 11: Prikaz členitve občine na makroobmočja 
in območja naselij

Makroobmočje Območje naselja Oznaka 
naselja

Ravninski del Dolenja vas DO
Kaplja vas KA
Latkova vas LA
Prebold PR
Sveti Lovrenc LO
Šešče pri Preboldu ŠE
odprti prostor RD

Hriboviti del Gorica GO
Marija Reka MR
Matke MA
odprti prostor HD

67. člen
(območja EUP)

(1) Razdelitev območja občine na EUP je razvidna iz 7., 
66., 68. in 69. člena ter grafičnega dela.

(2) V nadaljevanju so po posameznih EUP in manjših 
območjih znotraj EUP določeni:

– namenska raba,
– urejanje z OPPN ali DPN,
– oblikovanje grajene strukture,
– stavbni tip,
– posebna določila.

3.1. Ravninski del

68. člen
Preglednica 12: Ravninski del

Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

Dolenja vas
DO1 / CU / U2 A1, A4 85. člen
DO2 DO2/1 CU / U2 A1, A4 85. člen

DO2/2 85. člen,
56. člen

DO2/3 85. člen,
56. člen

DO3 / CDp / U3 A7
DO4 DO4/1 CU / U2 A1, A4 85. člen

DO4/2 85. člen,
56. člen

DO5 / C predviden OPPN / / 71. člen
DO6 DO6/1 SK / U2 A1, A4 /

DO6/2 56. člen
DO7 DO7/1 SK / U2 A1, A4 /

DO7/2 56. člen
DO8 DO8/1 SS / U4 A2 /

DO8/2 SS / U4 A2 /
DO8/3 SS / U4 A2 56. člen

DO9 DO9/1 SS / U5 A2 /
DO9/2 /
DO9/3 56. člen
DO9/4 56. člen
DO9/5 56. člen
DO9/6 56. člen
DO9/7 56. člen
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Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

DO10 DO10/1 SS / U5 A2 /
DO10/2 56. člen

DO11 / CDd / U3 / 86. člen,
56. člen

DO12 / SS / U3 A5 87. člen
56. člen

DO13 / CDd / U3 A7 88. člen
DO14 / SK / U3 A1, A4 /
DO15 DO15/1 BT / U7 A2 /

DO15/2 U4 89. člen
DO15/3 U7 /
DO15/4 U7 56. člen
DO15/5 U4 89. člen,

56. člen
DO16 / CDp / U3 A7 90. člen
DO17 DO17/1 PC / / / /

DO17/2 /
DO17/3 56. člen
DO17/4 56. člen

DO18 DO18/1 As / U8 A2 /
DO18/2 56. člen

DO19 DO19/1 SK / U5 A2, A4 /
DO19/2 56. člen

DO20 DO20/1 CDp / U5 A2, A7 91. člen
DO20/2 91. člen,

56. člen
DO21 / PC / / / 56. člen
DO22 / PC / / / 56. člen
Kaplja vas
KA1 / SK / U1 A1, A4 /
KA2 / SS / U3 A2 /
KA3 / SK / U2 A1, A4 /
KA4 / SS / U3 A2 /
KA5 / PC / / / /
KA6 / ZS / U6 A7 92. člen
KA7 / PL / U7 A7 93. člen
KA8 / CDd / U3 A2 93. člen
KA9 / As / U8 A2 56. člen
KA10 / As / U8 A2 /
KA11 KA11/1 As / U8 A2 /

KA11/2 56. člen
KA12 / As / U8 A2 /
Latkova vas
LA1 / SK / U1 A2, A4 /
LA2 / SS / U3 A2 /
LA3 / SS / U5 A2 /
LA4 / SS / U3 A2 94. člen
LA5 / SS / U3 A2 /
LA6 / SK / U2 A2, A4 /
LA7 / SK / U5 A2, A4 /
LA8 / SK / U2 A2, A4 /
LA9 / SK / U3 A2, A4 95. člen
LA10 / SK / U5 A2, A4 /
LA11 LA11/1 SS / U7 A5 96. člen

LA11/2 SS U5 A2 /
LA12 / SS / U3 A2 /
LA13 / SS / U4 A2 /
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Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

LA14 / SS / U3 A2 /
LA15 / SS / U3 A2 /
LA16 LA16/1 SS / U5 A2 /

LA16/2 ZP / / / /
LA16/3 ZP / / / /

LA17 / CU / U7 A7 97. člen
LA18 / CDp / U3 A2 /
LA19 LA19/1 C Odlok o lokacijskem načrtu 

območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova 
vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova 
vas 2), Ur.l. RS,  št. 110/07

/ / /
LA19/2 Z
LA19/3 S
LA19/4 P

LA20 / CDp / U3 A7 /
LA21 LA21/1 C predviden OPPN / / 72. člen

LA21/2 BC
LA22 / BT / U7 A7 56. člen
LA23 LA23/1 IG / U7 A7 98. člen

LA23/2 98. člen,
56. člen

LA24 LA24/1 I Odlok o lokacijskem načrtu 
območja L4/6 Cona SOC, Ur. l. 
RS, št. 94/05

/ / /
LA24/2 I
LA24/3 P

LA25 LA25/1 IG / U7 A7 99. člen
LA25/2 99. člen,

56. člen
LA26 LA26/1 IP / U7 A7 100. člen

LA26/2 100. člen,
56. člen

LA27 / IG / U7 A7 101. člen,
56. člen

LA28 / I predviden OPPN / / 73. člen
LA29 / PC / / / /
LA30 / PC / / / /
LA31 / P Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu L4/4 krož-
išče – Latkova vas, Ur. l. RS, 
št. 76/08

/ / /

LA32 LA32/1 IG / U7 A7 102. člen
LA32/2 102. člen,

56. člen
LA33 / CDp / U7 A7 103. člen
LA34 LA34/1 As / U8 A2 /

LA34/2 56. člen
LA35 / As / U8 A2 /
LA36 / As / U8 A2 /
LA37 / As / U8 A2 /
LA38 / As / U8 A2 /
LA39 / As / U8 A2 /
LA40 / As / U8 A2 /
LA41 / As / U8 A2 /
LA42 / SS / U3 A2 /
LA43 / As / U8 A2 /
LA44 / As / U8 A2 /
LA45 / As / U8 A2 /
LA46 / SK / U3 A2, A4 /
LA47 / O U8 A7 104. člen,

56. člen
LA48 / S predviden OPPN / / 74. člen
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Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

LA49 LA49/1 As / U8 A2 /
LA49/2 56. člen

LA50 / As / U8 A2 56. člen
LA51 LA51/1 PC / / / /

LA51/2 56. člen
Prebold
PR1 PR1/1 CU / U1 A1 105. člen

PR1/2 CDv U1 A6 /
PR1/3 ZP / / /
PR1/4 CU / / 106. člen

PR2 / CU / U1 A1 105. člen
PR3 / CU / U7 A7 107. člen
PR4 / CU / U3 A7 108. člen,

56. člen
PR5 / CDi / U6 A6 /
PR6 / CU / U7 A7 /
PR7 / SS / U3 A5 109. člen
PR8 PR8/1 SS / U7 A5 110. člen

PR8/2 SB 111. člen
PR8/3 SB 111. člen,

56. člen
PR8/4 SS 110. člen,

56. člen
PR9 / SS / U4 A2 112. člen
PR10 / CU / U6 A6 /
PR11 / SS / U7 A5 113. člen
PR12 / SS / U4 A2 /
PR13 / BC / U7 A7 /
PR14 / SS / U7 A5 114. člen
PR15 / SS / U3 A2 /
PR16 PR16/1 IG / U7 A7 115. člen

PR16/2 115. člen,
56. člen

PR17 / SS / U3 A2 /
PR18 / SS / U3 A2 116. člen
PR19 / SS / U3 A2 /
PR20 / CDp / U3 A2 /
PR21 / SS / U3 A2 /
PR22 / SS / U4 A2 /
PR23 PR23/1 S predviden OPPN / / 75. člen

PR23/2 Z
PR24 / C predviden OPPN / / 76. člen
PR25 / SS / U3 A2 117. člen
PR26 / S Odlok o občinskem lokacijskem 

načrtu območja P4/4 Kovačev 
hrib, Ur. l. RS, št. 48/07

/ / /

PR27 PR27/1 ZK / U6 A6 118. člen
PR27/2 PC / / 119. člen
PR27/3 ZD / / /

PR28 / CDd / U3 A2 /
PR29 / SS / U3 A2 /
PR30 / SS / U3 A2 /
PR31 / SK / U5 A2, A4 /
PR32 / CDp / U3 A2 /
PR33 / SK / U3 A2, A4 /
PR34 PR34/1 ZP / / / 120. člen

PR34/2 120. člen,
56. člen
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Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

PR35 / ZS / U7 A7 /
PR36 / ZD / / / 121. člen
PR37 / ZD / / / 122. člen
PR38 / ZS / U7 A7 123. člen
PR39 / ZS / U7 A7 124. člen
PR40 / ZD / / / 121. člen
PR41 PR41/1 B predviden OPPN 77. člen

PR41/2 S
PR42 / Ak / U8 A2, A4 /
PR43 / As / U8 A2 /
PR44 / As / U8 A2 /
PR45 / As / U8 A2 /
PR46 PR46/1 PC / / / /

PR46/2 ZP /
PR46/3 PC 119. člen
PR46/4 PC 56. člen

PR47 PR47/1 PC / / / /
PR47/2 56. člen

PR48 / BT / U7 A2 /
PR49 / SS / U3 A2 /
PR50 / SK / U3 A2, A4 /
Sveti Lovrenc
LO1 / SK / U2 A1, A4 /
LO2 / CDv / U2 A6 /
LO3 / SK / U3 A2, A4 /
LO4 / SS / U5 A2 /
LO5 / CDp / U3 A7 125. člen
LO6 / CDp / U3 A2 /
LO7 / SS / U3 A1 126. člen
LO8 / SK / U2 A2, A4 /
LO9 / S predviden OPPN / / 78. člen
LO10 LO10/1 SS / U3 A2 /

LO10/2 SS U3 A2 127. člen
LO11 / As / U8 A2 /
LO12 / ZS / U7 A7 128. člen
LO13 / CDp / U7 A7 129. člen
LO14 / SS / U7 A2 /
LO15 / Ak / U8 A2, A4 /
LO16 / Ak / U8 A2, A4 /
LO17 / Ak / U8 A2,A4 /
LO18 / Ak / U8 A2, A4 /
LO19 / As / U8 A2 /
LO20 / Ak / U8 A2, A4 /
LO21 / Ak / U8 A2, A4 /
LO22 / As / U8 A2 /
LO23 / As / U8 A2 /
LO24 / Ak / U8 A2, A4 /
LO25 / Ak / U8 A2, A4 /
LO26 / Ak / U8 A2, A4 130. člen
LO27 / Ak / U8 A2, A4 /
LO28 / Ak / U8 A2, A4 /
LO29 / As / U8 A2 /
LO30 / Ak / U8 A2, A4 /
Šešče pri Preboldu
ŠE1 / SK / U1 A1, A4 /
ŠE2 / CU / U6 A6 131. člen
ŠE3 / SK / U3 A2, A4 132. člen
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Oznaka EUP Oznaka manjšega 
območja znotraj 
EUP

Namenska
raba

OPPN ali DPN Oblikovanje  
grajene strukture

Stavbni tip Posebna 
določila

ŠE4 / SK / U2 A2, A4 /
ŠE5 / SK / U3 A2, A4 /
ŠE6 ŠE6/1 SK / U3 A2, A4 /

ŠE6/2 /
ŠE6/3 56. člen

ŠE7 / Ak ¸/ U8 A2, A4 /
ŠE8 / CDp / U3 A2 /
ŠE9 / SS / U3 A2 /
ŠE10 / S predviden OPPN / / 79. člen
ŠE11 ŠE11/1 ZS / U7 A7 56. člen

ŠE11/2 SS U7 A2 /
ŠE11/3 PC / / 56. člen
ŠE11/4 SS U7 A2 56. člen

ŠE12 / As / U8 A2 /
ŠE13 ŠE13/1 ZS / U7 A7 50. člen, 

56. člen,  
133. člen

ŠE13/2 BT U7 A7

ŠE14 / As / U8 A2 /
ŠE15 / Ak / U8 A2, A4 /
ŠE16 / Ak / U8 A2, A4 /
ŠE17 / Ak / U8 A2, A4 134. člen
ŠE18 / Ac / U8 A2 134. člen
ŠE19 / Ak / U8 A2, A4 /
ŠE20 / Ak / U8 A2, A4 /
ŠE21 / S predviden OPPN / / 79. člen
ŠE22 / SS / U3 A2 135. člen
ŠE23 ŠE23/1 S predviden OPPN / / 80. člen

ŠE23/2
Odprti prostor
RD1 / K1, G, VC / / / 136. člen
RD2 / K1, K2, G / / / 136. člen
RD3 / K1, K2, G / / / 136. člen
RD4 / K2, G / / / 136. člen
RD5 / K, G, V / / / /

3.2. Hriboviti del

69. člen

oznaka EUP oznaka manj-šega 
območja znotraj 
EUP

namenska
raba

OPPN ali DPN oblikovanje gra-
jene strukture

stavbni tip posebna 
določila

Gorica
GO1 / S predviden OPPN / / 81. člen
GO2 / Ak / U8 A2, A4 /
GO3 / As / U8 A2 /
GO4 / As / U8 A2 /
GO5 / As / U8 A2 /
GO6 / As / U8 A2 /
GO7 / Ak / U8 A2, A4 /
GO8 / Ak / U8 A2, A4 /
GO9 / Ak / U8 A2, A4 /
GO10 / Ak / U8 A2, A4 /
GO11 / Ak / U8 A2, A4 /
GO12 / Ak / U8 A2, A4 /
GO13 / As / U8 A2 /
Marija Reka
MR1 / CDv / U6 A6 137. člen
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oznaka EUP oznaka manj-šega 
območja znotraj 
EUP

namenska
raba

OPPN ali DPN oblikovanje gra-
jene strukture

stavbni tip posebna 
določila

MR2 MR2/1 SK / U3 A2, A4 /
MR2/2 ZS U7 A7 138. člen
MR2/3 BT U3 A7 /

MR3 / As / U8 A2 /
MR4 / As / U8 A2 /
MR5 / LN / / / 139. člen
MR6 / Ak / U8 A2, A4 /
MR7 / Ak / U8 A2, A3, A4 140. člen
MR8 / Ak / U8 A2, A4 /
MR9 / As / U8 A2, A3 /
MR10 / Ak / U8 A2, A3, A4 140. člen
MR11 / As / U8 A2, A3 /
MR12 / As / U8 A2, A3 /
MR13 / As / U8 A2 /
MR14 MR14/1 ZS / U7 A7 /

MR14/2 BT U7 A7 /
MR14/3 SS U3 A2 /

MR15 / Ak / U8 A2, A4 /
MR16 / Ak / U8 A1, A4 /
MR17 / Ak / U8 A1, A4 /
MR18 / Ak / U8 A1, A4 /
MR19 / Ak / U8 A1, A4 /
MR20 / Ak / U8 A2, A4 /
MR21 / Ak / U8 A1, A4 /
MR22 / As / U8 A1 /
MR23 / As / U8 A1, A3 /
MR24 / Ak / U8 A2, A4 /
MR25 / As / U8 A2, A3 /
MR26 / As / U8 A2, A3 /
MR27 / Ak / U8 A2, A4 /
MR28 / As / U8 A2, A3 /
MR29 / As / U8 A2, A3 /
MR30 / As / U8 A2, A3 /
MR31 / As / U8 A2, A3 /
MR32 / As / U8 A2 /
MR33 / Ak / U8 A1, A4 /
MR34 / Ak / U8 A2, A4 /
MR35 / As / U8 A2 /
MR36 / Ak / U8 A2, A4 /
MR37 / Ak / U8 A2, A4 /
MR38 / Ak / U8 A2, A4 /
MR39 / Ak / U8 A2, A4 /
MR40 / As / U8 A2 /
MR41 / LN / / / 139. člen
MR42 / As / U8 A2 /
MR43 / Ak / U8 A2, A4 /
MR44 / As / U8 A1 /
MR45 / Ak / U8 A2, A4 /
MR46 / Ak / U8 A2, A4 /
MR47 / Ak / U8 A2, A4 /
MR48 / Ak / U8 A2, A4 /
MR49 / Ak / U8 A2, A4 /
MR50 / Ak / U8 A2, A4 /
MR51 / As / U8 A2 /
MR52 / Ak / U8 A2, A4 /
MR53 / Ak / U8 A2, A4 /
MR54 / Ak / U8 A2, A4 /
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oznaka EUP oznaka manj-šega 
območja znotraj 
EUP

namenska
raba

OPPN ali DPN oblikovanje gra-
jene strukture

stavbni tip posebna 
določila

MR55 / Ak / U8 A2, A4 /
MR56 / Ak / U8 A2, A4 /
MR57 / SP / U3 A3 141. člen
MR58 / Ak / U8 A2, A4 /
MR59 / Ak / U8 A2, A4 /
MR60 / Ak / U8 A2, A4 /
MR61 / Ak / U8 A2, A4 /
MR62 / Ak / U8 A2, A4 /
MR63 MR63/1 CDp / U3 A2 /

MR63/2 SS U3 A2 /
MR64 / SS / U3 A2, A3 142. člen
MR65 / As / U8 A2, A3 /
MR66 / Ak / U8 A2, A3, A4 140. člen
MR67 / As / U8 A2, A4 /
MR68 / Ak / U8 A2, A4 /
MR69 / Ak / U8 A2, A4 /
MR70 / Ak / U8 A2, A3, A4 140. člen
MR71 / Ak / U8 A2, A4 143. člen
MR72 / Ak / U8 A2, A4 /
MR73 / Ak / U8 A2, A4 /
MR74 / Ak / U8 A1, A4 /
MR75 / LN predviden OPPN / / 144. člen
MR76 / Ak / U8 A1, A4 /
MR77 / Ak / U8 A2, A4 /
MR78 / As / U8 A2 /
MR79 / Ak / U8 A2, A3, A4 140. člen
MR80 / Ak / U8 A1, A4 /
MR81 / Ak / U8 A2, A4 /
MR82 / Ak / U8 A1, A4 /
MR83 / Ak / U8 A1, A4 /
MR84 / PC / / / 145. člen
MR85 / As / U8 A2 /
MR86 / As / U8 A2 146. člen
MR87 / As / U8 A2 146. člen
MR88 / Ak / U8 A2, A4 /
Matke
MA1 / CU / U3 A2, A4 147. člen
MA2 / SK / U2 A2, A4 /
MA3 / SS / U3 A2 148. člen
MA4 / SS / U3 A2 /
MA5 MA5/1 ZS / U7 A7 /

MA5/2 BT U7 A2 /
MA6 MA6/1 CDv / U6 A6 149. člen

MA6/2 BT U3 A2
MA7 / Ak / U8 A2, A4 149. člen
MA8 / Ak / U8 A2, A4 149. člen
MA9 / As / U8 A2, A3 150. člen
MA10 / Ak / U8 A2, A4 /
MA11 / Ak / U8 A2, A4 148. člen
MA12 / Ak / U8 A2, A4 /
MA13 / As / U8 A2 /
MA14 / Ak / U8 A2, A4 /
MA15 / Ak / U8 A2, A4 /
MA16 / Ak / U8 A2, A4 /
MA17 / Ak / U8 A2, A4 /
MA18 / Ac / U8 A2 151. člen
MA19 / Ak / U8 A2, A4 /
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oznaka EUP oznaka manj-šega 
območja znotraj 
EUP

namenska
raba

OPPN ali DPN oblikovanje gra-
jene strukture

stavbni tip posebna 
določila

MA20 / Ak / U8 A2, A4 /
MA21 / Ak / U8 A2, A4 /
MA22 / As / U8 A2 /
MA23 / Ak / U8 A2, A4 /
MA24 / Ak / U8 A2, A4 /
MA25 / As / U8 A2 /
MA26 / As / U8 A2 /
MA27 / As / U8 A2 /
MA28 / Ak / U8 A2, A4 /
MA29 / Ak / U8 A2, A4 /
MA30 / Ak / U8 A2, A4 /
MA31 / Ak / U8 A2, A4 /
MA32 / Ak / U8 A2, A4 /
MA33 / Ak / U8 A2, A4 /
MA34 / Ak / U8 A2, A4 /
MA35 / Ak / U8 A2, A4 /
MA36 / Ak / U8 A2, A4 /
MA37 / Ak / U8 A2, A4 /
MA38 / Ak / U8 A2, A4 /
MA39 / Ak / U8 A1, A4 /
MA40 / Ak / U8 A2, A4 /
MA41 / As / U8 A2 /
MA42 / S predviden OPPN / / 82. člen
MA43 / CDd / U5 A2, A4 152. člen
MA44 / SS / U3 A2 /
MA45 MA45/1 S predviden OPPN / / 83. člen

MA45/2
MA46 / Ak / U8 A2, A4 /
MA47 / Ak / U8 A2, A4 /
MA48 / As / U8 A2 /
MA49 / As / U8 A2 /
MA50 / S predviden OPPN / / 84. člen
Odprti prostor
Lokacije vojnih grobišč 153. člen
HD1 / K, G, V / / / /

4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov

4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja  
predvidenega OPPN

70. člen
V območjih EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, 

so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj:
– nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževa-

nje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, ki ne 
bo oviralo kasnejšega kompleksnega urejanja območja,

– gradnje objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda na ogroženih območjih,

– rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgra-
jenih objektov,

– odstranitve stavb (izjema so objekti kulturne dedišči-
ne),

– gradnje oziroma postavitve objektov za lastne potrebe 
in začasnih objektov.

4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN

4.2.1. Ravninski del

4.2.1.1. Dolenja vas

71. člen
Območje EUP z oznako DO5:
– območje se nameni pretežno trgovskim, gostinskim, po-

slovnim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim ter nemotečim 
proizvodnim in obrtnim dejavnostim,

– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– pri oblikovanju je potrebno upoštevati, da je območje 

vizualno izpostavljeno in predstavlja severni vstop v naselje, iz-
ogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s 
sosednjimi območji, 

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,
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– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hi-
drološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja.

4.2.1.2. Latkova vas

72. člen
Območje EUP z oznako LA21:
– manjše območje znotraj EUP z oznako LA21/1 se na-

meni pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, 
razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, območje z oznako 
LA21/2 pa rekreacijskim, razvedrilnim in kulturnim dejavnostim 
ter gostinstvu,

– faktor izrabe naj se giblje med 0,8 in 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno, izogibati se je potrebno 

določanju izstopajočih materialov in barv, 
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo, ostalo obstoje-

če drevje in grmičevje pa naj se ohrani v čim večjem obsegu, 
– po možnosti naj se območje z debelno vegetacijo loči od 

sosednjih EUP, pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled in 
ne linijska parkovna zasaditev, za ureditev zelenih površin naj 
se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja,

– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sose-
dnjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,

– na območju naj se ne uporablja mineralnih gnojil, her-
bicidov in pesticidov,

– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hi-
drološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja,

– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznaka-
ma LA21/1 in LA21/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z 
usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod 
pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo 
ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.

73. člen
Območje EUP z oznako LA28:
– nameni se ga proizvodnji, gradbeništvu, trgovini, prome-

tu in skladiščenju ter poslovnim dejavnostim,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno, izogibati se je potrebno 

določanju izstopajočih materialov in barv, 
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo in načrtovati in-

tenzivno zazelenitev južnega roba EUP z debelno vegetacijo,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-

čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,

– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hi-
drološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja.

74. člen
Območje EUP z oznako LA48:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se bolj drobna pozidava, premoščanje 

višinskih razlik med okoliškimi površinami naj se po možnosti 
izvaja brez ureditve škarp, teras in drugih objektov, prehodi naj 
bodo mehki in zatravljeni, za ureditev razgaljenih površin naj 
se načrtuje zatravitev z mešanico avtohtonih trav (tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se ne vnaša),

– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sose-
dnjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,

– travnikov naj se ne gnoji z mineralnimi gnojili,
– na območju naj se ne uporablja herbicidov in pestici-

dov.

4.2.1.3. Prebold

75. člen
Območje EUP z oznako PR23:
– manjše območje znotraj EUP z oznako PR23/1 se na-

meni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim 
potrebam prebivalcev ter stanovanjskim površinam za posebne 
namene, manjše območje znotraj EUP z oznako PR23/2 pa 
zelenim površinam,

– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju, da se 

nahaja v bližini graščine Prebold, izogibati se je potrebno dolo-
čanju izstopajočih materialov in barv,

– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sose-
dnjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,

– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hi-
drološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja.

76. člen
Območje EUP z oznako PR24:
– nameni se ga pretežno trgovskim, gostinskim, poslov-

nim, kulturnim, razvedrilnim in  rekreacijskim dejavnostim ter 
bivanju,

– faktor izrabe naj se giblje med 0,8 in 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju, da se 

nahaja v bližini graščine Prebold, izogibati se je potrebno dolo-
čanju izstopajočih materialov in barv,

– po možnosti naj se ob robovih EUP načrtuje pasove 
debelne vegetacije,

– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sose-
dnjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno 
omrežje,

– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hi-
drološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja.

77. člen
Območje EUP z oznako PR41:
– manjše območje znotraj EUP z oznako PR41/1 se 

nameni gostinskim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim in 
drugim podobnim dejavnostim, manjše območje znotraj EUP z 
oznako PR41/2 pa bivanju,

– faktor izrabe naj se giblje do 0,6,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju vizualno 

izpostavljene lokacije, umestitev stavb in dostopnih poti naj 
sledi konfiguraciji terena, stavbe naj bodo čimbolj skrite v ze-
lenju, po izpostavljenih robovih EUP naj se načrtuje intenzivno 
zazelenitev z avtohtono debelno vegetacijo,

– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sose-
dnjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje po možnosti pa 
tudi na zgrajeno plinovodno omrežje.
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4.2.1.4. Sveti Lovrenc

78. člen
Območje EUP z oznako LO9:
– območje se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnost-

mi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih mate-
rialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter po mo-
žnosti priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.

4.2.1.5. Šešče pri Preboldu

79. člen
Območji EUP z oznako ŠE10 in ŠE21:
– posamezno območje se nameni bivanju s spremljajoči-

mi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe posameznega območja naj se giblje okoli 

0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih mate-
rialov in barv,

– območji naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ju je ustrezno komunalno opremiti ter po mo-
žnosti priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,

– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-
janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.

80. člen
Območje EUP z oznako ŠE23:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfigu-
raciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih 
materialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,

– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-
janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,

– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznaka-
ma ŠE23/1 in ŠE23/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z 
usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod 
pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo 
ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.

4.2.2. Hriboviti del

4.2.2.1. Gorica

81. člen
Območje EUP z oznako GO1:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tra-

dicije, lahko na sodoben način, načrtuje se lahko tudi energet-
sko varčna gradnja, urbanistično oblikovanje naj bo gručasto, 
umeščanje dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogiba-
ti se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, 

– z ureditvami je potrebno omogočiti nadaljnje nemoteno 
dostopanje in gospodarjenje z okoliškim gozdom,

– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-
janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.

4.2.2.2. Matke

82. člen
Območje EUP z oznako MA42:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, lahko na sodoben način, umestitev stavb in dostopnih 
poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno dolo-
čanju izstopajočih materialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,

– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-
janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.

83. člen
Območje EUP z oznako MA45:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem, 
da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev 
stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se 
je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,

– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 

sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-

čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-

janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznaka-

ma MA45/1 in MA45/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z 
usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod 
pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo 
ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.

84. člen
Območje EUP z oznako MA50:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki 

služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne 

tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem, 
da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev 
stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se 
je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,

– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s 
sosednjimi območji,

– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priklju-
čiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,

– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca ure-
janja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.

5. Posebne določbe

5.1. Ravninski del

5.1.1. Dolenja vas

85. člen
Območja EUP z oznako DO1, DO2 in DO4:
Ne glede na določila petega odstavka 12. člena tega od-

loka je na območju EUP dovoljena tudi kmetijska dejavnost in 
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še naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, 
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetij-
sko-gozdarski objekti.  

86. člen
Območje EUP z oznako DO11:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je 

potrebno upoštevati naslednja določila:
– tlorisna zasnova je lahko poljubna,
– višinski gabarit je dovoljen do (K) + P (VP) + M,
– oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene 

so dvokapnice, piramidaste, pultne, ravne ter druge oblike streh,
– arhitektonsko oblikovanje stavb je lahko bolj razkošno 

in prilagojeno obstoječi vili, 
– oblikovanje dozidav in nadzidav je potrebno prilagoditi 

osnovni stavbi, pri tem je potrebno upoštevati njene prostorske 
in likovne kvalitete ter oblikovati zaključeno celoto,

– pri posegih na obstoječi vili je potrebno uporabljati av-
tentične materiale, 

– dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov. 

87. člen
Območje EUP z oznako DO12:
– maksimalni faktor izrabe: 1,2,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,3,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + 

P + 3,
– z avtohtono debelno vegetacijo je potrebno intenzivno 

zazeleniti zahodni rob EUP.

88. člen
Območje EUP z oznako DO13:
Maksimalni višinski gabarit je (K) + P + 1 + M, pri čemer viši-

na kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.

89. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako DO15/2 in 

DO15/5:
Gradnja stavb na posameznem območju je možna po 

izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma so-
časno.

90. člen
Območje EUP z oznako DO16:
Pri oblikovanju je potrebno upoštevati, da je območje vizu-

alno izpostavljeno in predstavlja severni vstop v naselje.

91. člen
Območje EUP z oznako DO20:
Severni in zahodni rob EUP je potrebno intenzivno zaze-

leniti z avtohtono debelno vegetacijo.

5.1.2. Kaplja vas

92. člen
Območje EUP z oznako KA6:
Maksimalni faktor zazidanosti območja je 0,1.

93. člen
Območji EUP z oznako KA7 in KA8:
Območji EUP se nahajata na območju suhega zadrže-

valnika, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega odstavka 
13. člena odloka. Potrebam suhega zadrževalnika morajo biti 
podrejeni vsi ostali posegi.

5.1.3. Latkova vas

94. člen
Območje EUP z oznako LA4:
Gradnja stavb na posamezni strani javne poti je možna 

po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma 
sočasno.

95. člen
Območje EUP z oznako LA9:
Na območju EUP so dovoljene tudi ureditve in gradnje 

športnih igrišč.

96. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako LA11/1:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + 

P + 3,
– ob dostopni poti na vzhodnem robu območja je potrebno 

urediti zeleno bariero.

97. člen
Območje EUP z oznako LA17:
– maksimalni faktor izrabe: 0,85,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + 

P + 3.

98. člen
Območje EUP z oznako LA23:
(1) Na območju EUP z oznako LA23 so, poleg vseh vrst 

objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID 
OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: trgovina, 
skladiščenje ter poslovne dejavnosti,

(1.2) vrste objektov glede na namen: 
– upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe 

za storitvene dejavnosti, garažne ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene 

površine,
(1.3) vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 

namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spo-
minska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.

(2) Maksimalni gabarit stavb na območju ne sme prese-
gati višine 10,5 metra nad terenom oziroma višine obstoječih 
stavb na območju EUP.

99. člen
Območje EUP z oznako LA25:
– gradnja stavb je možna po izgradnji prometne in komu-

nalne infrastrukture oziroma sočasno,
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati 

višine 12,0 metrov nad terenom,
– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem 

obsegu.

100. člen
Območje EUP z oznako LA26: 
(1) Po izgradnji krožišča na območju EUP z oznako LA31 

se na območju EUP z oznako LA26 od vrst dejavnosti z dopu-
stnim obsegom dovoljuje še dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja 
z odplakami in odpadki ter saniranja okolja, od vrst objektov 
glede na namen pa še kompleksni industrijski objekti.

(2) Maksimalni gabarit stavb na posameznem območju ne 
sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom.

(3) Odpadke in druge surovine za nadaljnjo predelavo je 
potrebno skladiščiti urejeno, na način, da se vizualno ne moti 
ostale okolice (npr. za ustrezno oblikovano masivno ograjo, v 
stavbi …).

101. člen
Območje EUP z oznako LA27:
Maksimalni gabarit stavb na posameznem območju ne 

sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom oziroma višine 
obstoječih stavb na območju EUP.
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102. člen
Območje EUP z oznako LA32:
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati 

višine 10,5 metra nad terenom oziroma višine obstoječih stavb 
na območju EUP,

– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem 
obsegu.

103. člen
Območje EUP z oznako LA33:
Maksimalni gabarit stavb ne sme presegati višine 10,5 me-

tra nad terenom.

104. člen
Območje EUP z oznako LA47:
– maksimalni gabarit objektov na območju ne sme prese-

gati višine 9,0 metrov nad terenom,
– obstoječo vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem 

obsegu.

5.1.4. Prebold

105. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR1/1 in območje 

EUP z oznako PR2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je 

potrebno upoštevati naslednja določila:
– pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo ter dolo-

čanju tlorisnih gabaritov je potrebno izdelati urbanistični vzorec 
za območje PR1/1 oziroma območje PR2 na katastru v merilu 
1:1000 in postavitev ter razmerje tlorisnih gabaritov novogra-
dnje ali dozidave vključiti v urbanistični vzorec,

– višinski gabariti stavb ne smejo presegati višine sleme-
na najvišje stavbe na območju PR1/1 oziroma območju PR2,

– obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno 
prilagoditi tradicionalni značilnosti trškega jedra, naklon streh 
je dovoljen v razponu od 35º do 45º z upoštevanjem prevladu-
jočega naklona v EUP, strešna kritina mora biti opečne barve 
(pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno 
steklo in steklu podobni brezbarvni materiali), s strešniki je tre-
ba ustvariti drobno teksturo, nadstreški so lahko tudi enokapni 
v minimalnem naklonu (do 8°),

– za odpiranje strešin, oblikovanje napuščev, uporabo 
materialov, postavitev ali vgradnjo fotovoltaičnih celic in sonč-
nih sprejemnikov je potrebno upoštevati določila prvega od-
stavka 25. člena odloka,

– arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradi-
cije oblikovanja, fasade morajo biti oblikovane v skladnih raz-
merjih in v barvi pastelnih zemeljskih tonov, pri rekonstrukcijah, 
dozidavah in nadzidavah stavb je potrebno ohranjati značilne 
arhitekturne elemente. 

106. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR1/4:
Na manjšem območju znotraj EUP se ohranja obstoječe 

zelene površine, zato so na območju dovoljeni zgolj posegi, ki 
jih določa petnajsti odstavek 12. člena odloka. 

107. člen
Območje EUP z oznako PR3:
Maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do (K) + 

P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 
6,9 metra nad terenom.

108. člen
Območje EUP z oznako PR4:
Višinski gabariti stavb ne smejo presegati višine slemena 

najvišje stavbe na območju PR4.

109. člen
Območje EUP z oznako PR7:
– maksimalni faktor izrabe: 0,80,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,

– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + podstrešje.

110. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako PR8/1 in PR8/4:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,15,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 15%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 5 + podstrešje.

111. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako PR8/2 in PR8/3:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,20,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 3.

112. člen
Območje EUP z oznako PR9:
Za dvojčke je potrebno upoštevati še naslednja določila:
– dozidave stavb so dovoljene, kadar gre za izboljšanje 

bivalnega standarda, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih 
enot ali vnos novih dejavnosti,

– nadzidave so dovoljene za celotno stavbo in do maksi-
malnega predpisanega višinskega gabarita za stavbni tip, ki je 
določen za EUP.

113. člen
Območje EUP z oznako PR11:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,30,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M.

114. člen
Območje EUP z oznako PR14:
– maksimalni faktor izrabe: 1,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 1 + M.

115. člen
Območje EUP z oznako PR16:
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati 

višine 12,0 metrov nad terenom oziroma višine obstoječih stavb 
na območju EUP,

– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem 
obsegu, ob severnem in zahodnem robu je potrebno zasaditi 
pas avtohtone debelne vegetacije, enako velja za vzhodni rob, 
kjer za to obstajajo prostorske možnosti.

116. člen
Območje EUP z oznako PR18:
Gradnja stavb je možna po izgradnji prometne in komu-

nalne infrastrukture oziroma sočasno.

117. člen
Območje EUP z oznako PR25:
Del območja EUP sega v arheološko območje Prebold 

– Grajska razvalina Libenštajn na Tolstem vrhu (EŠD 10400), 
ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim 
režimom iz razglasitvenega akta se razvaline gradu Libenštajn 
ohranjajo kot ruševine. Izraba prostora mora biti podrejena 
ohranjanju in vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (pre-
povedan je golosek, terasiranje ipd.); znotraj arheološkega 
območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali 
začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infra-
strukturo. Za vse posege na enoti kulturne dediščine je treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
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118. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR27/1:
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,01,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 1 + M, pri čemer 

višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad te-
renom.

119. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznakama PR27/2 in 

PR46/3:
Posamezno območje je namenjeno parkiranju.

120. člen
Območji EUP z oznako PR34:
Na območju se variantno dovoljuje tudi umestitev cestne 

navezave na lokalno cesto (LC 490221). 

121. člen
Območji EUP z oznako PR36 in PR40:
Na posameznih območjih EUP se ohranjajo obstoječe 

gozdne površine.

122. člen
Območje EUP z oznako PR37:
Na območju se dovoljuje še ureditev trim steze.

123. člen
Območje EUP z oznako PR38:
Na območju EUP je dovoljeno tudi urejanje prostorov za 

piknike.

124. člen
Območje EUP z oznako PR39:
Območje je namenjeno ureditvam za potrebe smučišča 

in spremljajočim objektom (žičnice, vlečnice, varovalne ograje 
namenjene fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, opozorilni in 
obvestilni znaki na smučiščih, začasni kioski v zimskem času 
ipd.). Dovoljuje se urejanje obstoječih in eventuelno novih smu-
čarskih prog. Za krčenje gozdnih površin za potrebe smučišča 
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.

5.1.5. Sveti Lovrenc

125. člen
Območje EUP z oznako LO5:
Severno stavbo na območju EUP je potrebno ustrezno 

oblikovno sanirati. Oblikovno sanacijo mora izdelati pooblašče-
ni projektant z ustrezno licenco s področja arhitekture.

126. člen
Območje EUP z oznako LO7:
Gradnja stavb na posamezni strani lokalne ceste je mo-

žna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma 
sočasno.

127. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako LO10/2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je 

potrebno upoštevati še naslednja določila:
– oblikovanje streh na območju mora biti enotno, strešna 

kritina mora biti opečne barve,
– arhitekturno oblikovanje stavb na območju mora biti 

enotno.

128. člen
Območje EUP z oznako LO12:
Del območja EUP sega v arheološko območje Šešče pri 

Preboldu – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 10402), ki 
je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim reži-
mom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spomenika 
gradnja ni dopustna. Za vse posege v zavarovanem območju 
je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

129. člen
Območje EUP z oznako LO13:
Maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do (K) + 

P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 
6,9 metra nad terenom.

130. člen
Območje EUP z oznako LO26:
Območje se nahaja v arheološkem območju Sveti Lo-

vrenc – Grajska razvalina Žaženberk (EŠD 10409), ki je raz-
glašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom 
iz razglasitvenega akta se razvaline gradu Žaženberk ohranjajo 
kot ruševine. Izraba prostora mora biti podrejena ohranjanju in 
vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (prepovedan je go-
losek, terasiranje, postavljanje fiksnih ograj in ograd za drobni-
co ipd.); znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov 
trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podze-
mno infrastrukturo. Za vse posege na enoti kulturne dediščine 
je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

5.1.6. Šešče pri Preboldu

131. člen
Območje EUP z oznako ŠE2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je 

potrebno upoštevati še naslednja določila:
– maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do 

(K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati 
višine 6,9 metra nad terenom,

– strehe so dvokapnice oziroma štirikapnice s slemenom 
v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice oziro-
ma štirikapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa, 
naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45° z upošteva-
njem prevladujočega naklona naselja ali dela naselja, strešna 
kritina mora biti opečne barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških 
se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni 
materiali), s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, nadstre-
ški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

132. člen
Območje EUP z oznako ŠE3:
Del območja EUP se nahaja znotraj enote kulturne de-

diščine Šešče pri Preboldu – Gomilno grobišče Gmajna (EŠD 
27277). V območju arheološke kulturne dediščine – na par-
celah, kjer so v konfiguraciji terena ohranjene prazgodovin-
ske gomile (parcele št. 1258/6 – del, 1258/8 – del, 1171/12, 
1171/13, 1173, 1174 in 1471/2 – del, k.o. Gornja vas), gradnja 
ni dopustna, na ostalih parcelah pa je treba znotraj arheolo-
škega območja predhodno (pred načrtovanjem gradnje) izvesti 
predhodne arheološke raziskave za določitev obsega in vsebi-
ne arheološkega najdišča.

133. člen
Območje EUP z oznako ŠE13:
Območje EUP se nahaja na območju suhega zadrževalni-

ka, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega odstavka 13. člena 
odloka. Potrebam suhega zadrževalnika morajo biti podrejeni 
vsi ostali posegi.

134. člen
Območji EUP z oznakama ŠE 17 in ŠE18:
Območji EUP se nahajata v arheološkem območju Šešče 

pri Preboldu – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 10402), 
ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim 
režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spome-
nika gradnja ni dopustna, razen na parcelah št. 523/2 in 525/2, 
k.o. Gornja vas. Za vse posege v zavarovanem območju je 
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje, na v prej-
šnjem stavku navedenih parcelah pa je treba predhodno (pred 
načrtovanjem gradenj) izvesti predhodne arheološke raziskave 
za določitev obsega in vsebine arheološkega najdišča.

Na območju ŠE 18 je za posege potrebno pridobiti vsaj 
mnenje pristojnega zavoda za gozdove. To je obvezno, v ko-
likor je vpliv na gozd in gozdni prostor ugotovljen na podlagi 
poročila o vplivih na okolje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 31. 5. 2010 / Stran 6241 

135. člen
Območje EUP z oznako ŠE22:
Del območja EUP sega v arheološko območje Pongrac 

– Gomilno grobišče Bezovnik (EŠD 23192), ki je razglašeno 
za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz raz-
glasitvenega akta v območju kulturnega spomenika gradnja 
ni dopustna. 

5.1.7. Odprti prostor

136. člen
Območja EUP z oznakami RD1, RD2, RD3 in RD4:
Posamezna območja EUP se nahajajo na območju su-

hih zadrževalnikov, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega 
odstavka 13. člena odloka. Potrebam suhih zadrževalnikov 
morajo biti podrejeni vsi ostali posegi.

5.2. Hriboviti del

5.2.1. Marija Reka

137. člen
Območje EUP z oznako MR1:
V območju kulturnega spomenika cerkve Marija Reka – 

Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 3153) ter v vplivnem ob-
močju gradnja ni dopustna, razen v okviru obstoječe domačije 
Marija Reka 35, z zapolnjevanjem oziroma prenovo s strani 
lastnikov. Za vsak poseg v območju spomenika ali v vplivnem ob-
močju cerkve je na osnovi predložene projektne  dokumentacije 
z opisom predvidenih del, potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristoj-
nega organa za varstvo kulturne dediščine, za arheološke razi-
skave na območju spomenika pa skladno s predpisi tudi soglasje 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

138. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako MR2/2:
Na območju je dovoljeno tudi urejanje parkirnih mest.

139. člen
Območji EUP z oznakama MR5 (Marija Reka/b) in MR41 

(Pod Reško planino) :
Na glede na določila petega odstavka 13. člena odloka 

se na nahajališčih mineralnih surovin z oznakama MR5 (Marija 
Reka/b) in MR41 (Pod Reško planino) pristopi k sanaciji ka-
mnoloma, vendar le, če padanje kamenja ogroža okolico, sicer 
se prepusti naravni sanaciji. Sanacija nelegalnih kopov se bo 
izvajala v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov.

140. člen
Območja EUP z oznakami MR7, MR10, MR66, MR70 in 

MR79:
Na območju posameznih EUP je dovoljena tudi dejavnost 

občasnega bivanja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi poči-
tniške hišice.

141. člen
Območje EUP z oznako MR57:
Na območju se je potrebno priključiti na javno oziroma 

lokalno vodovodno omrežje.

142. člen
Območje EUP z oznako MR64:
(1) Na območju je dovoljena tudi dejavnost občasnega 

bivanja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi počitniške hišice.
(2) Na območju se je potrebno priključiti na javno oziroma 

lokalno vodovodno omrežje.

143. člen
Območje EUP z oznako MR71:
Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega za-

voda za gozdove. To je obvezno, kolikor je vpliv na gozd in goz-
dni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.

144. člen
Območje EUP z oznako MR75 (Marija Reka/c):
Lokacija predstavlja potencialni prostor za izkoriščanje 

potencialnega nahajališča tehničnega kamna. Za namen iz-
koriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bo podrobneje določal 
tudi obvezno končno sanacijo. Raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin je potrebno izvajati v skladu z določbami 
Zakona o rudarstvu.

145. člen
Območje EUP z oznako MR84:
(1) Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin. 
(2) Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega 

zavoda za gozdove. To je obvezno, v kolikor je vpliv na gozd in 
gozdni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje. 

146. člen
Območji EUP z oznakama MR86 in MR87:
Za posege na območju posamezne EUP je potrebno 

pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.

5.2.2. Matke

147. člen
Območje EUP z oznako MA1:
Ne glede na določila petega odstavka 12. člena tega od-

loka je na območju EUP dovoljena tudi kmetijska dejavnost in 
še naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, 
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetij-
sko-gozdarski objekti.

148. člen
Območji EUP z oznakama MA3 in MA11:
Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega za-

voda za gozdove. To je obvezno, kolikor je vpliv na gozd in goz-
dni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.

149. člen
Območja EUP z oznakami MA6/1, MA6/2, MA7 in MA8:
Območja se nahajajo znotraj arheološkega območja Mat-

ke – Prazgodovinska naselbina Hom (EŠD 10399), na sredini 
katerega stoji cerkev Matke – Cerkev sv. Marije Magdalene 
(EŠD 3221) z vplivnim območjem. Obe enoti kulturne dediščine 
sta razglašeni za kulturna spomenika. Skladno z varstvenim 
režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spo-
menika ter v vplivnem območju gradnja ni dopustna, razen v 
okviru obstoječih domačij Matke 43 in 44, z zapolnjevanjem oz. 
prenovo s strani lastnikov. Za vsak poseg zavarovanem in v 
vplivnem območju cerkve in arheološkega območja je na osnovi 
predložene projektne  dokumentacije z opisom predvidenih del, 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi 
kulturnovarstveno  soglasje pristojnega organa za varstvo kul-
turne dediščine, za raziskave nepremične arheološke kulturne 
dediščine in njeno odstranitev pa skladno s predpisi tudi soglasje 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

150. člen
Območje EUP z oznako MA9:
Na območju je dovoljena tudi dejavnost občasnega biva-

nja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi počitniške hišice.

151. člen
Območje EUP z oznako MA18:
Ne glede na določila dvaindvajsetega odstavka 12. člena 

tega odloka so na območju EUP poleg vseh vrst objektov glede 
na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene 
naslednje:

– vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: gostinstvo, biva-
nje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,

– vrste objektov glede na namen: gostinske in stanovanj-
ske stavbe, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejav-
nosti, večnamenske stavbe, parkirišča za potrebe EUP, otroška 
in druga javna igrišča ter druge urejene zelene površine,
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– vrste nezahtevnih  in enostavnih objektov glede na 
namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spo-
minska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.

152. člen
Območje EUP z oznako MA43:
Na območju je dovoljena tudi kmetijska dejavnost in še 

naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, 
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetij-
sko-gozdarski objekti.

5.2.3. Lokacije vojnih grobišč

153. člen
Na lokacijah vojnih grobišč: Marija Reka – Grobišče 

Kregarjev graben 9 (parc. štev. 822, k.o. Marija Reka), Marija 
Reka – Grobišče Kregarjev graben 13 (parc. štev. 789/1, k.o. 
Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 12 
(parc. štev. 1211, k.o. Marija Reka), Marija Reka – grobišče 
Knezdol (parc. štev. 805, k.o. Marija Reka), Marija Reka – 
Grobišče Kregarjev graben 10 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija 
Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 2 (parc. 
štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kre-
garjev graben 1 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija 
Reka – Grobišče Kregarjev graben 3 (parc. štev. 782/3, k.o. 
Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 4 
(parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče 
Kregarjev graben 5 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Ma-
rija Reka – Grobišče Kregarjev graben 6 (parc. štev. 782/3, 
k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 
7 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobi-
šče Kregarjev graben 8 (parc. štev. 822, k.o. Marija Reka) 
in Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 11 (parc. štev. 
822, k.o. Marija Reka) so dovoljeni le posegi, katerih namen 
je nadaljnja raziskava in potrditev obstoječih grobišč, in sicer 
pod strokovnim vodstvom. V skladu s predpisi morajo lastniki 
ali imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih, na katerih so 
vojna grobišča in zemljiščih, preko katerih so vojna grobišča 
dostopna, dopustiti dostop do grobišč in omogočiti posege, 
ki so potrebni za varstvo vojnih grobišč. Pri prodaji zemljišč, 
na katerih so vojna grobišča, ima država predkupno pravico. 
Lastniki zemljišč imajo pravico do povračila dejanske škode, ki 
bi jim nastala na njihovi lastnini ali v zvezi z lastnino ob delih 
na grobiščih, ali zaradi obiskovanja grobišč.

III. PREHODNE DOLOČBE

154. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj  

in dokončanje postopkov priprave OPPN)
Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se 

začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določ-
bah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal do 
uveljavitve tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno 
zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno 
dokumentacijo.

Vsi postopki priprave novih OPPN ter sprememb in do-
polnitev obstoječih OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so 
veljali do uveljavitve tega odloka.

155. člen
(kulturna dediščina)

Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno so-
glasje za enote kulturne dediščine vključene v Strokovne za-
snove varstva kulturne dediščine za območje Občine Prebold 
(ZVKDS OE Celje, februar 2008), ki se hranijo na sedežu 
Občine Prebold in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, OE Celje.

IV. KONČNE DOLOČBE

156. člen
(veljavnost prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji 
odloki:

– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in sre-
dnjeročnega družbenega plana Občine Prebold (spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec 
- za območje Občine Prebold), (Uradni list RS, št. 58/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 2/05),

– Odlok o zazidalnem načrtu območja Gradnja Žalec 
(Uradni list SRS, št. 14/84) – za območje Občine Prebold,

– Odlok o zazidalnem načrtu cestne baze Latkova vas 
(Uradni list RS, št. 25/89).

157. člen
(vpogled)

Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega na-
črta Občine Prebold je na vpogled zainteresirani javnosti na 
oddelku za okolje in prostor Občine Prebold in na njihovih 
spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se 
hrani tudi na pristojni upravni enoti in ministrstvu, pristojnemu 
za urejanje prostora.

158. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

159. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3500/50/2008-04
Prebold, dne 22. aprila 2010

Župan 
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

SVETI TOMAŽ

2219. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni 
vestnik občine Ormož, štev. 7/07) je občinski svet na 28. redni 
seji dne 24. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s
– parc. št. 1631, cesta, k.o. Ključarovci pri Ormožu;
– parc. št. 1566, pot, k.o. Ključarovci pri Ormožu;
– parc. št. 1462, pot, k.o. Ključarovci pri Ormožu;
– parc. št. 1606, pot, k.o. Koračice;
– parc. št. 1607/1, cesta, k.o. Koračice;
– parc. št. 1607/2, cesta, k.o. Koračice;
– parc. št. 575, pot, k.o. Tomaž;
– parc. št. 573, pot, k.o. Tomaž;
– parc. št. 627/2, pot, k.o. Mala vas;
– parc. št. 1470, pot, k.o. Bratonečice;
– parc. št. 1459/2, pot, k.o. Bratonečice.

2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine 

Sveti Tomaž.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-16/2010 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 24. maja 2010

Župan
Občine Sveti Tomaž

Mirko Cvetko l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2220. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
– UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09) in 44. člena 
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 
106/03, 34/07) je Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji na 
19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 

(Uradni list RS, št. 124/03, 98/07) se spremeni tako, da se v 
9. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»Predsednik nadzornega odbora je lahko razrešen z ve-
čino glasov vseh članov nadzornega odbora«.

2. člen
V 15. členu se črta tretji stavek prvega odstavka »Pri tem 

mora Nadzorni odbor upoštevati 13. in 14. člen tega poslovni-
ka«, doda pa se drugi odstavek, ki se glasi: 

»Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in 
dobiti podatke od občinske uprave, ki so mu potrebni pri opra-
vljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne 
zahteva nadzorni odbor«.

V istem členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»Občinska uprava se mora držati postavljenih rokov za 

predložitev poročil in drugih podatkov in dokumentov, ki jih v 
skladu s prejšnjim odstavkom zahteva član nadzornega odbora 
ali nadzorni odbor. V primeru kršitve rokov mora občinska upra-
va v roku 8 dni o razlogih za to poročati nadzornemu odboru. 
Navedena zahteva iz prejšnjega odstavka se, če je podana 
na seji nadzornega odbora, vpiše v zapisnik seje nadzornega 
odbora; lahko pa se vloži tudi v pisni obliki izven seje nadzor-
nega odbora.«.

3. člen
V 17. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»Omenjeni sklep se članu nadzornega odbora izda tudi na 

njegovo zahtevo v primeru iz četrtega odstavka 32. člena ZLS 
(Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 
79/09) oziroma iz 15. člena tega poslovnika.«.

4. člen
V 19. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Člani nadzornega odbora lahko opravljajo pregled doku-

mentacije ali drug nadzor na sedežu nadzornega odbora vsak 
delovni dan od 7.00 do 21.00 ure.«.

V istem členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: 
»Župan oziroma tajnik občine je dolžan preko občinske 

uprave zagotoviti članom nadzornega odbora nemoteno opra-
vljanje nadzora v prostorih, kjer se ne nahajajo stranke in druge 
osebe, ki bi motile delo nadzornega odbora.«

V istem členu se doda peti odstavek, ki se glasi: 
»V primeru, da člani nadzornega odbora ne dobe fotokopij 

gradiva, ki ga potrebujejo v okviru nadzora, domov, lahko član 
nadzornega odbora opravlja svoje delo na sedežu nadzornega 
odbora tudi izven delovnega časa občinske uprave. O tem 
se obvesti občinsko upravo po telefonu ali elektronski pošti, 
oziroma na drug ustrezen način, najkasneje 5 dni pred dnem 
opravljanja nadzora.«

5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za besedo 

»se« doda besedilo »po potrebi«.

6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 33. člena se številka 

»20« spremeni v »7«.

7. člen
Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine 

Šmartno pri Litiji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 063-007/2006
Šmartno pri Litiji, dne 6. maja 2010

Predsednica Nadzornega
odbora Občine Šmartno pri Litiji

Helena Potisek l.r.

VLADA
2221. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O 
o spremembi Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente
1. člen

V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-
dni list RS, št. 26/10 in 39/10) se v 1. členu

– v točki 1.3 znesek »474,5100« nadomesti z zneskom 
»479,5100«,

– v točki 1.4 znesek »474,5100« nadomesti z zneskom 
»479,5100«,

– v točki 2.1 znesek »417,0000« nadomesti z zneskom 
»422,0000« in

– v točki 2.2 znesek »62,0000« nadomesti z zneskom 
»85,4000«.

2. člen
Znesek trošarine iz točk 1.3, 1.4 in 2.1 iz 1. člena te ured-

be se 1. marca 2011 zniža za 10 eurov.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2010.

Št. 00712-28/2010/3
Ljubljana, dne 31. maja 2010
EVA 2010-1611-0103

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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