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URADNE OBJAVE
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06
– ZJZP in 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08, 94/10-ZIU, 36/11,
40/12-ZUJF), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 - Odl. US,
11/11, 28/11- Odl. US), 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Logatec na svoji 22. redni seji, dne 27. 6. 2013, sprejel

ODLOK O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU
NA JAVNIH OGLASNIH MESTIH V OBČINI LOGATEC
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način pridobitve dovoljenj za oglaševanje na javnem mestu, občinsko takso za oglaševanje na javnem
mestu (v nadaljnjem besedilu: taksa), plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje ter način izvajanja plakatiranja
na javnih oglasnih mestih na območju občine Logatec.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javna oglasna mesta so tisti objekti za oglaševanje, ki jih
postavi, ureja in z njimi upravlja upravljavec javnih oglasnih
mest ter so v lasti Občine Logatec.
2. Plakatiranje je nameščanje plakatov, letakov in drugih oblik
sporočil in oglasov na objekte za oglaševanje ter odstranjevanje
plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov na objektih
za oglaševanje.
3. člen
Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja
za njihovo postavitev so določene v odloku, ki ureja občinsko
prostorsko načrtovanje občine Logatec (v nadaljnjem besedilu:
OPN) in odlokih, ki urejajo podrobno prostorsko načrtovanje (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
II. POGOJI IN NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJA
ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU
1. Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje
4. člen
Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnem mestu so:
– da je lokacija za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN,
– da je objekt za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN,
– da ima stranka poravnane obveznosti do Občine Logatec v
zadnjih treh letih,
– da stranka ni postavila objekta za oglaševanje na javnem
mestu brez dovoljenja ali pogodbe v zadnjih treh letih,
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje na javnem
mestu, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN,
– da je stranka odstopila Občini Logatec plakatna mesta za
potrebe volilne ali referendumske kampanje.
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5. člen
(1) Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi
po vrstah objektov za naslednje obdobje oglaševanja, in sicer:
a) za dobo petih let:
– veliki ploskovni objekti za oglaševanje,
– mali ploskovni objekti za oglaševanje,
– svetlobne vitrine,
– volumski objekti za oglaševanje,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne
površine,
– slikovna oprema na talnih površinah, konstrukcijskih elementih javne infrastruktur,
b) za čas trajanja prireditve:
– ulični transparenti.
c) za čas trajanja vzdrževanja ali gradnje:
– veliki ploskovni objekti za oglaševanje,
– mali ploskovni objekti za oglaševanje.
č) za čas trajanja kulturnih, turističnih, kongresnih, humanitarnih,
športnih in podobnih prireditev:
– prenosljivi ulični panoji.
(2) Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi
tudi za nove tipe objektov za oglaševanje, ki morajo biti umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje, določene
z OPN in OPPN.
2. Način pridobitve dovoljenja za oglaševanje
6. člen
(1) Prosto lokacijo na javnem mestu za postavitev objekta za
oglaševanje, ki jo odda Občina Logatec, za dobo petih let,
pridobi stranka na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega
razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave.
Ponudba ponudnika, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz tretje, četrte, pete in šeste alineje
4. člena tega odloka preveri občinska uprava po uradni dolžnosti.
(3) Javni razpis predvidi način rešitve primera, če za isto lokacijo prispe več ponudb, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega
razpisa. Javni razpis lahko vnaprej določi posebne kriterije, na
podlagi katerih se v opisanem primeru izbere ponudnik ali pa
se lokacije licitirajo. V primeru licitacije je izbran ponudnik, ki
ponudi najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer
je izklicna vrednost enaka višini predpisane takse. V primeru
izbire ponudnika na licitaciji, pristojni organ izbranemu ponudniku izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja, način plačila električne energije za svetlobne objekte za
oglaševanje ter z njim sklene posebno pogodbo, s katero določi
pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega nadomestila. Tako določen način plačila nadomestila predstavlja »drug
način plačila« v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o
financiranju občin.
(4) Obdobje oglaševanja petih let se lahko na predlog stranke podaljša za največ pet let, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega odloka.
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7. člen
(1) Prosto lokacijo na javnem mestu, ki jo odda Občina Logatec
za postavitev objekta za oglaševanje iz točk b), c) in č) 5. člena
tega odloka, stranka pridobi na podlagi vloge. Stranka mora za
pridobitev dovoljenja za oglaševanje izpolnjevati pogoje iz 4.
člena tega odloka. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja ter višino
in način plačila takse.
(2) Vloga stranke za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz tretje, četrte, pete in šeste alineje 4.
člena tega odloka preveri občinska uprava po uradni dolžnosti.
3. Obveznosti strank in prepovedi
8. člen
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– postaviti objekt za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz
tega odloka,
– uporabljati lokacije za posamezne vrste objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– sama izvajati oglaševanje po tem odloku,
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– označiti vsak objekt za oglaševanje s svojim logotipom in
številčno oznako, ki jo izda Občina Logatec,
– redno vzdrževati objekte za oglaševanje,
–  poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela
za poškodbo,
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za oglaševanje,
– plačevati takso,
– zagotoviti Občini Logatec plakatna mesta za potrebe volilne
in referendumske kampanje v skladu s tem odlokom,
– odstraniti objekt za oglaševanje najkasneje v roku tridesetih
dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za oglaševanje ali pogodbi,
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo.
9. člen
Prepovedano je:
– oglaševati brez dovoljenja za oglaševanje iz tega odloka ali
v nasprotju z njim,
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na objektih za
oglaševanje,
– plakatiranje, lepljenje letakov in nalepk neposredno na zabojnike za komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake ter na urbano opremo,
– plakatiranje, lepljenje letakov in nalepk neposredno na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, na zunanjih površinah izložb, če ni prej pridobljeno soglasje lastnika,
– oglaševati na vozilih ali prikolicah z velikimi ploskovnimi objekti za oglaševanje, malimi ploskovnimi objekti za og-

laševanje ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni,
vrtljivi).
III. PLAKATIRANJE
NA JAVNIH OGLASNIH MESTIH
10. člen
Plakatiranje na javnih oglasnih mestih je gospodarska javna
služba, ki jo izvaja javno podjetje Komunalno podjetje Logatec
d. o. o.
11. člen
Izvajalec gospodarske javne službe je na javnih mestih za plakatiranje dolžan:
– nameščati in odstranjevati plakate,
– skrbeti za redno vzdrževanje objektov za oglaševanje in zagotavljati zgledno urejenost neposredne okolice,
– odstraniti plakate, letake in druge oblike sporočil in oglasov
(v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) z javnih oglasnih
mest čim prej oziroma najkasneje v roku treh dni po izteku datuma, do katerega sme biti obvestilno sredstvo nameščeno na
javnih oglasnih mestih,
– odstraniti obvestilna sredstva, nameščena neposredno in v
nasprotju z določili tega odloka,
– paziti, da z novo nameščenim obvestilnim sredstvom ne
prekrije že nameščenega obvestilnega sredstva.
12. člen
(1) Lokacije javnih objektov za plakatiranje določi Občina Logatec, k vsakemu objektu pa mora biti ustrezno urejen dostop. Na
vsakem javnem oglasnem mestu morajo biti navodila o načinih
in postopkih plakatiranja, z naslovom izvajalca gospodarske javne službe in njegovo telefonsko številko.
(2) Občina Logatec vodi tudi evidenco javnih objektov za plakatiranje na območju občine.
13. člen
(1) Izvajalec gospodarske javne službe sprejme splošne pogoje opravljanje storitev plakatiranje ter določi cenik izvajanja javne službe, na katerega mora podati soglasje občinski svet.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe ima javno pooblastilo za
odmero občinske takse za potrebe oglaševanje, ki je določena s
tem odlokom.
(3) Izvajalec poleg občinske takse lahko zaračuna tudi strošek
namestitve in odstranitve obvestilnih sredstev.
14. člen
Javna služba plakatiranja na oglasnih mestih v Občini Logatec se
financira iz prihodkov opravljanja dejavnosti.
IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE
IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
15. člen
(1) Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na javnih oglasnih
mestih.
(2) Vrste in število objektov za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja, določi občina.
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16. člen
Občinska uprava mora vsaj 60 dni pred dnevom volitev in 30
dni pred dnevom referenduma z javno objavo določiti pogoje za
pridobitev pravice do uporabe brezplačnih javnih oglasnih mest.
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave izmed uslužbencev občine.
17. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na javnih oglasnih mestih na podlagi javne objave pogojev za pridobitev
pravice uporabe plakatnih mest, ki jih objavi občinska uprava.
Mesta za oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih
kampanj z žrebanjem lokacij.
18. člen
(1) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si
je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben žiro
račun z oznako »za volilno kampanjo«, priglasiti pisno v roku,
ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne
upošteva.
(2) Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
19. člen
(1) Organizator volilne kampanje ne sme dodeljenih javnih oglasnih mest odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
(2) V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih
oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah pisno
obvestiti izvajalca javne službe plakatiranja Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
(3) Prelepljenje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(4) Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v
15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti obvestilna sredstva in njihovo neposredno okolico.
20. člen
Oglaševalci, ki v občini oglašujejo na oglasnih mestih v lasti
občine, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje
odstopiti potrebno število oglasnih mest. Za obdobje trajanja volilne kampanje se jim ne odmeri občinska taksa.
V. OBČINSKA TAKSA
21. člen
(1) Občinska taksa se plačuje za objekte za oglaševanje, ki so
postavljeni na zemljiščih v lasti občine, ter za oglaševanje na
javnih oglasnih mestih.
(2) Takse za oglaševanje na javnih oglasnih mestih ne plačujejo:
- državni in občinski organi, krajevne skupnosti ter ostale pravne
osebe javnega prava, katerih (so)ustanovitelj je Občina Logatec, za izvajanje njihovih dejavnosti,
- za kulturne, vzgojne, športne in verske prireditve in za prireditve, ki jih organizirajo društva ustanovljena v javnem interesu s
sedežem v Občini Logatec,
- za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi,
- sindikalne, mladinske in politične organizacije, kadar gre za
proslavljanje obletnic ali dogodkov organizacije,
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- občina za akcije turističnega, športnega, kulturnega ali drugega
namena ki jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
(3) Občinska taksa se odmeri od velikosti površine objekta za
oglaševanje, kadar gre za postavitev objekta za oglaševane na
zemljiščih v lasti občine
(4) Občinska taksa se odmeri od velikosti obvestilnih sredstev,
kadar gre za plakatiranje na javnih oglasnih mestih.
(5) Taksna obveznost nastane z dnem postavitve objekta za oglaševanje oziroma z dnem namestitve obvestilnih sredstev, kadar
gre za plakatiranje na javnih oglasnih mestih (v nadaljnjem besedilu: taksni predmet). Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve taksnega predmeta. Okoliščina, da zavezanec ni uporabljal
postavljenega taksnega predmeta, ne vpliva na taksno obveznost.
(6) Višina takse se izračuna tako, da se vrednost v evrih za
vsak začeti m2 pomnoži s številom dni uporabe njegove
postavitve oziroma namestitve. Sestavni del tega odloka je
Taksna tarifa.
(7) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma
ni plačana v predpisani višini, pristojni organ pošlje taksnemu
zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v osmih dneh
plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime
in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino
dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa
za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu, ter opozorilo o
posledicah, če takse v roku ne plača.
(8) Zoper plačilni nalog je v osmih dneh od njegove vročitve
dopusten ugovor iz razlogov, da taksa obveznost ni nastala, da
je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena, o katerem s sklepom odloči v roku petnajst dni organ, ki je plačilni
nalog izdal.
(9) Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan.
(10) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v osmih dneh od
vročitve plačilnega naloga, se plačajo zakonite zamudne obresti.
VI. NADZOR
22. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja občinska inšpekcija.
(2) Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je objekt za oglaševanje postavljen na javnem mestu brez dovoljenja oziroma ne
plačuje takse, odredi takojšnjo odstranitev objekta.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(1) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali organizator volilne kampanje, če:
– ne pridobi dovoljenja iz 5. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določbami 8. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določbami 9. čelna tega odloka,
– ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka 19. člena tega
odloka.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
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(3) Z globo 100 evrov, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če se ga zaloti pri poškodovanju
objektov in naprav za oglaševanje oziroma vsebine obvestilnih
sredstev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju (Logaške novice, št. 2/09, 6/09, 3/10, 10/12).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 2. alineja pr-

vega odstavka 3. člena in Tarifna številka 2 Odloka o občinskih
taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08, 4/10).
25. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati naslednji
dan po objavi.

Številka: 007-24/2013-10
Datum: 27. 6. 2013

Berto MENARD, l. r.
Župan Občine Logatec

TAKSNA TARIFA
izhodiščna
velikost
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan

Tarifna številka

objekt za oglaševanje

1

Veliki ploskovni objekti za oglaševanje

2

Mali ploskovni objekti za oglaševanje

3

Svetlobne vitrine (city light) in druga svetlobna telesa

4

Volumski obvestilna sredstva

5

Ulični transparent

6

Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih
odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine

7

Prenosljivi ulični pan

8

Zastave

9

Usmerjevalne table in obvestila namenjena izboljševanju prometne varnosti

10

Totem ali končna tabla

11

Slikovno ali pisno obdelana vozila

Tarifna številka

objava na javnih oglasnih mestih

izhodiščna
velikost

vrednost v evrih

12

obvestilna sredstva

vsak začetni
m2 / dan

0,08
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vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan
vsak začetni
m2 / dan

vrednost v evrih
0,16
0,16
0,32
0,16
0,16
0,08
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
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Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,
109/12) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice,
št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Logatec na svoji 22. redni seji, dne 27. 6. 2013, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LOGATEC
1. člen
(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni list RS, št.
97/12, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se dopolni prvi odstavek 2.
člena, tako da se za točko 61. dodajo nove točke:
»62. Objekti za oglaševanje obsegajo vse vrste posredovanja
obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno
oglaševanje širši javnosti.
63. Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev dejavnosti oziroma blaga pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na stavbah in na gradbeni parceli stavb, v katerih se
opravlja oglaševana dejavnost.«
2. člen
V Odloku se, v 59. členu, za petnajstim odstavkom dodata nova
odstavka, ki se glasita:
»(16) Majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave v
pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k
stavi, ki niso namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek,
drvarnica, senčnica, savna, zimski vrt, vetrolov, ipd.
ter stavbe majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki niso
namenjene prebivanju površine do 50 m2; na primer:
drvarnica, garaža, steklenjak, uta, ipd. se lahko gradijo
le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri
se gradijo. Lahko se zgradi po največ en tak objekt iste
vrste, za vsako stanovanje v stavbi. Ne smejo imeti novih
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
znotraj zemljišča namenjenega za gradnjo, pa so lahko
priključeni na obstoječe priključke.
(17) Objekti za rejo živali do vključno 100 m2 na primer hlev,
svinjak, staja, čebelnjak; objekti namenjeni kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju ki niso namenjeni
bivanju do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 metrov;
stolpni silosi do 10 metrov, dvojni kozolci do vključno 150
m2; zbiralniki gnojnice ali gnojevke do vključno 1000 m3;
objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, ki ni
namenjena bivanju s površino do 80 m2; na primer sušilnica, sirarna, hlev, čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, rastlinjak,
silos, obora, poljska pot, betonsko korito, gnojišče, senik,
kašča, skedenj, se lahko gradijo le na zemljiških parcelah, ki
pripadajo stavbi, h kateri se gradijo. Lahko se zgradi po največ en tak objekt iste vrste, za vsako stanovanje v stavbi. Ne
smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne
infrastrukture, znotraj zemljišča namenjenega za gradnjo, pa
so lahko priključeni na obstoječe priključke.«
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3. člen
V Odloku se spremeni 61. člena, tako da se glasi:
»(1) Objekti za oglaševanje se glede na tipologijo delijo na:
- veliki ploskovni objekti za oglaševanje,
- mali ploskovni objekti za oglaševanje,
- svetlobne vitrine,
- volumski objekti za oglaševanje,
- ulični transparenti,
- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih
odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
- prenosljivi ulični panoji,
- zastave,
- usmerjevalne table in obvestila namenjena izboljševanju prometne varnosti,
- totemi ali končne table,
- slikovno ali pisno obdelana vozila in,
- zvočne naprave skladno s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem
in življenjskem okolju.
(2) V vseh enotah urejanja prostora je dopustno postavljati objekte za oglaševanje za lastne potrebe, ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena.
(3) Objekte za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena je dopustno postavljati na javnih površinah in na zunanjih površinah
objektov v javni rabi, na parkirnih površinah in na slepe fasade,
če velikost nosilca oglaševanja ne presega polovico površine fasade ter na zasebnih površinah:
– v območjih stanovanj (SK, SB),
– v območjih centralnih dejavnosti (CU, CD),
– v območjih proizvodnih dejavnosti (IG),
– v posebnih območjih (oznaka BC),
– v območjih zelenih površin (ZP), kadar je postavitev objektov
in naprav za oglaševanje del parkovne ureditve in postavitev ne
zakriva obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– v območjih prometnih površin (P) če postavitev ne ovira osnovne namembnost površine,
– v območjih energetske infrastrukture (E),
– v območjih okoljske infrastrukture (O).
– kadar gre za objekte za oglaševanje, ki so del konstrukcije
avtobusnih postajališč.
(4) Objektov za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena ni dopustno postavljati:
– v območjih stanovanj (oznake SS, SP),
– v območjih zelenih površin (ZS, ZD, ZK),
– v območjih površin razpršene poselitve (oznaka A),
– v območjih kmetijskih zemljišč (K1, K2),
– v območjih gozdnih zemljišč (G, GP),
– v območju površinskih voda (oznaka VC),
– v območjih drugih zemljišč (LN, f),
– na enostavne in nezahtevne objekte.
(5) Obešank na drogovih javne razsvetljave ni dopustno nameščati v nobeni enoti urejanja prostora.
(6) V območjih kulturne dediščine ter na zemljiščih in objektih,
varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine ali
ohranjanja narave, je treba za postavitev objektov za oglaševanje
pridobiti soglasje pristojnega organa.
(7) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev in nameščanje objektov za oglaševanje so navedeni v Prilogi 3 tega
odloka. Upoštevati jih je treba pri vseh postavitvah oziroma namestitvah objektov za oglaševanje.«
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4. člen
(1) V Odloku se v prvem odstavku 106. člena preglednica 1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti, preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica 4.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo spremenijo tako, da se glasijo:
1.2 Pogojno dopustni objekti in dejav- – V stanovanjskih stavbah so dopustne tudi naslednje dejavnosti: predelovalne dejavnosti
nosti; dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti; dejavnosti izobraževanja; dejavnosti zdravstva in socialnega varstva; kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; druge dejavnost; dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
– Površina prostorov za dejavnost sme biti največ 60 % BTP posameznega stanovanjskega objekta.
– Dejavnosti prve alineje točke 1. 2 so dopustne tudi v samostojnem objektu ob stanovanjski stavbi, površina prostorov za dejavnost pa sme biti največ 60 % BTP posameznega stanovanjskega objekta, če so hkrati izpolnjeni drugi pogoji (faktorji, odmiki,
ipd.,…) iz prostorskega akta.
– Z dejavnostjo se ne sme povečati negativni vpliv na bivanje in bivalno okolje, ne sme
se povečati stopnje hrupa in drugih emisij, glede na obstoječe obremenitve.
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
objekti
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
4.1 Velikost zemljišča, namenjenega za Tip AE, D:
gradnjo
– z enim stanovanjem od 600 m2 naprej,
– z dvema stanovanjema od 600 m2 naprej.
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(2) V Odloku se v drugem odstavku 106. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica 4.1 Velikost
zemljišča namenjenega za gradnjo spremenita tako, da se glasita:
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1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče
kot samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od
prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200
PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino
nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot,
pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta,
revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.

4.1 Velikost zemljišča, namenjenega za
gradnjo

Tip (BE) vrstna hiša: od 300 m2 naprej za en objekt v nizu.
Tip (BE) atrijska hiša: od 300 m2 naprej za en objekt v nizu.
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(3) V Odloku se v tretjem odstavku 106. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče
kot samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za
odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za
skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne
infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne
vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
- odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina
najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za
čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski vrt je
lahko postavljen za največ 6 mesecev;
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5. člen
V Odloku se v 107. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti
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- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
- odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina
najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas
trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odp rt sezonski gostinski vrt je
lahko postavljen za največ 6 mesecev;
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6. člen
V Odloku se v 108. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi, površine
do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, savna, zimski
vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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- tipski zabojniki do vključno 50 m2 in z višino največ 3,5 metra, odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje točke 4 metre od
najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do
20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem
jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6
mesecev;
- enoetažne pritlične stavbe do vključno površine 40 m2, stolpni silosi do višine vključno 5 metrov, gradbeno inženirski objekti do vključno višine 5 metrov, vse gozdne prometnice, dvojni kozolci do vključno 40 m2, med drugim čebelnjak, poljska pot, krmišče,
molzišče, kašča, kozolec, senik, ipd;
- objekti za rejo živali do vključno 100 m2, stavbe do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 metrov, stolpni silosi do 10 metrov, gradbeno inženirski objekti do 10 metrov,
dvojni kozolci do vključno 150 m2, zbiralniki gnojnice ali gnojevke do vključno 1000
m3, objekti dopolnilne dejavnosti s površino do 80 m2, med drugim hlev, čebelnjak,
kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, obora, poljska pot, betonsko korito, gnojišče,
senik, kašča, skedenj, ipd.;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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7. člen
V Odloku se v 109. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica 4.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo spremenita tako, da se glasita:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
4.1 Velikost zemljišča, namenjenega za Tip AE, D:
gradnjo
– z enim stanovanjem od 450 m2 naprej.
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8. člen
V Odloku se v 110. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti
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- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti površine do vključno 40 m2; na primer zaklon, zaklonik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, prijavnica namenjena opravljanju nadzora vojašnice, ipd.;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20
m2 in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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9. člen
(1) V Odloku se v prvem odstavku 111. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
objekti
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2
in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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(2) V Odloku se v drugem odstavku 111. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
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- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2
in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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(3) V Odloku se v tretjem odstavku 111. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2
in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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(4) V Odloku se v četrtem odstavku 111. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
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- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot
del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2
in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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10. člen
V Odloku se v prvem odstavku 112. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti ter preglednica 2.2 Stopnja
izkoriščenosti zemljišča, namenjenega za gradnjo spremenijo tako, da se glasijo:
1.4
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti
nezahtevni in
enostavni objekti

2.2 Stopnja
izkoriščenosti zemljišča, namenjenega za gradnjo

-–majhna
stavba kot dopolnitev
12510 Industrijske
stavbe, obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna
prislonjena
k stavi,silosi
ki ni in
namenjena
–ali12520
Rezervoarji,
skladišča,bivanju ali objekt v javni rabi, površine do vključno
20
m2;
na
primer:
lopa,
uta,
nadstrešek,
drvarnica, senčnica, savna, zimski vrt, vetrolov,
– 12303 Bencinski servisi,
ipd;
– 22232 Čistilne naprave,
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
– 23010 Rudarski objekti,
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
– 23020 Energetski objekti,
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
– 23030 Objekti kemične industrije,
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
–- škarpe
23040 in
Drugi
kompleksni
objekti,
niso uvrščeni
drugje,
podporni
zidovi industrijski
kot konstrukcija
medkidvema
višinama
zemljišča, ki preprečuje
–premik
12740zemljine,
Druge nestanovanjske
stavbe,
ki
niso
uvrščene
drugje:
samo izobraževanje in
če višina ne presega 1,5 metra;
znanstveno
raziskovalno
delo
za
potrebe
dejavnosti
tehnološkega
parka
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
– 12304
Stavbe
za druge
storitvene
dejavnosti,
10
metrov;
na primer
grajena
urbana
oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, ob– 12203
Druge upravne
in pisarniške
stavbe,drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih
jekt
za razsvetljavo,
objekti
za oglaševanje,
in
zelenicah,
grajeno
igralo
otroškem
grajena oprema trim steze in vadbena
– 12301
Trgovske
stavbe
(do na
2000
m2 BTPigrišču,
dela objekta),
oprema,
spomenik,restavracije
kip, križ, kapelica,
grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste,
– 12112 Gostilne,
in točilnice,
cestni
snegolov,
– 12420
Garažneobjekti
stavbe,javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
-– objekti
kot
so
na
vodna zajetja
in objekti
za akumulacijo
namakanje
od
12630 Stavbe za primer
izobraževanje
in znanstveno
raziskovalno
delo: vode
samoinstavbe
za znanprostornine
razlivnedelo,
vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE,
stvenoraziskovalno
nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in
5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,
m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot,
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in
–drugi
24203
Odlagališča
jaški,
hidranti, odpadkov,
črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja,
–merilna
oskrbovalna
mesta za vozila
alternativni
pogon.
in regulacijska
postaja,naekološki
otok,
objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov,
varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno
mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot
je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno
vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del
cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in
višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas
trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski vrt je lahko
postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti površine do vključno 40 m2; na primer zaklon, zaklonik, vadbeni prostor, plezalni
objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, prijavnica namenjena opravljanju nadzora vojašnice, ipd.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju, kot na primer
bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa, ipd.
tip
FZ
DZP
FI
FP

E, F

Največ najmanj največ /
0,65
10 %
0,8

Kadar se obstoječemu objektu spreminja namembnost, se določbe točke 2.2 ne uporabljajo.
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11. člen
V Odloku se v 113. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in eno- - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali
stavni objekti
prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi, površine do vključno 20 m2;
na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v javni
rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot samostojni
objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje
premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna
greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad
30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi,
ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar
ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče,
lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski
zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima spremljajočih
objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in
višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja
prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za
največ 6 mesecev.
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode
in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju, kot na primer
bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa, ipd.
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12. člen
V Odloku se v 114. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali
objekti
prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi, površine do vključno 20 m2; na
primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v javni rabi, površine
do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot samostojni objekt do vključno 200
m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik
zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno 10 metrov;
na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, objekti
za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem
igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt,
objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine
razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna greznica s
prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do
vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni,
vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del
cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov,
varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na
objekte energetske infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne
vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- objekti za nameščanje radijskih postaj do vključno 30 m2 in antenami do višine 10 m;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta,
športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun, do
vključno 1000 m2;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje
točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do
20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno
odstraniti. Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti površine do vključno 40 m2; na primer zaklon, zaklonik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, prijavnica namenjena opravljanju nadzora vojašnice,
ipd.;
- kolesarska pot, pešpoti, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta,
športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun, do
vključno 1000 m2;
- objekti za rejo živali do vključno 100 m2, stavbe do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 metrov,
stolpni silosi do 10 metrov, gradbeno inženirski objekti do 10 metrov, dvojni kozolci do vključno 150
m2, zbiralniki gnojnice ali gnojevke do vključno 1000 m3, objekti dopolnilne dejavnosti s površino do
80 m2, med drugim hlev, čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, obora, poljska pot, betonsko
korito, gnojišče, senik, kašča, skedenj, ipd.;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju, kot na primer bazen, šotor, hala,
skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa, ipd.
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13. člen
V Odloku se v 115. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti

- ograje; le igriščna ograja, nižje od 1,6 metra;
- tipski zabojniki do vključno 50 m2 in z višino največ 3,5 metra, odprt sezonski gostinski
vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje točke 4 metre od najnižje
točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna
tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti.
Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;

14. člen
V Odloku se v 116. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- ograje; le igriščna ograja;
- tipski zabojniki do vključno 50 m2 in z višino največ 3,5 metra, odprt sezonski gostinski
vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje točke 4 metre od najnižje
točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna
tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti.
Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev;

15. člen
V Odloku se v 119. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
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- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje
premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna
greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad
30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi,
ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar
ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče,
lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski
zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- dovoljena je postavitev nadstrešnice, oziroma pokritega objekta za potnike. Lahko se zgradijo
na čakališču kot delu avtobusnega postajališča. Pokriti objekti za potnike, ter druga oprema
avtobusnega postajališča, ne smejo segati v prosti profil postajališča. Kot sestavni del nadstrešnice, oziroma pokritega objekta za potnike, naj se načrtuje tudi prostor za namestitev voznih
redov prevoznikov. Postajališča naj imajo enoten izgled.
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16. člen
V Odloku se v 120. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje
premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna
greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad
30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi,
ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar
ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče,
lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski
zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- tipski zabojniki do vključno 50 m2 in z višino največ 3,5 metra, odprt sezonski gostinski
vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje točke 4 metre od najnižje
točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna
tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti.
Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev;

17. člen
V Odloku se v 121. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna
greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad
30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi,
ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar
ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče,
lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski
zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- tipski zabojniki do vključno 50 m2 in z višino največ 3,5 metra, odprt sezonski gostinski
vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2 in višina najvišje točke 4 metre od najnižje
točke objekta, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna
tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti.
Odprt sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev;
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18. člen
V Odloku se v 122. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti
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- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
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19. člen
V Odloku se v 123. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
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20. člen
V Odloku se v 124. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti
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- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi,
površine do vključno 20 m2; na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica,
savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
- stavba majhnih dimenzij, v pritlični izvedbi, ki ni namenjena prebivanju ali objekt v
javni rabi, površine do 50 m2; na primer drvarnica, garaža, steklenjak, uta, parkirišče kot
samostojni objekt do vključno 200 m2, ipd;
- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 1,6 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do
vključno 10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih,
javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim
steze in vadbena oprema, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- med drugim odprt sezonski gostinski vrt kot del gostinskega obrata do vključno 20 m2
in višina najvišje točke 4 metre od najnižje točke objekta, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo, oder z nadstreškom do 20 m2, začasna tribuna. Začasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt sezonski gostinski
vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
- objekti za rejo živali do vključno 100 m2, stavbe do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 metrov, stolpni silosi do 10 metrov, gradbeno inženirski objekti do 10 metrov,
dvojni kozolci do vključno 150 m2, zbiralniki gnojnice ali gnojevke do vključno 1000
m3, objekti dopolnilne dejavnosti s površino do 80 m2, med drugim hlev, čebelnjak,
kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, obora, poljska pot, betonsko korito, gnojišče,
senik, kašča, skedenj, ipd.;
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju,
kot na primer bazen, šotor, hala, skladišče, mala čistilna naprava, kontejner, uta, lopa,
ipd.
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21. člen
V Odloku se v 126. člena preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti in preglednica 2.1 Lega objektov, spremenita
tako, da se glasita:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni - ograje, nižje od 2,2 metra, razen ograj za pašo živine ki so nižje od 1,5 metra; gradnja
objekti
zidanih ograj ni dopustna; dopustna je postavitev ograj za zaščito mladovja pred divjadjo
ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture;
- objekti za rejo živali do vključno 100 m2, stavbe do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 metrov, stolpni silosi do 10 metrov, gradbeno inženirski objekti do 10 metrov,
dvojni kozolci do vključno 150 m2, zbiralniki gnojnice ali gnojevke do vključno 1000
m3, objekti dopolnilne dejavnosti s površino do 80 m2; med drugim hlev, čebelnjak,
kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, obora, poljska pot, betonsko korito, gnojišče,
senik, kašča, skedenj, ipd.;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
2.1. Lega objektov

Rastlinjak je lahko oddaljen od meje stavbnega zemljišča kmetije največ 30 m. Ostali
objekti iz točke 1. 4 se lahko postavijo v oddaljenosti največ 150 m od meje s stavbnim
zemljiščem na katerem stoji objekt h kateremu se nov objekt gradi, ob upoštevanju drugih pogojev iz prostorskega akta.
Objekte iz točke 1. 4. se lahko gradi le, če je investitor lastnik objekta h kateremu se gradi nov objekt in ima pridobljen status kmeta po predpisu, ki ureja kmetijska zemljišča.
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22. člen
V Odloku se v 127. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

- ograje, nižje od 2,2 metra, razen ograj za pašo živine ki so nižje od 1,5 metra; gradnja zidanih
ograj ni dopustna; dopustna je postavitev ograj za zaščito mladovja pred divjadjo ter za
varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture;
- obora za rejo divjadi skladno s predpisom, ki ureja področje gozdov;
- pomožni objekt v javni rabi, če je površina med do vključno 60 m2, višina pa do vključno
10 metrov; na primer grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, objekti za oglaševanje, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, spomenik,
kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti
javne razsvetljave, cestni silos, ipd;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE, nepretočna
greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5 m in globino nad
30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi,
ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar
ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče,
lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski
zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske
infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- stavbe do vključno površine 40 m2, vendar le krmišče, molzišče in čebelnjak, pod pogojem
da je za čebelnjak pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka, kot to določajo predpisi s
področja označevanja čebelnjakov in stojišč, le krmišče,
- gradbeno inženirski objekti do vključno višine 5 metrov, vse gozdne prometnice,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov
ali tribun, do vključno 1000 m2

23. člen
V Odloku se v 129. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti
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- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje od
prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno 200 PE,
nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z višino nad 5
m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do vključno 100 m3,
namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna
pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega sveta, revizijski in drugi
jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, merilna
in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in
protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na
cesto, na objekte energetske infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za
odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja, ipd;
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali
prislonjena k stavi, ki ni namenjena bivanju ali objekt v javni rabi, površine do vključno 20 m2;
na primer: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, savna, zimski vrt, vetrolov, ipd;
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24. člen
V Odloku se v 130. členu preglednica 1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, spremeni tako, da se glasi:
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni - ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
objekti
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del
cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki
stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti površine do vključno 40 m2; zaklon, zaklonik, vadbeni prostor, plezalni objekt,
vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, prijavnica namenjena opravljanju
nadzora vojašnice, ipd.
Za 130. členom se doda 130. a člen, ki se glasi:

25. člen

»130. a člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Na območju podrobnejše namenske rabe »N – območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami« veljajo naslednji
posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti

Na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so dovoljene
prostorske ureditve ter gradnja gospodarske javne infrastrukture, objektov ne glede na
zahtevnost za potrebe delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitev objektov) ter vzdrževalna in investicijska dela. Na območju Centra Logatec je predvidena gradnja vadbenega
objekta namenjenega zaščiti in reševanju.
1.2 Pogojno dopustni objekti in dejav- Objekti in zemljišča se prvenstveno uporabljajo za temeljno dejavnost ministrstva prinosti
stojnega za obrambo, izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja, izvajanje usposabljanj ter določenih ukrepov in dejavnosti v primeru naravnih in drugih nesreč.
1.3 Dopustne gradnje in druga dela

/
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1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- ograje; na primer varovalne, sosedske, igrišče, ipd., nižje od 2,2 metra;
- škarpe in podporni zidovi kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik zemljine, če višina ne presega 1,5 metra;
- objekti kot so na primer vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje
od prostornine razlivne vode do vključno 2000 m3, male čistilne naprave do vključno
200 PE, nepretočna greznica s prostornino do vključno 50 m3, vodnjak ali vodomet z
višino nad 5 m in globino nad 30 m, bazeni do vključno 60 m3, rezervoarji za vodo do
vključno 100 m3, namakalni sistemi, ribniki, okrasni bazeni, vodni zbiralniki, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno vendar ne kolesarska in pešpot kot del cestnega
sveta, revizijski in drugi jaški, hidranti, črpališče, lovilci olj in maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja, merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekti za odvodnjavanje ceste, snegolov, varovalne in protihrupne ograje, tipski zabojniki za skladiščenje
plina, ločilno oz. krmilno mesto, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture,
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja, ipd;
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno, vendar ne kolesarska in pešpot kot del
cestnega sveta, športno igrišče na prostem ki ni izvedeno v obliki
stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun, do vključno 1000 m2;
- objekti površine do vključno 40 m2; zaklon, zaklonik, vadbeni prostor, plezalni objekt,
vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, prijavnica namenjena opravljanju
nadzora vojašnice, ipd.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov

/

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča, na- tip
menjenega za gradnjo
G, E

FZ

DZP

FI

največ 0,9

/

/

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave

T i p
G, E

3.2 Oblikovanje objektov

/

3.3 Velikost in urejanje zelenih površin

Na zemljišču, namenjenemu za gradnjo, je treba zasaditi vsaj 20 dreves na hektar.

26. člen
V Odloku se spremeni prvi odstavek 131. člena tako, da se glasi:
»Oblikovanje objektov je določeno s tipologijo objektov in obliko objektov. Odstopanja od teh določil so možna, v kolikor se s
strokovno podlago, ki jo pripravi investitor, dokaže, da drugačno oblikovanje objektov ne poslabšuje urbane in krajinske tipologije.
Odstopanja potrdi organ Občine Logatec, pristojen za urejanje prostora.«
27. člen
V 134. členu Odloka se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot jih določajo predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,«.
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28. člen

Črta se 146. člen.

29. člen
V Odloku se v Prilogi 1 spremeni besedilo pod oznako urejanja prostora BL-33 tako, da se glasi:
Oznaka enote urejanja prostora
Prostorsko izvedbeni pogoji

BL-33

SSs; AE, D
Območje enote KD 15163 Logatec - Domačija Blekova vas 32. Predvidene novogradnje ob enoti kulturne dediščine morajo biti grajene v podobnem slogu kot domačija.
Ob cesti, ki meji na enoto kulturne dediščine EŠD 15169 Logatec Domačija Blekova
vas 34 naj se ohrani pas drevja, ki bo potencialno modernejšo gradnjo ločeval od tradicionalne arhitekture domačije. V primeru, da bodo predvidene novogradnje grajene
v podobnem slogu kot domačija, pas drevja ni potreben.
Na parc. št. 935/20, 935/21-del, 934/2-del, 1612/14, 919/6-del, *113, vse k.o. Blekova
vas je poleg dopustnih objektov in dejavnosti iz 106. člena dovoljena tudi gradnja
objektov 12510 - Industrijske stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladišča in 1271
- Nestanovanjske kmetijske stavbe ter spremembe namembnosti obstoječih objektov
v 12510 - Industrijske stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladišča in 1271 - Nestanovanjske kmetijske stavbe. Te tri skupine objektov morajo izpolnjevati ostala merila
iz 112. člena.

30. člen
V Odloku se v Prilogi 1 spremeni besedilo pod oznako urejanja prostora DL-175 tako, da se glasi:
Oznaka enote urejanja prostora
Prostorsko izvedbeni pogoji

DL-175

IG; E, F
Na parc. št. 767/1, k. o. Dolenji Logatec je ne glede na dejavnost objekta in ne glede na
določbe splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede urejanja parkirnih
mest in garaž, dopustno najmanj 5 parkirnih mest.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
(1) Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov ali postopki za izdajo gradbenega dovoljenja začeti pred uveljavitvijo tega
odloka, se končajo po določbah tega odloka.
(2) Če postavitev objektov za oglaševanje iz 61. člena Odloka ni več skladna z rabo prostora in je v nasprotju z določbami tega
prostorskega načrta, jih mora oglaševalec odstraniti na lastne stroške, v roku enega leta po uveljavitvi Odloka, oziroma v skladu s
potekom roka veljavnosti odločbe izdane s strani Občine Logatec.
32. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi.

Berto MENARD, l. r.
Župan Občine Logatec

Številka: 3500-7/2013-18
Datum: 27. 6. 2013
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Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov in naprav za oglaševanje
1. Velikost in oblika objektov za oglaševanje ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitve oz. nameščanje objektov
za oglaševanje
1.1 Splošni pogoji
- nosilna konstrukcija in temelji velikih ploskovnih objektov za oglaševanje morajo biti določeni na podlagi statičnih izračunov, ki
bodo zagotavljali varnost ljudi in premoženja,
- nosilna konstrukcija objektov za oglaševanje, razen prenosljivih uličnih panojev, mora biti izdelana iz trajnih materialov.
1.2 Objekti za oglaševanje morajo biti:
- postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih območij,
- postavljeni tako, da so vodoravni robovi objektov za oglaševanje v paru in ponovitvi horizontalno poravnani,
- postavljeni tako, da niso v nasprotju s predpisi o javnih cestah in varnosti prometa na njih,
- oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in urbane opreme,
- barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo enake tonu konstrukcije, na katero so obvestilna sredstva pritrjena,
- osvetljeni skladno s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z
lastnim virom.
1.3 Objekti in za oglaševanje ne smejo:
- biti na lokacijah, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto mesta, naselja, vasi, kompleksa ali objekta, naravnega okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov,
- vizualno preglasiti prostora oziroma nanj drugače moteče vplivati,
- presegati merila okoliške arhitekture,
- zakrivati pogledov na kulturno oziroma naravno dediščino in na večje zelene površine,
- ovirati in ogrožati prometne varnosti,
- biti nameščeni na kozolce, skednje, hleve, na nezahtevne in enostavne objekte (razen na objekte za oglaševanje), na podobne gospodarske objekte ter v drevorede,
- biti nameščeni na drevesih, ograjah, balkonih ali na vizualno izpostavljenih delih objektov,
- biti nameščeni na zunanjo stran konstrukcije ali ograje nadvozov, podvozov in mostov,
- biti nameščeni na strehe stavb,
- biti osvetljeni z zunanjimi svetili,
- motiti prometa vseh udeležencev cestnega prometa, ne smejo ovirati poti pešcev (prosta širina pločnika mora biti najmanj 2 m,
oddaljenost od vozišča najmanj 3 m),
- motiti dostopa za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
- motiti dostopa do komunalnih objektov in naprav,
- motiti vzdrževanja cest in komunalnih vodov,
- biti nameščeni v cestnih priključkih,
- biti nameščeni zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
- biti nameščeni površinah, ki služijo kot interventne poti.
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1. 4 Tipologija objektov za oglaševanje in podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje
1. Veliki ploskovni
objekti za oglaševanje

– površina znaša od
4,2 m2 do vključno
12 m2
– so obojestranski ali
enostranski
– so enonožne samostoječe table
– so tudi elektronski
prikazovalnik

- ni dopustno postaviti v kombinaciji z malimi ploskovnimi objekti, razen na gradbiščne ograje
in oporne zidove,
- je dopustno postaviti na protihrupne in oporne zidove v paru po dve tabli,
- je dopustno postaviti ob gradbene ograje ali nanje v paru po dve tabli,
- morajo biti postavljeni navpično glede na podlago,
- morajo biti postavljeni pravokotno ali vzporedno z voziščem oziroma prometno površino,
- razdalja med terenom in spodnjim robom velike samostoječe table mora biti 0,75 m,
- ob postavitvi več parov velikih tabel na protihrupne ograje, oporne zidove in vzporedno s
cestiščem, mora znašati presledek med posameznima paroma velikih tabel najmanj za dolžino
daljše stranice velike table,
- če so pari velikih tabel postavljeni pravokotno na cestišče oziroma prometno površino, mora
biti razdalja med zaporedno postavljenima paroma velikih tabel enaka najmanj trikratni dolžini
enega para velikih tabel,
- vogalna postavitev velikih tabel ni dopustna,
- velike enonožne samostoječe table ni dopustno postaviti vzporedno s cestiščem; je dopustno
postaviti tako, da je razdalja med dvema samostoječima svetlobnima tablama vsaj 100,00 m,
razdalja med veliko samostoječo svetlobno tablo in veliko tablo pa vsaj 30,00 m; velike enonožne samostoječe table morajo biti na točkovnih lokacijah postavljene tako, da znaša višina
spodnjega roba najmanj 2,40 m in največ 2,60 m, merjeno od tal od kote okoliškega terena.

2. Mali ploskovni objekti za oglaševanje

– površina znaša vključno 4,2 m2
– so obojestranski ali
enostranski, stenski
(stenski ali obešeni
plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni
panoji, elektronski,
svetlobni prikazovalniki in drugo)
– so enonožni ali dvonožni

- praviloma se nameščajo na degradirane slepe fasade, na protihrupne ograje, oporne zidove, na gradbene ograje, na zunanje površine objektov v javni rabi, na javna parkirišča, kot
sestavni del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa, kioski, nadstrešnice),
so prostostoječi v območjih mestnih ureditev, na in ob površinah za pešce in površinah pred
poslovnimi stavbami,
- ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi obvestilnimi sredstvi ter volumskimi obvestilnimi sredstvi, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade
objektov,
- lahko se postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek,
ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit,
- ob postavitvi več parov na protihrupne ograje, oporne zidove in vzporedno s cestiščem, mora
znašati presledek med posameznima paroma malih tabel najmanj za dolžino daljše stranice
male table, male table ne smejo presegati višine protihrupne ograje ali opornega zidu,
- če so pari postavljeni pravokotno na cestišče oziroma prometno površino, mora biti razdalja
med zaporedno postavljenima paroma tabel enaka najmanj trikratni dolžini enega para malih
tabel,
- vogalna postavitev ni dopustna.

3. Svetlobne vitrine
(city light) in druga
svetlobna telesa

– površina znaša do
največ 2,1 m2

- prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu,

– so obojestranski ali
enostranski

- male samostoječe svetlobne vitrine ni dopustno postaviti vzporedno s cestiščem oziroma
drugo prometno površino in ni dovoljeno postavljati v drevorede,
- male samostoječe svetlobne vitrine je dopustno postaviti na in ob površine za pešce in ob
druge prometne površine; na zunanje površine objektov v javni rabi kot del ureditve; na površine pred poslovnimi stavbami,
na obcestne zelenice, ki so dostopne iz javnih površin; na parkirišča,
- praviloma se postavljajo najmanj v paru; morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju; v avtobusnih postajališčih je lahko vgrajena v objekt avtobusnega postajališča
tako, da je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.

4. Volumski obvestilna – širina projekcije
- dopustno postaviti ob površinah za pešce in ob druge prometne površine,
sredstva
najmanj 1,1 m in najURADNE
OBJAVEzelenice,
– 10. JULIJ
– izŠT.
7–8površin,
- na obcestne
ki so 2013
dostopne
javnih
več 1,8 m;
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- male samostoječe svetlobne vitrine je dopustno postaviti na in ob površine za pešce in ob
druge prometne površine; na zunanje površine objektov v javni rabi kot del ureditve; na površine pred poslovnimi stavbami,
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na obcestne zelenice, ki so dostopne iz javnih površin; na parkirišča,
- praviloma se postavljajo najmanj v paru; morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju; v avtobusnih postajališčih je lahko vgrajena v objekt avtobusnega postajališča
tako, da je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.

4. Volumski obvestilna – širina projekcije
sredstva
najmanj 1,1 m in največ 1,8 m;

- dopustno postaviti ob površinah za pešce in ob druge prometne površine,
- na obcestne zelenice, ki so dostopne iz javnih površin,

– višina največ 3,5 m

- na površine objektov v javni rabi kot del zunanje ureditve,

– plakatni stebri; svetlobni stebri;

- na parkirišča,

elektronski prikazovalniki;

- morajo biti enotno oblikovani.

– različnih oblik
(okrogli, tristrani in
drugi)
5. Ulični transparent

– največja možna
dimenzija je širina
vključno 8 m in višina
vključno 1 m
– spodnji rob transparenta je najmanj 5,5
m nad voznim pasom
ceste
– izdelani so iz tkanine brez leska (neodsevni materiali), ki se
ne raztegne, ne mečka
ali ob vremenskih
vplivih kako drugače
ne poškoduje

6. Slikovno ali pisno
obdelane stene zgradb,
površine gradbenih
odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb
ali talne površine

- dimenzije in oblika
morajo spoštovati
razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih
stavb in ne smejo
presegati polovico
površine fasade in po
velikosti ne smejo
presegajo 36 m2
- ne smejo vsebovati
prometnih shem

7. Prenosljivi ulični
pan

8. Zastave

- transparente nad ulicami je dopustno nameščati v območju naselja Logatec za obveščanje o
kulturnih, turističnih, kongresnih, športnih prireditvah in podobnih dogodkih ter za sporočila
Občine,
- v ostalih območjih občine je dopustno oglaševati tudi druge javne prireditve,
- oglaševanje kot promocija gospodarskih subjektov, obveščanje o otvoritvah komercialnih
objektov, popustih, akcijah ipd., na transparentih ni dovoljeno,
- transparenti morajo biti pritrjeni z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in ne smejo ogrožati statične stabilnosti objektov ali naprav, na katere so pritrjeni; besedilo in druga vsebina na
transparentih mora biti grafično oblikovana; obešajo se pravokotno na cestišče na obstoječo
konstrukcijo; zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno
konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste;
obešanje oziroma nameščanje transparentov mora oglaševalec naročiti podjetju, ki je registriran za takšno dejavnost.

- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene v območju mestnega središča, razen
če so del celostne podobe objekta; niso dopustne na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih
soseskah, razen pri oglaševanju za lastne potrebe; posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih,
- slikovno ali pisno se lahko obdelajo slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta; oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade,
- za slikovno ali pisno obdelavo slepe fasade stavbe je treba pripraviti idejno rešitev celostne
ureditve oglaševanja na platnu, ki prikazuje idejno skico poslikave in njeno umestitev na slepo
fasado stavbe; soglasje k idejni rešitvi izda organ Občine Logatec, pristojen za urejanje prostora, na območjih varovanih na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine pa tudi
organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

– ki jih prenašajo
ljudje s površino do
vključno 1,4 m2

- prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za obveščanje o kulturnih, turističnih, kongresnih,
športnih prireditvah in podobnih dogodkih ter za sporočila Občine in za oglaševanje ob volilni
kampanji,

– so obojestranski ali
enostranski

- izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, oziroma za obveščanje in reklamiranje blaga in storitev in
sicer po en pano na poslovno enoto, v njeni neposredni bližini; oglašuje se samo v odpiralnem
času poslovne enote.

– največje širine do
vključno 2,8 m

- uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe,
- postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe.

– vrh droga ne sme
biti višji od drogov
javne razsvetljave
– spodnji rob zastave
mora biti na višini
najmanj 4,5 m
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9. Usmerjevalne table
in obvestila namenjena izboljševanju prometne varnosti

– so tipizirane

- postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah.

10. Totem ali končna
tabla

- širina do vključno
2,8 m in višina do
vključno 4,5 m

– objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in
trgovskih stavb in dejavnosti (za lastno oglaševanje),

11. Slikovno ali pisno
obdelana vozila

– postavlja se jih izključno na stavbah in na gradbeni parceli stavb, v katerih se opravlja oglaševana dejavnost.

- po velikosti ne smejo - v to skupino spadajo avtobusi, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška
presegati 1,4 m2
vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine.

2. Oglaševanje za lastne potrebe
Firmo je dopustno oglaševati z imenom, totemom, znakom, svetlobnimi napisi in podobno. Lahko se uporabijo druge vrste objektov
za oglaševanje, skladno z določili prostorskega akta.
2.1 Podrobna določila:
Svetlobni napisi so dopustni na nestanovanjskih stavbah, v katerih se določena dejavnost opravlja; s svetlobnim napisom je dopustno
oglaševati ime oziroma naziv firme in njen logotip.
Napisi morajo biti umeščeni v fasado stavbe in ne smejo presegati venca, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja.
Napisi so praviloma v slovenskem jeziku.
Napisne table, ki označujejo poslovne dejavnosti v stavbi je dopustno namestiti na nosilce, ki omogočajo namestitev več tabel hkrati
in preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe.
Izveski, ki označujejo lokale, morajo biti obešeni na konzolo, ne smejo segati nad venec, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja,
velikost ne sme presegati 0,50 m2.
Prvotne napise, stare izveske in druge prvotne zanke, grbe, simbole ipd., je treba redno vzdrževati.
3. Odstop od določil
Obliko in velikost objektov za oglaševanje iz prve točke te priloge je dopustno spremeniti do vključno ± 10 %.
Dopustno je uvesti nove tipe objektov za oglaševanje, v prostor pa morajo biti vmeščeni skladno določbami prostorskega akta.
V primerih ko so bili prvotni zanki za oglaševanje za lastne potrebe drugače načrtovani, določil v zvezi s preseganjem venca, ki ločuje
pritličje od prvega nadstropja, ni potrebno upoštevati.
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Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta občine Logatec
(Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Logatec, na svoji 22. seji, dne 27.
6. 2013, sprejel
ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI LOGATEC
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v občini Logatec (Logaške
novice, št. 7-8/12, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se za 4.
členom doda novi 4.a člen, ki se glasi:
4.a člen
(nekategorizirana cesta)
(1) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni
cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se
opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu
z zakonom, ki ureja ceste in predpisom, ki ureja pravila
cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec.
(2) Za nekategorizirane ceste v lasti Občine Logatec se
smiselno uporabljajo določbe za občinske ceste.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest izvaja
tudi vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki so v lasti
Občine Logatec.«
2. člen
V Odloku se za 34. členom doda novi 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v
območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
upravljavec ceste izda soglasje za postavitev objektov za
obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni
objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
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– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v
stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja
na površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod
pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z
občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih
cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in
območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev
prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih
cestah je prepovedano, razen obvestil, namenjenih
izboljšanju prometne varnosti, katerih postavitev se odredi
z delovnim nalogom upravljavca cest. Svetlobne vitrine
se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo zunaj
vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v
območju občinske ceste, izda upravljavec cest na podlagi
predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje
in oglaševanje.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali
brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v
območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu.

Številka: 007-20/2013-4
Datum: 14. 5. 2013
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Župan
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOGATEC, 30. 5. 2013
1. Odgovor na vprašanje g. Borisa ČIČMIRKA – v
zvezi z gradnjo večje nove trgovine v Logatcu
Vprašanje: Boris ČIČMIRKO: Svetnik pove, da so se pojavile govorice, da se bo v Logatcu začela graditi malo
večja nova trgovina. Trgovina naj bi bila umeščena na
območju med Sončnim logom in Ključavničarstvom Maček na Brodu. Svetnika zanima, kako bo na tem mestu
urejen promet, dovoz do trgovine, kakšna bo navezava na
priključek, ali se bo gradilo krožišče, kdo bo to financiral
novo prometno ureditev? Prebivalce Broda zanima, kaj
bo z makadamsko cesto?
Svetnik predlaga, da bi o tej vsebini moral govoriti tudi
Občinski svet. Svetniki in nekateri občani so dobili občutek, da je tistim, ki imajo željo nekaj zgraditi in imajo
malce večji mošnjiček denarja, to omogočeno. Po mnenju svetnika bi moralo priti do sodelovanja med Občinskim svetom in Občinsko upravo na tem področju, da ne
bo prihajalo do urbanističnega uničevanja – npr. gradnja
na Sekirici.
Občinski prostorski načrt je akt, ki določa posege v prostor.
V obliki kot je sprejet (Odlok o občinskem prostorskem
načrtu občine Logatec) je predmetno območje opredeljeno
z namensko rabo CDo – trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti. Na tem območju je dopustna
gradnja objektov - trgovske stavbe. Investitor projekta ni
občina, zato občina tudi nima vpogleda v projektno dokumentacijo in tega tudi ne moremo od investitorja zahtevati.
Prav tako občina ne more vplivati na prostorske rešitve investitorja, le ta pa je dolžan upoštevati določbe prostorskega akta, kar bo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
ugotavljal upravni organ, t.j. Upravna enota Logatec. Tudi
prometna ureditev je vezana na določbe prostorskega akta,
sama navezava na priključek pa je v pristojnosti Direkcija
RS za ceste, ki bo kot pristojni soglasodajalec podala pogoje in določila način, kako se nov poseg v prostor lahko
priključuje na državno cesto.
Glede na trenutno zakonodajno ureditev upravnih postopkov, žal občinski svet ne more biti nosilec urejanja prostora ali soglasodajalec. Ključno sodelovanje med občinsko
upravo in občinskim svetom je v fazi priprave predpisov,
saj je občinski svet tisti, ki sprejme prostorski akt, ki je

podlaga za vse posege v prostor.
V povezavi z možnostjo vključevanja v postopek izdaje
gradbenega dovoljena pa navajamo, da ima možnost vključevanja v postopek gradbenega dovoljenja vsaka oseba,
ki ima zaradi varstva svojih pravnih koristi pravico udeleževati se upravnega postopka, ki je bil uveden na zahtevo
drugega ali po uradni dolžnosti in je stranski udeleženec.
Stranski udeleženec je samo tisti, ki varuje kakšno svojo
pravno korist v upravni stvari, ki je predmet upravnega postopka, in kolikor jo v tem upravnem postopku sploh lahko
varuje. Obstajati mora torej določeno razmerje stranskega
udeleženca do upravne stvari, ki je predmet konkretnega
upravnega postopka. To razmerje vzpostavlja materialni
predpis, iz katerega je razvidno tudi, ali ima oziroma kdo
ima lahko kakšno pravno korist v upravni stvari, o kateri se odloča v upravnem postopku. Stranski udeleženci v
upravnih postopkih niso stranke in nimajo enakega procesnega položaja kot stranke. V teh postopkih imajo po določbah ZUP enake procesne pravice in dolžnosti kot stranka, vendar pa jih lahko izvajajo le v obsegu, s katerim se
zagotavlja varstvo njihovih pravnih koristi, torej omejeno.
Vsakomur, komur pravo priznava obstoj njegovega pravno
varovanega interesa, je treba omogočiti, da ta interes zavaruje tudi v upravnem postopku, v katerem bi bilo lahko v ta
interes poseženo. Ali tak osebni, neposredni in pravno varovani interes obstaja, pa izhaja iz pravne norme in njenega
namena varovanja položaja določenega posameznika.
2. Odgovor na vprašanje g. Borisa ČIČMIRKA – v
zvezi z objavo članka v časniku Finance – prodaja
zemljišč v industrijskih conah v Logatcu
Vprašanje: Boris ČIČMIRKO: Svetnik pove, da je bilo v
časopisu Finance, 27. 5. 2013, objavljen članek, da Občina Logatec v treh obrtnih conah prodaja okoli 20 hektarjev zemljišč. Kot tretja cona se omenja cona za Lomom.
Na obeh straneh avtoceste naj bi bilo na voljo okoli 5,5
hektarjev zemljišč. Svetnika zanima, če je prišlo pri navedbah do napake, saj se je do sedaj govorilo le o zemljiščih na desni strani avtoceste – proti morju. Svetnika tudi
zanima, od kdaj, če je temu res tako, je zemljišče na levi
strani namenjeno za novo, četrto obrtno cono?
Že v letu 1996 veljaven Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in
srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec (Uradni list
RS, št. 33/96) je obravnavano območje Lom, na obeh straneh
avtoceste, opredeljeval kot pretežno namembnost območja
T – turistično območje. Prevladujoče in dodatne dovoljene
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namembnosti so bile opredeljene kot MB – turistična območja
z dodatno dovoljeno funkcijo: MP – turistična območja,
ZD – območja športnorekreacijskih in zelenih površin, I –
območja prometne infrastrukture, E – območja energetske
infrastrukture, O – območja komunalne infrastrukture.
Glede na izvedene študije razvojnih možnosti ter analizo
stanja in teženj v prostoru se območje Lom ni več kazalo
kot primerno za izvajanje turističnih dejavnosti.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
(Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni list RS,
št. 97/12) je obravnavano območje Lom, na obeh straneh
avtoceste, ohranil kot stavbna zemljišča v enakem obsegu, s
spremenjeno podrobneje prikazano podrobnejšo namensko
rabo glede na tipologijo gradnje in sicer PO - ostale prometne površine. Znotraj PO je dopustna gradnja objektov kot
so; rezervoarji, silosi, skladišča, bencinski servisi, garažne
stavbe, energetski objekti, avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna
vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za
dostavna vozila ter so dopustne dejavnosti oskrbe, ob izpolnjevanju drugih pogojev iz prostorskega akta.
3. Odgovor na vprašanje ga. Bibijane MIHEVC – v
zvezi s ureditvijo tržnice pri Krpanu
Vprašanje: Bibijana MIHEVC: Svetnica pove, da tržnica
nekako deluje in da so se stvari prijele, vendar bi bilo treba
ob sobotah drugače urediti prometni režim. Svetnica predlaga, da se omeji parkiranje vsaj na tisti strani parkirišča,
ki se nahaja tik ob prodajnih stojnicah – zaradi izpušnih
plinov avtomobilov, nekega higienskega minimuma. Parkiranje se naj uredi na makadamskem delu ob tržnici.
Na Komunalnem podjetju Logatec d. o. o. menimo, da je
predlog umesten in smo tako rešitev že obravnavali, vendar smo prišli do prepričanja, da je treba istočasno z uvedbo predlaganega prometnega režima zagotoviti najmanj
enako števila parkirnih mest, saj jih že sedaj primanjkuje.
Ocenjujemo, da bi se s predlagano rešitvijo obisk občanov
na tržnici zmanjšal, saj bi tržnico lahko obiskovali le tisti
občani, ki prebivajo v bližini tržnice.
4. Odgovor na vprašanje g. Mirka ŠEMROVA – v zvezi z uporabo nekdanjega Centra vojnih veteranov
Vprašanje: Mirko ŠEMROV: Svetnik pove, da je Ministrstvo za obrambo pred kratkim Občini ponudilo v brezpUO
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lačen najem prostore Veteranskega centra v Blekovi vasi.
Svetnika zanima, zakaj Občina Logatec ni pristopila k
najemu prostorov, saj imamo društva in klube, ki bi svojo
dejavnost lahko opravljali na tem mestu?
Veteranski center v Blekovi vasi je na podlagi pozitivnega
mnenja št. 350-26/2011-1, z dne 7. 1. 2011, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje v postopku priprave občinskega prostorskega načrta
(OPN) pridobilo oznako »N«, ki pomeni, da je območje
namenjeno za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. To pomeni, da so na tem območju »dovoljene
prostorske ureditve ter gradnja gospodarske javne infrastrukture, objektov ne glede na zahtevnost za potrebe delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter vzdrževalna in investicijska dela.“
Med Občino Logatec in pristojnim ministrstvom potekajo pogovori o možnostih za spremembo OPN-ja in s tem,
v prihodnosti, ureditev športno-rekreacijskega območja,
ki ne bi bil namenjen le potrebam delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pač pa tudi za
športne, kulturne, turistične in druge dejavnosti. Pristojno
ministrstvo ima v tej zadevi vlogo nosilca urejanja prostora, ki se mora do vsake pobude o spremembi rabe prostora
opredeliti.
„Najem prostorov bi, v tem primeru, na podlagi opisanih
dejstev, in brez potrebne spremembe OPN-ja ter nuje, da bi
objekt bil, bodisi v občinski lasti bodisi v njeni uporabi, ter
ob tem, da Občina Logatec nima ustanove, kot je npr. Zavod za šport (kulturo, turizem), ki bi upravljal s tem objektom, za Občino Logatec pomenil stroške, brez zagotovila,
da bi ta prostor lahko uporabljali številni klubi, društva in
druge organizacije za svoje dejavnosti.“
5. Pobuda g. Mirana OBREZE – v zvezi z razpravo o
Lokalnem energetskem konceptu oz. o izvajanju aktivnosti le-tega
Vprašanje: Miran OBREZA: Svetnik pove, da je Občinski svet v letu 2010 sprejel Lokalni energetski koncept. V
njem je zapisanih preko 20 aktivnosti, ki naj bi jih Občina
izvajala. Matični odbor (Odbor za urejanja prostora, varstvo okolja in infrastrukturo), ki je ta koncept obravnaval
je sprejel sklep, da se vsako leto poroča o izvajanju sklepov. V letu 2012 so svetniki dobili preglednico o izvajanju
ukrepov, vendar je iz nje razvidno, da je bilo večino ukrepov preloženih v naslednje leto – iz leta 2011 na leto 2012.
Na zadnji seji matičnega odbora so člani odbora dobili
zadnje letno poročilo, ki pa je po svetnikovem osebnem
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prepričanju, precej pomanjkljivo oz. se v celoti ni navezovalo na lokalni energetski koncept. Ker gre za pomembno
temo, ki je za Občino Logatec pomembna tudi s finančnega vidika, svetnik predlaga Občinskemu svetu, da se na
naslednji seji o tej vsebini opravi razprava in da se podajo konkretne ugotovitve glede realizacije posameznih
aktivnosti, in sicer točno tistih, ki so navedene v lokalnem
energetskem konceptu.
Vsebina – Lokalni energetski koncept Občine Logatec se
bo umestil na eno od jesenskih sej.

6. Odgovor na vprašanje ga. Vanje UVALIČ KOSIJER – v zvezi s poplavno študijo občine Logatec
Vprašanje: Vanja UVALIČ KOSIJER: Svetnica pove, da
se je že nekaj časa nazaj naročila poplavna študija, zato
želi pisni odgovor o tem: ali se je študijo že pripravilo ter,
ali so bile izvedene kakšne aktivnosti v zvezi s to problematiko? Gre za perečo temo, saj se nekateri prebivalci, ki
so bili prizadeti v poplavah, še vedno ne morejo vrniti na
svoje domove.

7. Odgovor na vprašanje ga. Bibijane MIHEVC – v
zvezi z dogovori med lastniki zemljišč na območju Sekirice in Občino Logatec
Vprašanje: Bibijana MIHEVC: Svetnica pove, da na
območju Sekirice velikokrat prihaja do konfliktov interesov. Gre za območje, kjer je pretežno privatna lastnina zemljišč, hkrati pa je močno izražen tudi javni interes
za določene dejavnosti. Svetnico zanima, ali bo prišlo do
kakšnih dogovorov z lastniki zemljišč glede odškodnine,
subvencije?
S strani Občinske uprave Občine Logatec in župana Berta Menarda je bilo že večkrat povedano, da se zavedamo
potrebe občanov po javnih sprehajališčih, območju kjer bi
se izvajale različnih rekreativnih dejavnostih – in področje
Sekirice to prav gotovo je.
Žal je večina zemljišč na področju Sekirice v zasebni lasti.
S posameznimi lastniki zemljišč so sicer že tekli pogovori
o različnih možnih rešitvah, vendar pa zaenkrat ni prišlo do
nobenega oprijemljivega dogovora.

V sklopu priprave občinskega prostorskega načrta je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela Občine Logatec v letu 2010. Končni rezultat študije
sta Karta poplavne in erozijske nevarnosti (določa območja
poplavne in erozijske nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti
za nastanek naravnega pojava) ter Karta razredov poplavne in
erozijske nevarnosti (prikazuje notranja območja poplavne in
erozijske nevarnosti in je izdelana na podlagi meril za razvrščanje poplavne in erozijske nevarnosti v razrede glede na moč
naravnega pojava). Izračuni so opravljeni za obstoječe stanje
terena za pretoke z 10 letno povratno dobo, 100 letno povratno
dobo in 500 letno povratno dobo, ter za stanje z vključenimi
ukrepi na terenu za pretoke z 10, 100 in 500 letno povratno
dobo.
Po sprejemu občinskega prostorskega načrta, ki je podlaga
za nadaljevanje izvajanja protipoplavnih ukrepov smo na
pristojno ministrstvo posredovali že tri dopise, z dne 13.
12. 2012, 7. 2. 2012 ter 27. 5. 2013, s pozivom, da ministrstvo preuči možnosti za čimprejšnjo zagotovitev varstva
pred škodljivim delovanjem voda tudi z njihove strani in
da nas obvesti o načrtovanih dejavnostih na tem področju. Poudarili smo tudi, da je občina pripravljena aktivno
sodelovati, oziroma aktivnosti v dogovoru in zmožnostih
občinskega proračuna tudi sofinancirati. S strani Sektorja
za vode odgovora še nismo prejeli.
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