OBČINA DORNAVA
Občinski

svet Občine Dornava

Številka: 900-07/2020-01
Datum: 21. 05. 2020
Na podlagi Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/2014)

10. redno sejo

SKL I CUJEM
sveta Občine Dornava, ki bo

Občinskega

ČETRTEK. 28. maja 2020. ob 18. uri.
v dvorani Večnamenskega centra-kulturne dvorane Dornava.
V

Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, z dne
20. februa~a 2020.
4. Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dornava, z
dne 9. aprila 2020.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Dornava.
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
7. Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dornava.
8. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Dornava.
9. Letno porOČilo Občine Dornava za leto 2019.
10. Predlog spremembe in dopolnitve Sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove
odsotnosti v vrtcu .
11. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava.
12. Poročilo delovanja Nadzornega odbora Občine Dornava v letu 2019.
13. Plan dela Nadzornega odbora Občine Dornava za leto 2020.
14. Županove informacije.
15. Tekoče zadeve.
16. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta.
17. Razno.
18. Zapisniki odborov in komisij.
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Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENUA
Telefon : +386 (0)2 754 O 110; Telefaks: +386 (0)2 755 O 791
E-pošta : obcina.dornava@dornava.si
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OBČiNA DORNAVA
Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo na seji

občinskega

sveta.

s spoštovanjem,
Občina

Dornava

Vabljeni:
člani Občinskega

sveta
Andrej Trunk, predsednik Nadzornega odbora
Igor Kraševec, predstavnik podjetja IBIS d. o. o.
Danijela Kure Kastelic, predstavnica podjetja Sapo d. o. o.
Robert Simenko, predstavnik SOU SP
Vilibald Sabeder, predstavnik Javnih služb Ptuj
Gregor Uhan, predstavnik Javnih služb Ptuj
Nada Kolednik, direktorica občinske uprave
Erika Masten Toplak (pravna služba)
Terezija Čuš (računovodstvo)
Anja Cigala (okolje in prostor)
Brigita Vidovič (tajništvo)
Sredstva javnega obveščanja
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Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENUA
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OBČINA DORNAVA

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DORNAVA

K1
točki dnevnega reda

Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DORNAVA

K2
točki dnevnega reda

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DORNAVA

K3
točki dnevnega reda

Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega
sveta Občine Dornava, z dne 20. februarja 2020

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČiNA DORNAVA
Občinski

svet

Štev.:
900-2/2020-3
Datum: 20. 02. 2020

ZAPIS NIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v ČETRTEK, 20. 02. 2020 ob
18. uri, v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135 a, Dornava.
Sejo je na podlagi 20. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih
30/2014) sklical in vodil Janko Merc, župan Občine Dornava.

občin,

št.

Za 9. redno sejo je bilo predlaganih 13. točk dnevnega reda, s katerim so bili člani predhodno
seznanjeni z vabilom. Gradivo je bilo objavljeno in javno dostopno na spletni strani Občine
Dornava in v programu Dropbox za člane občinskega sveta.

Ad/1 • Otvoritev seje, pozdrav ln ugotovitev sklepčnosti
Župan Janko Merc je pozdravil vse prisotne.
Na podlagi 30. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/2014) je župan Janko Merc ugotovil, daje svet sklepčen, saj je svojo
prisotnost priglasilo 11 članov Občinskega sveta Občine Dornava.
Na seji so bili navzoči: Srečko Kondrič, Rok Strižič, Ma~an Hrga, Stanislav Ciglar, Matej
Zorko, Tonček Cenar, Marko Mernik, Dominik Kukovec, Jože Brumen, Klavdija Šuen in
Danijel Rus.
Opravičeno odsotni: nihče.
Ostali prisotni na seji: župan Janko Merc, direktorica Nada Kolednik, mag. upr. ved , pravnica
Erika Masten Toplak in tajnica Natalija Munda.

Ad/2 • Obravnava ln sprejem dnevnega reda
Župan Janko Merc je povedal, da je za 9. redno sejo predlaganih 12. točk dnevnega reda ,
13. točka je namenjena seznanjenju z delom odborov na sejah.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP ŠT. 81
»Občinski

svet

Občine

Dornava potrjuje dnevni red za 9. redno sejo.«

I ZA: 11 članov

I PROTI: nihče

Sklep je potrjen soglasno.

Potrjen je bil:
1

I VZDRŽAN: nihče
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OBČiNA DORNAVA

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, z dne
19. decembra 2019.
4. Predlog novelacije Investicijskega programa - IP, za investicijo »Gasilsko - kulturnega
doma Mezgovci«.
5. Predlog ukinitve statuta zemljišča »družbena lastnina-imetnik pravice uporabe«.
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem.
7. Predlog Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2020.
8. Predlog Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2020.
9. Županove informacije.
10. Tekoče zadeve.
11. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta.
12. Razno.
13. Zapisniki odborov in komisij.

Ad/3 - Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP št. 82
»Občinski svet Občine Domava potrjuje zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta
Dornava, z dne 19. 12.2019, v predlagani obliki.«
I ZA: 11 članov
I PROTI: nihče
I VZDRŽAN: nihče
Sklep je bil sprejet soglasno.

Občine

Ad/4 - Predlog novelacije Investicijskega programa - IP, za investicijo
»Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci«
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor dne 11. 02. 2020, poročilo
je podal predsednik Rok Strižič.
Obrazložitev je podala tudi direktorica občinske uprave, Nada Kolednik.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljali so Tonček Cenar, Marko Mernik, Jože
Brumen in Dominik Kukovec.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
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SKLEP št 83
»Občinski

svet Občine Dornava potrdi predlog novelacije Investicijskega programa - IP, za
investicijo »Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci.«
ZA: 8 članov
PROTI: 1 član
VZDRZAN: 2 člana
Sklep je bil sprejet.

I

I

I

Ad/5 - Predlog ukinitve statuta zemljišča ))družbena lastnina - imetnik pravice
uporabe«
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor dne 11. 02. 2020, poročilo
je podal predsednik Rok Strižič.
Obrazložitev je podala tudi pravnica, Erika Masten Toplak.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP št. 84
»Občinski

svet Občine Dornava potrdi sklep o ukinitvi statusa zemljišča »družbena lastnina
- imetnik pravice uporabe: Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava, parc. št. 406/3, k. o.
Polenšak. «
ZA: 11 Članov
PROTI: nihče
VZDRZAN: nihče
Sklep je bil sprejet.

I

I

I

Adl6 - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v najem
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za finance dne 11. 02. 2020, poročilo je podal
predsednik Stanislav Ciglar.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljali so Srečko Kondrič, Dominik Kukovec,
Marko Mernik in Matej Zorko.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP št 85
»Občinski

svet Občine Dornava potrdi predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 9 članov
PROTI: 1 član
VZDRŽAN: 1 član
Sklep je bil sprejet.

I

I

I
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Ad/7 - Predlog Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2020
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za negospodarske dejavnosti dne, 12. 02. 2020,
poročilo je podal predsednik Marjan Hrga.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP št. 86
"Občinski svet Občine Dornava potrdi Letni program kulture Občine Dornava za leto 2020,
v predlagani obliki in vsebini.«
I ZA:11 članov
I PROTI: nihče
I VZDRZAN: nihče
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad/8 - Predlog Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2020
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za negospodarske dejavnosti dne, 12.02.2020,
poročilo je podal predsednik Marjan Hrga.
Direktorica Nada Kolednik je povedala, da so letni programi podlaga za pripravo in objavo
javnih razpisov. Pripravili se bodo javni razpisi katere bo na svoji seji obravnaval tudi Odbor
za negospodarske dejavnosti.
Župan Janko Merc je povedal, da bomo v prihodnje uredili pravilnike.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;

SKLEP št 87
"Občinski

svet Občine Dornava potrdi Letni program športa Občine Dornava za leto 2020,
v predlagani obliki in vsebini.«
I ZA:11 članov
I PROTI: nihče
I VZDRZAN: nihče
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad/9 - Županove informacije
Župan Janko Merc je povedal, da je s Cestnim podjetjem Ptuj bilo dogovorjeno, da se bo
odslej plačevala po opravljenem delu. Ob koncu meseca se bo dogovorilo za dela, ki se
načrtujejo za vnaprej, po kontroli se bo izstavil račun. V nadaljevanju seznani člane
občinskega sveta, da je dne 27. 1. 2020 bil na sestanku na Ministrstvu za finance glede
zapadlega dolga na DUTB na dan 21. 11. 2019 v višini 411.458,59 EUR. V zaključni fazi so
tudi dogovori glede reševanja zapadlega dolga in načinu poplačila. Na sestanku na DUTB
dne 27. 01. 2020 je bilo ponovno potrjeno, da ni bilo pisnega dogovora o odpisu zamudnih
4
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obresti, kar 50 pisno tudi potrdili. Dogovarja se za predlog nove dinamike plačila obrokov in
nove obrestne mere za zamudne obresti. Seznani, da smo prejeli zadnji opomin pred tožbo
5 strani SAZASA. Prijavo smo opravili in čakamo na plačilo kazni. Med drugim pove, da je
podjelje Krnjak dom d.o.o., za gradnjo vrstnih hiš v Dornavi poravnalo komunalni prispevek,
sedaj se čaka na pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ad/10 -

Tekoče

zadeve

Ni bilo razprave.

Ad/11 - Pobude, predlogi, vprašanja

članov občinskega

sveta

Dominik Kukovec - poda pobudo, da se na Porečje reke Drave ponovno pošlje dopis za
ureditev Bresniškega potoka, glede na prihod pomladi pričakuje popravilo bankin. Nadalje
sprašuje glede zaposlitve delavca v režijskem obratu in zaposlenega na področju okolja in
prostora. Med občani je bilo govora o tem, da je občina s Telemachom za položitev kablov
za optično omrežje za izkop ob občinskih cestah podpisala soglasje in, da je bil dogovor, da
se v zameno pripelje optiko do vsake hiše in s tem se bo vsak lahko priklopil na omrežje.
Naveže se na sejo iz meseca oktobra, kjer je podal pobudo za popravek sklepa o
obračunavanju vrtca v času otrokove odsotnosti in sprašuje kdo bo ta postopek peljal naprej.
Zahvaljuje se za izčrpne odgovore na pobude in vprašanja iz prejšnje seje.
Župan Janko Merc - pove, da bo dopis za ureditev bresniškega potoka poslan, podžupan
Marjan Hrga je bil s preglednikom cest iz CP Ptuj na terenu, pripravil se je plan, dela se
bodo mesečno postopoma urejala. Ker še ni bilo potreb po drugem delavcu v režijskem
obratu še ni bilo razpisa, razpis bo verjetno objavljen v naslednjem mesecu, osebo za
področje okolja in prostora bomo zaposlili v okviru Skupne občinske uprave, v pisarni bo
prisoten 4 dni, s strani države bomo sredstva prejeli refundirana. za novi priključek na
optično omrežje je s Telemachom potrebno skleniti pogodbo in šele takrat pripeljejo
priključek do hiše, priključek do hiše se je uredil za obstoječe uporabnike. V mesecu marcu
se bo nadaljevalo polaganje kabla, izmerjena je bila tudi dolžina za položitev požirke za
električni kabi, VO Polenšak je pripravil predlog, potrebno pa je videti kaj to pomeni s
finančnega vidika. Kar se tiče popravka sklepa za vrtec, se bo pripravil odgovor, pobuda je
zapisana.
Rok Strižič - glede na dogovore s CP Ptuj, da se bo plačevala po opravljenem delu in ne po
pavšalu, po takem je še koncesija, imamo kakšne veljavne cenike, da ne bi prišlo do
kakšnega izkoriščanja s strani izvajalca.
Župan Janko Merc - pove, da je koncesija sklenjena za 10 let, do sedaj se je plačevala po
pavšalu, cenike imamo, naredil se bo mesečni plan, na podlagi opravljenih del se bo izstavil
račun . Tako je dogovorjeno in tako je sklenjen tudi aneks.
Rok Strižič - pove, da je potekal sestanek VO Dornava, zapisnik je bil posredovan na
občinsko upravo. Koliko je seznanjen, so tudi ostali vaški odbori na občinsko upravo
posredovali svoje predloge. Glede na to, da bo v naslednjem letu na voljo več sredstev,
predlaga, da se plani pregledajo, pripravi plan investicij in določi prioritete v okviru
5

OBČiNA DORNAVA
proračuna.

VO Dornava je že izpostavil problematiko s podtalnico in zalivanjem kleti.
Potrebno bo ukrepati in ugotoviti kdo je zakaj prisoten in reso pristopiti k reševanju. Glede
razpisa za ureditev avtobusnih meni, da bi določene zadeve že morali reševati, da ne bomo
kaj zamudili.
Župan Janko Merc - pove, da se prednostno urejajo investicije, ki jih je nastavila prejšnja
ekipa. S predsedniki vaških odborov bo sklican sestanek, na katerem se bodo plani
pregledali in določile prioritete. Na seji Občinskega sveta se bo potem to potrdilo oz.
dodelalo. Načrt razvojnih programov je vseboval investicije, ki jih bomo uredili v letošnjem
letu, za naprej pa se bo dogovorilo. Glede avtobusnih postaj se je pojavilo veliko problemov,
najprej lastništvo in potem razna dovoljenja, ki jih potrebujemo za izvedbo postavitve. Plan
je, da se po pustu skliče sestanek s CP Ptuj in se bo na terenu pregledalo, kje se avtobusne
postaje v prihodnje sploh lahko postavijo, med drugim pa je potrebno ugotoviti ali je sploh
potrebnih vseh 8 postaj.
Jože Brumen - sprašuje, če je s strani inšpekcije že bilo opozo~eno na hišo v vasi
Bratislavci, ki se lahko vsak čas podre na cestišče.
Župan Janko Merc - pove, da si je zadevo sam pregledal na terenu skupaj spodžupanom
in informacije sta preverila tudi pri sosedih. Občina potrebuje soglasje lastnika, saj je še
vedno lastnik nepremičnine g. Petek, za katerega sicer občina plačuje oskrbnino v domu,
ampak brez soglasja ne moremo posegati.
Jože Brumen - vpraša, če je že kaj novega glede šole na Polenšaku in odgovora na
vprašanje na eni izmed prejšnjih sej o investiciji odvodnjavanja pri Jožetu Šegula na
Polenšaku, iz katere postavke je bila investicije krita, saj takrat ni dobil odgovora. Med
drugim sprašuje kdo bo pristojen za preglede stanja cestišč in bankin na terenu. Sprašuje,
če smo v letu 2019 bili dovolj resni pri plačevanju kredita, glede na zaostritev zadev in koliko
bi morali plačati kredita v letu 2019 ter koliko je bilo dejansko plačanega. Kar se tiče
predlogov Vaških odborov in planov investicij na področjih vaških odborov za obdobje 5, 10
let, kot je bilo govora, predlaga, da gledamo na mandat 2018 - 2022 in se naredi koliko se
narediti da.
Župan Janko Merc - pove, da bo za okolje zaposlena oseba preko Skupne občinske uprave,
ki bo opravljala preglede na terenu. S CP Ptuj pa je s 1. 1. 2020 v veljavi aneks, s katerim
se določajo mesečni plani dela in se sproti opravijo kontrole, prej pa smo plačevali po
mesečnem pavšalu. V nadaljevanju pove, da je občina mesečno plačevala obrok v višini
4.000 eur, od avgusta 2019 naprej. Glede na zadnje dogodke, čakamo na pisni dogovor
dinamike odplačevanja.
Danijel Rus - glede ceste Polenšak - Juršinci, predlaga, da se g. Sagadina ponovno
spomni na ureditev odsevnikov pri kanalih, kar se tiče predlagane ureditve označb
na cestišču - črt na tej cesti, se boji, da bodo s strani občanov določeni zadržki,
ampak bo cesta s predlagano ureditvijo dosti bolj varna. Pove, da so ga občani
opozorili, da na pokopališče zahajajo psi, nima podatka ali dostopajo z lastniki ali
sami, delajo škodo in predlaga namestitev table. V nadaljevanju predlaga, da se
pregledajo ceste na Polenšaku, saj so bankine v slabem stanju, mulde zasipane in
javi, da ne sveti luč pri Kozarjevih.
6
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Župan Janko Merc - pove, da se ceste urejajo v okviru vzdrževanja in finančnih
zmožnosti. Bo pa v spomladanskem času sklicana akcija z vaškimi odbori, kjer bomo
tudi sami poskušali urediti kako bankino. Kar se tiče vzdrževanja luči, naj se javi v
tajništvo.

Ad/12 - Razno
Župan Janko Merc je povabil na 24. Fašenk po domavsko , ki je potekal na pustni ponedeljek
dne 24. 02. 2020. Pustna seja bo v torek, 25. 2. 2020.
Matej Zorko - sprašuje glede obiska predsednika RS Boruta Paho~a, ki je planiran za dne
10.02.2020.
Župan Janko Merc - pove, da nima informacije, obisk se je planiral za 10. 02. 2020, skupaj
z Zavod za varstvo kultume dediščine Maribor. Glede na dogodke z oblikovanjem nove
vlade, je zadeva padla v vodo.
Srečko Kondrič - se javno opraviči g. Francu Šeguli. Preko odvetniške pisame je bil pozvan

k javnemu

opravičilu.

Župan Janko Merc se zahvali za prisotnost in sejo zaključi ob 20.23 uri.

Zapisala;
Natalija Munda
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Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Dornava, z dne 9. aprila 2020

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČiNA DORNAVA
Občinski

svet

$tevilka: 900-6/2020-13
Datum: 15. 04. 2020

ZAP I SN I K
2. dopis ne seje Občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v ČETRTEK, 09. 04. 2020 od
15.00 ure naprej ln trajala do TORKA 14. 04. 2020 do 23.00 ure. Seja je potekala preko
e-pošte.
Sejo je na podlagi 20. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/2014) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/2014) sklical Janko Merc, župan Občine Dornava.
Za 2. dopisno sejo je bilo predlaganih 12. točk dnevnega reda, katere so bile skupaj z
vabilom objavljene in javno dostopne na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.
Člani občinskega sveta so bili o seji obveščeni tudi z vabilom preko e-pošte.
Na podlagi 24. člena Poslovnika občinskega sveta se je ugotovilo, da je bila dopisna seja
sklepčna, saj je bilo vabilo poslano vsem članom sveta in je z glasovanjem več kot polovica
članov sveta vročitev potrdila.

Glasovali so naslednji člani občinskega sveta:
Danijel Rus, Klavdija Suen, Jože Brumen, Dominik Kukovec, Tonček Cerar. Matej Zorko,
Stanislav Ciglar, Ma~an Hrga, Rok Strižič in Srečko Kondrič, to je 10 članov občinskega
sveta.
Glasovali niso naslednji člani občinskega sveta:
Marko Mernik, to je 1 član občinskega sveta.

DNEVNI RED:
1. Predlog zapisnika 9. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, z dne 20. februa~a
2020.
2. Predlog Sklepa o financiranju strank v Občini Dornava.
3. Predlog Sklepa o neposrednem financiranju Društva Pihaina godba Občine Dornava.
4. Letno poročilo za leto 2019 - Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava.
5. Poročilo o delu za leto 2019 - Knjižnica Ivana Potrča P1uj.
6. Poslovno in finančno poročilo za leto 2019 - Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
7. Letno poročilo za leto 2019 z računovodskimi izkazi in prilogami - Glasbena šola Karol
Pahor Ptuj.
8. Poročilo o izvajanju koncesije v letu 2019 - Javne službe P1uj d. o. o ..
9. Letno poročilo o delovanju Skupne notranje revizijske službe v SOU SP v letu 2019.
10. Poročilo vodo-oskrbe za leto 2019 - Komunalno podjetje P1uj d. d ..
11. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnine za prostore v lasti Občine Dornava.
12. Pobude. predlogi, vprašanja članov občinskega sveta.
1
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Ad/1
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, z dne
20. februarja 2020
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, z dne 20. 02. 2020 je bil priloga
k gradivu.

I Glasovalo: 10 članov

I ZA: 10 članov

I PROTI: nihče

SKLEP št. 88: Občinski svet Občine Dornava je potrdil zapisnik 9. redne seje Občinskega
sveta

Občine

Dornava, z dne 20. 02. 2020, v predlagani obliki.

Ad/2
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Dornava
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dornava je bil priloga k gradivu.

I Glasovalo: 10 članov

I ZA: 10 članov

SKLEP št. 89:

Občinski

političnih

Občini

strank v

I PROTI: nihče

svet Občine Dornava je potrdil predlog Sklepa o financiranju
Dornava, v predlagani obliki.

Ad/3
Predlog Sklepa o neposrednem financiranju Društva Pihal na godba Občine
Dornava
Sklep o neposrednem financiranju Društva Pihal na godba Občine Dornava je bil priloga k
gradivu.

I ZA: 10 članov

I Glasovalo: 10 članov
SKLEP št. 90:

I PROTI:

nihče

Občinski svet Občine Dornava je potrdil predlog Sklepa o neposrednem

financiranju Društva Pihaina godba

Občine

Dornava.

Ad/4
Letno poročilo za leto 2019 - Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava
Letno poročilo za leto 2019 od Osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava je bilo priloga k
gradivu.

I GLASOVALO: 10 članov
SKLEP št. 91:

I ZA: 10 članov

I PROSTI: nihče

Občinski svet Občine Dornava je potrdi Letno poročilo za leto 2019 od

Osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava.
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Poročilo
Poročilo

AdIS
o delu za leto 2019 - Knjižnica Ivana

o delu za leto 2019 od Knjižnice Ivana

I GLASOVALO: 10 članov
SKLEP št. 92:
Knjižnice Ivana

Potrča

Potrča

Ptuj

ptuj je bilo priloga k gradivu.

I PROSTI: nihče

I ZA: 10 članov

Občinski

Potrča

svet Občine Dornava je potrdil Poročilo o delu za leto 2019 od
Ptuj.

finančno

Poslovno in

Poslovno in finančno
priloga k gradivu.

Ad/6
poročilo za leto 2019 - Osnovna šola dr. Ljudevlta
Pivka Ptuj

poročilo

za leto 2019 od Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka ptuj je bilo

I GLASOVALO: 10 članov

I ZA: 10 članov

I PROSTI: nihče

SKLEP št. 93: Občinski svet Občine Dornava je potrdil Poslovno in
leto 2019 od Osnovne šole Ljudevita Pivka ptuj.

finančno poročilo

za

Ad17
Letno

poročilo

za leto 2019 z računovodskimi izkazi in prllogaml - Glasbena
šola Karol Pahor Ptuj

Letno poročilo za leto 2019 z računovodskimi izkazi in prilogami od Glasbene šole Karol
Pahor ptuj je bilo priloga k gradivu.

I GLASOVALO: 10 članov

Poročilo
Poročilo

I PROSTI: nihče

svet Občine Dornava je potrdil Letno poročilo za leto 2019 z
izkazi in prilogami od Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.

SKLEP št. 94:
računovodskimi

I ZA: 10 članov

Občinski

Ad/8
o izvajanju koncesije v letu 2019 - Javne službe Ptuj d. o. o.

o izvajanju koncesije v letu 2019 od Javnih služb ptuj d. o. o. je bilo priloga k

gradivu.

I GLASOVALO: 10 članov
SKLEP št. 95:

Občinski

svet
letu 2019 od Javnih služb ptuj.

I ZA: 10 članov
Občine

Dornava je potrdil
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Poročilo

o izvajanju koncesije v
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Ad/9
Letno poročilo o delovanju Skupne notranje revizijske službe v SOU SP v letu
2019
Letno poročilo o delovanju Skupne notranje revizijske službe SOU SP v letu 2019 je bilo
priloga k gradivu.

I GLASOVALO: 10 članov

I ZA: 10 članov

I PROSTI: nihče

SKLEP št. 96: Občinski svet Občine Dornava je potrdil Letno poročilo o delovanju Skupne
notranje revizijske službe SOU SP v letu 2019.

Ad/10
vodo-oskrbe za leto 2019 - Komunalno podjetje Ptuj d. d.
vodo-oskrbe za leto 2019 od Komunalnega podjelja Ptuj d. d. je bilo priloga k

Poročilo
Poročilo

gradivu.

I GLASOVALO: 10 članov

I ZA: 10 članov

SKLEP št. 97: Občinski svet Občine Dornava je potrdil

Poročilo

I PROSTI: nihče
vodo-oskrbe za leto 2019

od Komunalnega podjetja Ptuj d. d ..

Ad/11
najemnine za prostore v lasti Občine
Dornava
Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnine za prostore v lasti Občine Domava je bil priloga
k gradivu.
~
Predlog Sklepa o oprostitvi

plačila

I ZA: 10 članov

I GLASOVALO: 10 članov

I PROSTI: nihče

SKLEP št. 98: Občinski svet Občine Dornava je potrdil predlog Sklepa o oprostitvi
najemnine za prostore v lasti

Občine

plačila

Dornava.

Ad/12
Pobude, predlogi, vprašanja članov

občinskega

sveta

Člani občinskega sveta Občine Dornava so postavili naslednja vprašanja in predloge:
Tonček

Cerar

Matej Zorko

Kako daleč je občina pri pridobivanju papirjev za 3. fazo
gasilskega doma v Mezgovcih?
Kdai bo obiavlien razpis, za izbiro izvajalca teh del?
Predlagal, da se naslednja seja občinskega sveta skliče preko
videokonferenčnih sistemov ali v dvorani večnamenskega centra
Dornava.
4
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Srečko Kondrič

Ali so se v letu 2019 sredstva političnim strankam nakazala, če
niso so bila preusmerjena kam drugam?
V poročilu oS Dornava je zapisano, da je za izboljšanje pogojev
za delo zavoda imenovana 3 članska skupina, ki jo je imenoval
svet zavoda. Zanimalo ga je, kako je z imenovanjem članov iz
občine glede priprave najnujnejših vzdrževalnih in ostalih
investicii glede šole.
Pri poročilu Komunalnega podjetja Ptuj d. o. o. glede oskrbe z
vodo je v poročilu zaslediti velike izgube na vodnem sistemu
(23%) kar je K Ker se je omenjal projekt z obnovo sistema in so
zadevo že večkrat obravnavali na seji kolegija županov glede EU
projekta in črpanja teh sredstev. Kdo pripravlja dokumentacijo in
kako daleč smo z njo? Ali bomo res prišli na zadevo, da bo vsak
v svoii občini poskrbel za infrastrukturo vodovodnega sistema?
Kako je s pripravo kolesarskih poti, pripravo dokumentacije in
kdaj se načrtuje izgradnja?
Prihaja čas večjih vzdrževalnih del; košnja trave, urejanje
pokopališč, urejanje odvodnih jarkov. Ali ostane še vedno 1
režijski delavec ali se načrtuje razpis za še 1 delavca? V to
pomoč je sedaj bil podžupan Marjan Hrga ali ostaja naprej?
Na strani občine je bil razpis za oddajo poslovnega prostora v
najem kdo je bil izbran?

Zapisala;
Nada Kolednik, mag. uprav. ved

~&J,u,t.,.
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Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
občinskega prostorskega načrta Občine Dornava

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava– Odlok –usklajen predlog

SD OPN št. 1

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 52. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in in 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list
RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Dornava na ……. redni seji, dne…………., sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dornava
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, usklajen predlog
je izdelalo podjetje IBIS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o., v aprilu
2020.
(2) Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Dornava (v nadaljnjem besedilu: SD OPN št. 1),
vsebujejo strateški in izvedbeni del.
2. člen
(1) SD OPN št. 1 vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe,
2. Spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
3. Končne določbe
(3) Odlok o SD OPN št. 1 vsebuje čistopisa dveh prilog k izvedbenemu delu:
Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske
rabe prostora- spremembe 1,
Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostoraspremembe 1.
(4) Grafični prikazi OPN vsebujejo:
- grafične priloge strateškega dela:
I. zasnova prostorskega razvoja občine (M 1 : 20.000),
II. zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 20.000),
III. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij in območij razpršene poselitve
IV/1. usmeritve za razvoj v krajini I (M 1 : 20.000),
IV/2. usmeritve za razvoj v krajini II (M 1 : 20.000),
V. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M: 1:20.000);
- grafične prikaze izvedbenega dela:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1 : 25.000),
2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
(M 1 : 25.000),
3. prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev (M 1 : 5.000),
4. prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 5.000),
5. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN (M 1:
20.000).
.
3. člen
Spremljajoče gradivo vsebuje:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in ostalih hierarhično višjih dokumentov,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
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4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev OPN
6. povzetek za javnost
7. odločba o CPVO.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se za osmo alinejo doda deveto, ki glasi: »NV: naravna vrednota,«
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se za pomenom izraza »sprememba namembnosti objekta« doda besedilo, ki glasi:
»strokovna prostorska preveritev:
je urbanistična krajinska oz. arhitekturna strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave projektne dokumentacije, pred pridobitvijo
dovoljenj s področja graditve objektov izdela prostorski načrtovalec z namenom, da se strokovno preveri in utemelji
umestitev posega v prostor, npr. v primeru oblikovanja ravne ali enokapne strehe podeželske stanovanjske stavbe,«
6. člen
V celotnem odloku se besedo »dovoljeno« nadomesti z besedo »dopustno«, v vseh spolih, sklonih in številih.

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DORNAVA
7. člen
V tretjem odstavku 6. člena, se besedilo: »Podravsko razvojno regijo 2007-2013, nadomesti z besedilom: »Podravje 20142020« in besedilo »2007-2013« z besedilom:« za obdobje 2014 – 2020«
8. člen
V drugem odstavku 7. člena se število 2.942 nadomesti s številko 2.897 in letnica 2018 v oklepaju, z letnico 2018.
(1) Črta se četrta alineja prvega odstavka 8. člena.

9. člen

(2) Za prvim odstavkom 8. člena se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Razvojne prioritete regije se nanašajo na:
 konkurenčno gospodarstvo za rast in delovna mesta vključno s krepitvijo raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
 varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo,
 trajnostni turizem in razvoj podeželja,
 vključujoča družba in znanje.«
(3) Za drugim odstavkom 8. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Cilj prioritet razvoja regije je:
 izboljšati kakovost življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanje trajnostnih načel razvoja,
 povečanje konkurenčnosti turizma in razvoj podeželja,
 .spodbujanje socialne vključenosti in dvig ravni znanja vseh prebivalcev.«
Četrti odstavek se ustrezno preštevilči.

(1) Črta se četrta alineja prvega odstavka 11. člena.

10. člen

(2) Za tretjo alinejo 11. člena se doda nova četrta alineja, ki glasi:
»- razvoj stanovanjskih površin za posebne namene v občinskem središču Dornava,«
11. člen
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(1) Črta se tretja alineja drugega odstavka 12. člena.
(2) Za drugo alinejo tretjega odstavka 12. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
 »-območje za razvoj dejavnosti povezanih z okoljsko infrastrukturo (odvajanje odpadnih voda)«
12. člen
Tretji odstavek 25. člena se dopolni tako, da se glasi:»Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo za naselja Žamenci in Strejaci
ter zaključilo z lokalnimi čistilnimi napravami ali s priključitvijo na obstoječo ČN Dornava, ki se bo v ta namen povečala.«
13. člen
Za besedilom tretjega odstavka 27. člena se doda naslednje besedilo: »Za plinovod je sprejeta Uredba o državnem
prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Uradni list RS, št. 47/16).«
14. člen
(1) V petem odstavkom 40. člena se besedilo dopolni tako, da se glasi: »Manjše širitve območij poselitve se predvidi v
naseljih Bratislavci, Prerad, Slomi, Lasigovci in Žamenci.«
(2) Za petim odstavkom 40. člena se doda šesti odstavek, ki se glasi: »Manjše redukcije stavbnih zemljišč so predvidene v
naseljih Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi in Žamenci.«
15. člen
Besedilo četrtega odstavka 41. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na območju prvotno predvidene gospodarske cone
Dornava v naselju Mezgovci ob Pesnici, se predvidi ureditev zelenih površin naselja.«
16. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na območju Občine Dornava se nahaja več enot
nepremične kulturne dediščine vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine. To so objekti in območja profane in
sakralne stavbne dediščine, memorialne dediščine, vrtnoarhitekturne dediščine in registrirana arheološka najdišča.
Posamezne enote imajo določeno tudi svoje vplivno območje. Nekateri objekti in območja so z odlokom razglašeni za
kulturni spomenik. Dejavnosti in posege se na objektih in območjih kulturne dediščine prilagaja ohranjanju kakovosti, zaradi
katerih so bila ta območja oz. objekti prepoznani kot pomembni.«
(2) Besedilo drugega odstavka 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Objekti in območja kulturne dediščine, varovani po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN
oziroma njegovih spremembah in je njegova priloga ter iz veljavnih predpisov s področja kulturne dediščine.«
17. člen
(1) V besedilu drugega odstavka 55. člena se izraz »plazovitih« zamenja z izrazom »plazljivih« in izraz »plazovita z izrazom
»plazljiva«
(2) V besedilu šestega odstavka 55. člena se izraz »plazovitost z izrazom »plazljivost«
18. člen
(1) Na koncu besedila prvega odstavka 56. člena se doda naslednje besedilo: »z območjem omejene in nadzorovane
rabe.«
(2) Za drugim odstavkom 56. člena se doda tretji odstavke, ki se glasi: »Območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe
obsegajo območja, na katerih so potrebne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«

19. člen

V besedilu 5. odstavka 57. člena se črta izraz »najboljših« in besedilo za zaklepajem.

3/13

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava– Odlok –usklajen predlog

(1) V četrtem odstavku 61. člena se črta zadnji stavek.
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20. člen

(2) V petem odstavku 61. člena se v prvem stavku za kratico »EUP« doda pomišljaj in kratico »oppn« ter na koncu besedila
črta besedilo: »s poddelilko«. Navedbe primerov enot se korigira tako, da se besedilo v oklepaju glasi: »(DO1-oppn in DO2oppn)«.
(3) Za petim odstavkom 61. člena se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
» Posebna oznaka EUP-DPN:
Posebna oznaka »DPN« je dodana oznaki EUP za osnovno oznako v primeru, ko je za območje predviden ali sprejet
državni prostorski načrt. Območja posameznih delov državnega prostorskega načrta, kjer veljajo določila hierarhično višjega
akta, so označene s črkovno oznako naselja in tekočo številko enote urejanja: SL6-DPN, SL7-DPN, POL8-DPN, itd.«
Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
(3) V novem sedmem odstavku 61. člena se besedilo v alinejah spremeni tako, da glasi:
» - območje ravnine Ptujskega polja: OP1/(območje severno od železnice), OP2 (območje južno od železnice), OP3 (gozdni
otok na JZ območja), EUP od OP4 do OP12 (posamezni segmenti odprtega prostora neposredno ob grajenemu tkivu
naselja, ki ga ločijo od poplavnega območja) , EUP OP13 in OP14 (območja med cesto in železnico),
- območje Pesniške doline: OP15 (območje severno od trase plinovoda v naselju Dornava), OP16 (obronki doline v okolici
naselij Žamenci in Strejaci), OP17 (poplavna ravnica ob Pesnici/Gornje), OP18 (poplavna ravnica pod letališčem
Moškanjci), OP19 (območje južno od plinovoda v naselju Dornava) in
- južni obronki osrednjih Slovenskih goric: OP20, OP21 in OP22.
(4) V novem devetem odstavku 61. člena se v tabeli EUP, doda nekatere nove enote urejanja prostora s pripadajočo
podrobno namensko rabo prostora, načinom urejanja in omejitvami, nekatere enote se preštevilči, na tabela v celoti glasi:
Enota urejanja prostora (EUP)
Naselje
Oznaka
(veljavni OPN)
Bratislavci

Brezovci

Dornava

BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8

Podrobnejša
Oznaka (SD namenska raba
OPN), če je prostora (PNRP)
spremenjena
SK
SK, K1
SK
SK
A
SK, PC
A, K1
A, VC

Način urejanja

Omejitve

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
VV, ER, PO
(KRPN)
VV, ER
VV, ER, PO
(OKP)
KD, VV, ER,
PO (KRPN)
KD, VV, ER
VV, PO (OKP)
VV, ER
KD, VV, ER
VV
VV, ER
VV
KD, VV
KD, NV, VV
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, VV, PO

BR9
BR10

SK
SK, ZD, PC

PIP
PIP

BR11-DPN

PC, SK, E, G, K1

DPN

BR12
BR13
BRE1
BRE2
BRE3
BRE4
BRE5
DO1/1-oppn
DO1/2-oppn
DO1/3-oppn

DO1-oppn
DO14-oppn
DO15-oppn

SK
A, ZD
IK
SK, IK
A
A
A
CU, ZP
ZP
ZP

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
OPPN
OPPN

DO1/4-oppn

DO16-oppn

ZP

OPPN
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Lasigovci

Mezgovci ob
Pesnici

Polenci

Polenšak

DO2-oppn
DO3
DO3/1-oppn
DO5
DO6
DO7

DO2-oppn

CD
SB
ZS
SK, ZP, K1, PC
SK, CU
SK, CU, ZK, PC

OPPN
PIP
OPPN
PIP
PIP
PIP

DO7/1
DO7/2
DO8
DO9
DO10-DPN
DO11-OPPN
DO12
DO13

DO18
DO19

SK
SK
O
A, K1
PŽ
BT
SK
ZP, VC, G, K1

PIP
PIP
PIP
PIP
DPN
OPPN
PIP
DPN

DO14-oppn
LA1
LA2
LA3
LA4

BT
A
SK
A
A

OPPN
PIP
PIP
PIP
PIP

LA5
ME1
ME1/1
ME1/2
ME1/3
ME1/4
ME1/5
ME1/6
ME1/7-oppn
ME1/8
ME2
ME3
ME4
ME5-oppn
ME6
ME7
ME16-DPN
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
POL1
POL2
POL3
POL4
POL5
POL6
POL7

BT
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
PL
A
G, ZD
SK
SK
PŽ
A
ZK
A
A
A, K1
A
A
A
A
A
SK
SK
IK
SK
SK, CU
A

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

DO17-oppn

ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14-oppn
ME15

ME5

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

SD OPN št. 1

(KRPN, OKP)
KD, VV
KD, VV
VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV, PO
(OKP)
VV
VV
VV, PO (OKP)
VV
VV
VV
VV
KD, VV, PO
(KRPN)
VV
VV
VV, ER
VV, PL, ER
VV, PO (OKP),
ER
VV, ER
VV
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV
VV
VV
VV
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
KD, VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
VV, ER
VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
KD, VV, PL, ER
KD, VV, PL, ER
VV, ER
VV, PL, ER
KD, VV, PL, ER
VV, ER
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POL8-DPN
Prerad

Slomi

Strejaci
Strmec pri
Polenšaku
Žamenci

Odprti prostor

POL9
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
SL1/1
SL1/2
SL3
SL4
SL5
SL6-DPN
SL7-DPN
SL8-DPN
SL9-DPN
ST1
ST2
STP1

SL1
SL2

ŽA1
ŽA2
ŽA3

PC, CU, SK, G, K1,
K2
PC, SK
SK, K1
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK, CD
K1
A
A
A
K1
G
K1, G
K1
SK
SK
SK

DPN

SK
SK, IK
ZS

PIP
PIP
PIP

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
DPN
DPN
DPN
DPN
PIP
PIP
PIP

OP1/1
OP1/2
OP1/3
OP1/4
OP1/5
OP1/6
OP1/7
OP1/8
OP1/9
OP1/10
OP1/11
OP1/12
OP1/13
OP1/14
OP15

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14

PC, K1
PC, K1
G
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
PC, K1, G, VC

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

OP2

OP16

K1, K2, G

PIP

OP2/1

OP17

PC, K1, G, VC

PIP

OP2/2
OP2/3

OP18
OP19

K1
K1

PIP
PIP

OP3

OP20

Av, A, SK, PC, K1,
K2, G, VC

PIP

A, K1, K2, G

PIP

OP21

SD OPN št. 1

KD, VV, ER,
PO (KRPN)
VV, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV
VV, ER
VV, PL, ER
KD, VV, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV, ER
KD, VV
KD, VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, NV, VV,
VV, PL
VV, PL
VV
VV, PL
NV, VV, PO
(OKP)
KD, VV
KD, VV
VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, NV, VV,
PL, ER
KD, NV, VV,
PO (KRPN,
OKP), PL, ER
VV, PO (OKP)
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, VV, PO
(KRPN, OKP),
PL, ER
KD, VV, PO
(KRPN), ER
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OP22

K1, K2, G

PIP

SD OPN št. 1

VV, ER

21. člen
V drugem odstavku 62. člena se v razdelku I. Območje stavbnih zemljišč, črta raba »IG-gospodarska cona« in dodata vrstici
s podrobno namensko rabo:
I.

Območja stavbnih
zemljišč

B- posebna območja,
E- območja energetske infrastrukture

BT - površine za turizem

22. člen
Na koncu besedila sedmega odstavka 67. člena se doda naslednje besedilo: »V primeru, da ograja ne potrebuje rednega
vzdrževanja (žična, panelna ograja), se lahko postavi do meje sosednjih zemljišč tudi brez soglasja soseda.«
Črta se zadnji stavek šestega odstavka 74. člena.

23. člen

24. člen
V besedilu četrtega odstavka 81. člena se izraz »plazovitega« zamenja z izrazom »plazljivega«.
25. člen
V besedilu prvega odstavka 104. člena se izraz »plazovitih« zamenja z izrazom »plazljivega«.
26. člen
(1) Naslov 106. člena se dopolni tako, da se naslov glasi: »območje izključne rabe za potrebe obrambe«.
(2) V drugem odstavku 106. člena se črta beseda »pristojnega« in na koncu stavka doda besedilo: »pristojnega za
obrambo.«
(3) Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Za posege v območje omejene in nadzorovane rabe je poleg
soglasja pristojne službe za zračni promet skladno z določili 76. člena tega odloka, potrebno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo.«
27. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 107. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter
izvajanje posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na zdravje ljudi, se dopušča le na območjih s PNRP IK,
če se s projektno dokumentacijo pripravijo ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s predpisi dopuščenih
stopenj.«
(2) V drugem odstavku 107. člena se beseda »škodljive« nadomesti z besedilom »presegajo mejne vrednosti« in na koncu
besedila doda stavek: »Do sanacije njihovo obratovanje ni dopustno.«
(3) V drugem stavku tretjega odstavka 107. člena se besedilo »potrebno upoštevati« nadomesti z besedilom: »ni dopustno
presegati« in besedilo »varovanih stanovanj« z besedilom »stavb z varovanimi prostori«
28. člen
(1) V prvem odstavku 108. člena se besedilo »s predpisi« nadomesti z besedilom »z uredbo« in v drugi alineji prvega
odstavka 108. člena, doda kratico BT, v četrti alineji pa črta kratico IG in doda kratici PŽ in E.
(2) Črta se drugi odstavek 108. člena.
(3) Za besedilom novega tretjega (prej četrtega) odstavka 108. člena se doda naslednje besedilo: »Obstoječi viri hrupa, ki
prekomerno obremenjujejo okolje s hrupom ne smejo obratovati dokler niso sanirani.«
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(4) Besedilo novega petega (prej šestega) odstavka 108. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri novogradnjah,
spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih obstoječih javnih cest in železnic je
treba vse posege zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe oziroma načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih
protihrupnih ukrepov (protihrupnih barier) zaradi prometa na cesti.«
(5) Za besedilom petega odstavka se doda šesti odstavek, ki se glasi: »Novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno
umeščati v s hrupom prekomerno obremenjeno območje. V čim večji meri se upoštevajo smernice mednarodne zdravstvene
organizacije (WHO), ki navaja mejne vrednosti hrupa Ldvn 55 dBA in Lnoč 40 dBA.«
(6) Pred besedilom prvega stavka 7. odstavka se doda besedilo: »Za preprečevanje obremenitev s hrupom se upošteva
primerna oddaljenost novih objektov od virov hrupa ter omejevanje hrupa na izvoru.«
(7) V osmem odstavku 108. člena se besedo »pretok« nadomesti z besedo »hitrost«.
(8) V devetem odstavku 108. člena se na koncu stavka doda naslednje besedilo: »na osnovi izdelane strokovne ocene
obremenitve okolja s hrupom.«
29. člen
(1) V prvi alineji drugega odstavka 109. člena se doda kratico BT, v drugi alineji pa se črta kratico IG in doda kratici PŽ in E.
(2) Črta se besedilo tretjega odstavka, odstavke, ki sledijo, se ustrezno preštevilči.
(3) Besedilo četrtega odstavka 109. člena se spremeni tako, da glasi: » Umeščanje stavb z varovanimi prostori ni dopustno
v vplivnem pasu virov EMS. Enake odmike je treba upoštevati tudi pri umeščanju novih virov EMS v prostor. Minimalni
potrebni odmiki segajo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal:
- 11 – 14 m na vsako stran nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 110 kV,
- 18 - 24 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 220 kV
- 42 – 46 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 400 kV.«
30. člen
(1) Prej 110 člen (protipožarni pogoji), postane novi 112 člen, v novem poglavju 3.9. Prostorski izvedbeni pogoji glede
varstva pred požari.
(2) V drugi alineji prvega odstavka novega 112. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: » - potrebne odmike od meje
parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,«
31. člen
(1) V tretjem odstavku novega 110. člena se črta prvi dve alineji.
(2) Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:« V bližini območij za bivanje, objektov za vzgojo, izobraževanje in

šport ter drugih pomembnih javnih objektov, se zagotavlja javne parkovne, športne in druge zelene površine ter otroška igrišča. Do njih
se uredijo varne peš in kolesarske povezave za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga.«
(3) Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi: »Območja za bivanje, šport in rekreacijo se varuje pred neprijetnimi

vonjavami.«

32. člen
Za zadnjo alinejo novega 111. člena se doda naslednje besedilo:
» - št. tovornih oz. osebnih vagonov vlakov po ŽP,
 delež površin z IK,
 delež zelenih površin, površin za urbano vrtnarjenje, površin za šport in rekreacijo,
 dolžino kolesarskih in peš poti,
 kakovost kopalnih voda,
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kakovost in izdatnost vodnih virov,
delež prebivalcev, ki nimajo nadzora nad kakovostjo pitne vode na lastnih zajetjih,
št. zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalca,
proste kapacitete skupnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode,
delež naselij oz. prebivalcev ki imajo urejeno kanalizacijsko omrežje.«

33. člen
(1) V drugi točki 114. člena se za besediloma čete vrstice (Streha), doda naslednje besedilo:
»Izjemoma se dovoli tudi ravna in enokapna streha, v primeru, da gre za nizkoenergetski (pasivni) objekt in je izdelana
prostorska preveritev, ki podaja pozitivno mnenje na predlagano oblikovanje objekta.«
(2) V 114. členu se doda nova peta točka, ki glasi:
5 Počitniška stavba je prostostoječa enostanovanjska stavba.
Lega
Objekti se postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji o racionalni rabi prostora in rabi energije v objektih tako, da v prostoru
ne predstavljajo dominante. Postavljajo se v novih območjih namenjenih turizmu in tudi na ostalih območjih namenjenih
stanovanjski gradnji.
Gabariti:
- tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, pri nizkoenergetskih objektih najmanj 1:1, osnovnemu kubusu so lahko dodani pomožni
kubusi, ki so lahko manjših dimenzij in njihova skupna zazidana površina praviloma ne presega površine polovice
osnovnega objekta.
- višinski gabarit: od (K)+P do (K)+P+p; Pomožni kubusi ne smejo presegati višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko
pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt, kateremu so dodani. V primeru razgibanega terena ja lahko pomožni kubus
oziroma terasa izveden tudi kot izravnava terena.
- kolenčni zid se ne dovoli, oziroma naj bo skrit pod kapjo.
Streha
Dopustna je simetrična dvokapna streha, z naklonom med 35° in 45° ter ravna in enokapna streha, naklon enokapne strehe
naj ne presega 25°. Čopi so dopustni, če so prisotni v okolici. Mansardna okna se dovolijo na dvokapni strehi in so lahko
enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade. Element za osvetljevanje mansarde se lahko oblikuje tudi kot strešni izzidek.
Dopustna so strešna okna. Pomožni kubusi objektov s simetrično dvokapnico imajo lahko le ravno streho ali blago
enokapnica praviloma skrita za vencem. Pomožni kubusi, ki se oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno ali
(pohodno) zeleno streho.
Fasada
Dopušča se pretežno transparentne fasade z uporabo stekla, kovine, betona in lesa. Dopušča se tudi lesene objekte
oziroma fasade, pri čemer ni dopustna uporaba polkrožnih brun. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani, lahko so poravnani
s fasadno linijo osnovnega kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v osnovni kubus. Ograje na balkonih morajo biti
transparentne (les, kovina ipd). Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna,
prav tako ni dopustna izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade. Če je glavnemu kubusu
dodan pomožni kubus, mora biti ta oblikovan v maniri osnovnega objekta ali sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in
kamna.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
34. člen
(1) Tretja vrstica prve točke 116. člena se spremeni tako, da glasi: »Dovoli se pravokoten tloris, površina ne sme presegati
50 m², višina ne sme presegati pritličja, merjeno od povprečne točke terena.«
(2) Tretja vrstica tretje točke 116. člena se dopolni tako, da glasi: »Dovoli se pravokotna tlorisna zasnova objekta. Tlorisna
površina čebelnjaka je lahko največ 40 m², na stavbnih zemljiščih do 100 m², višina ne sme presegati 4,5 m. Streha je lahko
simetrična ali nesimetrična dvokapnica po vzoru tradicionalnih objektov. Kritina je lahko opečni in betonski zareznik rdeče,
sive ali rjave barve.«
(3) V tretji vrstici pete točke 116. člena se pred besedilo »prostorske preveritve« doda besedo »strokovne«.
(4) Tretja vrstica šeste točke 116. člena se spremeni tako, da glasi: »Tlorisna površina pergol ne sme presegati 20 m²,
višina pa ne 3 m, merjeno od povprečne točke terena.«
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35. člen
(1) V prvem odstavku 117. člena se prva vrstica tabela spremeni tako, da glasi:
SK – površine podeželskega naselja v območjih naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici, opredeljene v okviru naslednjih
EUP: DO5, DO6, DO7, DO18, DO19, DO12, ME1, ME8, ME9, ME10, ME11, ME12, ME13, ME15, ME6 in ME7.
(2) V drugem odstavku 117. člena se v prvem stavku dopolni besedilo tako, da glasi: »Podrobnejši PIP za površine
podeželskega naselja v ostalih naseljih v občini« V drugem odstavku 117. člena se v prvi vrstici tabele doda naslednje enote
urejanja prostora: BR12, POL9 in OP20.
(3) V tretjem odstavku 117. člena se v prvi vrstici tabele preštevilči EUP OP3 v EUP OP20 in doda naslednje enote urejanja
prostora:, BR13, BRE5, PO7, PO8, PO9 in POL7.
(4) V četrtem in petem odstavku 117. člena se v prvi vrstici tabele preštevilči EUP OP3 v EUP OP20.
(5) V šestem odstavku 117. člena se črta EUP SL1.
(6) V sedmem odstavku 117. člena se doda EUP SL1.
(7) Za osmim odstavkom 117. člena se doda deveti odstavek, ki glasi:
»(9) Podrobnejši PIP za območja površin za turizem
BT –površine za turizem EUP: LA5
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu; pomožni objekti ter nezahtevni in
enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na
FZ: do 0,6
/
gradbeni parceli:
FI: do 0,5
3 Dopustne dejavnosti:
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, so dopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I Gostinstvo,
– P Izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.9 druge dejavnosti za zdravje,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
Dopušča se tudi bivanje, vendar le za potrebe dejavnosti turizma.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 10%
območja BT.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(7) V novem desetem odstavku 117. člena se v enajsti vrstici tabele črta EUP ŽA2 in doda EUP ME5, BR10 in BR13.
(8) V novem enajstem odstavku 117. člena se v prvi vrstici tabele črta EUP BR10 in doda EUP POL9, besedilo: »OP1/1,
OP1/2, OP2/1, OP3, pa nadomesti z besedilom: »in v enotah odprtega prostora«.
(9) V novem dvanajstem odstavku 117. člena se v drugi vrstici za besedilom v oklepaju doda vejica in naslednje besedilo:
»nadstreški in servisni objekti za ravnanje z odpadki,«
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(10) V novem trinajstem odstavku 117. člena se v prvi vrstici EUP SL1/2 preštevilči v EUP SL2, besedilo: »OP1/1, OP1/2,
OP1/4, OP1/5, OP1/6, OP1/7, OP1/8, OP1/9, OP1/10, OP1/11, OP1/12, OP1/13, OP1/14, OP2, OP2/1, OP2/2, OP3«, pa
nadomesti z besedilom: »in v enotah odprtega prostora.«
(11) V novem štirinajstem odstavku 117. člena se v prvi vrstici preštevilči EUP OP3 v EUP OP20 in doda naslednje enote
urejanja prostora: OP16, OP21 in OP22.
(12) V novem petnajstem odstavku 117. člena se prva vrstica tabele spremeni tako, da v celoti glasi:
G –gozdna zemljišča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: ME5, OP3, OP15, OP16, OP17, OP20, OP21, OP22.
(13) V novem šestnajstem odstavku 117. člena se prva vrstica tabele spremeni tako, da v celoti glasi:
VC – celinske vode, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BR8, OP15, OP17, OP20.
36. člen
(1) Za tretjo točko drugega odstavka 119. člena, se oda četrto točko, ki glasi: »BRE5: Pri oblikovanju objektov se upošteva
tradicionalno tipologijo objektov prisotno v zaselku.«
(2) V drugi točki tretjega odstavka se enota urejanja prostora v oklepaju, DO1/1-oppn, preštevilči v DO1-oppn.
(3) V četrti točki tretjega odstavka se za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: » Pri načrtovanju v prostoru se upošteva
zazidalni preizkus (Zazidalni preizkus, Sapo d.o.o., februar 2018), ki je priloga SD OPN št. 1.«

(4) V peti točki tretjega odstavka 119. člena se enota urejanja prostora DO7/1 preštevilči v DO18.
(5) V šesti točki tretjega odstavka 119. člena se enota urejanja prostora DO7/2 preštevilči v DO19, za zadnjim stavkom se
doda besedilo: »Pri načrtovanju v prostoru se smiselno upošteva zazidalni preizkus (Zazidalni preizkus, Sapo d.o.o., februar
2018), ki je priloga SD OPN št. 1. Dostopne ceste v območje se oblikujejo po že vzpostavljenih koridorjih in poljskih poteh, ki
se jih med seboj poveže z dodatnimi povezavami za dostope v zaledje parcel in na kmetijske površine v osrednjem in
južnem delu območja. Objekti neposredno ob javni poti Dornava – Mezgovci (EUP DO19 in jug DO7) se z glavno fasado
obrnejo proti cesti. Pred gradbeno linijo stanovanjskega objekta so dopustni le nadstreški, zimski vrtovi in podobni na
stanovanjski objekt vezani objekti, ostale pomožne in kmetijsko gospodarske objekte se postavlja v zaledje parcel, za
gradbeno linijo glavne fasade objekta ob lokalni cesti.«
(6) Za besedilom prve točke četrtega odstavka 119. člena, se doda druga točka, ki glasi: »LA5: Turistično naselje Ribnik
Bresnica; Na območju so dopustne ureditve za potrebe turističnega območja ob Ribniku Bresnica (športni ribolov, oddih ob
ribniku). Dopustna je postavitev lesenih objektov namenjenih turizmu, objektov za glamping in njim pripadajočih ureditev ter
ureditev prostora za avtodome, Predvidi se krajinska ureditev, ki bo zagotavljala senco in zeleno bariero (dopustno
avtohtono drevje in grmovnice).«
(7) V četrti in peti točki petega odstavka 119. člena se besedilo spremeni tako, da v celoti glasi:
»4. ME8, ME9, ME12, ME4,: Segmenti naselja; poleg splošnih določil odloka veljajo določila 101. člena, ki določa PIP na
poplavnih območjih. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je
namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
5. ME10, ME11: Segmenti naselja; poleg splošnih določil odloka veljajo določila 101. člena, ki določa PIP na poplavnih
območjih.«
(8) Za peto točko sedmega odstavka 119. člena se doda šesta točka, ki glasi: »POL7: V zaselku se oblikovno sanira
suburbane objekte in se jih približa podeželski tipologiji.«
(9) V prvi in drugi točki devetega odstavka 119. člena se EUP SL1/1 preštevilči v EUP SL1, EUP SL1/2 pa v EUP SL2.
37. člen
(1) V prvi točki prvega odstavka 120. člena se EUP OP1/1 preštevilči v EUP OP1.
(2) V drugi točki prvega odstavka 120. člena se EUP OP1/2 preštevilči v EUP OP2.
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(3) V tretji točki prvega odstavka 120. člena se EUP OP1/3 preštevilči v EUP OP3.
(4) V četrti točki prvega odstavka 120. člena se enote preštevilčijo tako, da besedilo v celoti glasi: »OP9, OP10, OP11,

OP12: EUP-ji se nahajajo v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen
varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in za njih velja PIP za cono letališča. »
(5) V prvi točki drugega odstavka 120. člena se EUP OP2 preštevilči v EUP OP16.
(6) V drugi točki drugega odstavka 120. člena se EUP OP2/1 preštevilči v EUP OP17.
(7) V tretji točki drugega odstavka 120 člena se EUP OP2/2 preštevilči v EUP OP18.

(8) V tretjem odstavku 120 člena se EUP OP3 preštevilči v OP20 in se dodata EUP: OP21 in OP22. Pred besedilom
zadnjega stavka se doda naslednje besedilo: »Na območju dela Savskega ribnika (vodni zadrževalni Savci), ki sega v
Občino Dornava (severni del zadrževalnika- rezervat za ohranjanje populacije domorodnih vrst rib), se upošteva določila
resorne zakonodaje glede ribolovnega režima in glede zavarovanih živalskih vrst. Ohranja se ugodno stanje vrst in
habitatov, ki omogočajo dolgotrajno ohranitev populacij. Pregrajevanje ribnika z mrežami ali katerikoli drug način za
preprečevanje dostopa ribam do drstišč, ni dopustno.«
38. člen
(1) V prvem odstavku 124. člena se preštevilčijo naslednje enote urejanja prostora: EUP DO1/1-oppn v EUP DO1-oppn,
EUP DO1/2-oppn v EUP DO14-oppn ter EUP DO1/3-oppn v EUP DO15-oppn.
(2) V tretji alineji prve točke prvega odstavka 124. člena, se za besedilom DO15-oppn, doda vejico in naslednje besedilo:
»DO16-oppn«.
(3) V drugi točki prvega odstavka 124. člena se črta besedilo v oklepaju: »(npr. gospodarska cona Mezgovci) in za piko
doda naslednje besedilo: »Do preselitve se v okviru obstoječih objektov dopusti dejavnost oskrbe z električno energijo,
plinom in paro, razen 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah (bioplinarne niso dopustne).«
(4) V tretji točki prvega odstavka 124. člena se EUP DO3/1 preštevilči v EUP DO17.
(5) V četrti točki prvega odstavka 124. člena se ime enote urejanja prostora korigira tako, da glasi: »Rekreacijsko območje
Dornava«. Črta se besedilo za drugim stavkom. Za drugim stavkom se doda naslednje besedilo: »Velja sprejeti Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DO11-rekreacijsko območje Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 47/2019).
(6) Za četrto točko prvega odstavka 124. člena se doda 5. točko, ki glasi:
»DO14-oppn: Rekreacijsko območje Dornava- razvojne površine Na območju razvojne površine rekreacijskega območja
Dornava se uredi tematski park oziroma območje za postavitev počitniških objektov (glamping) v naravnem okolju ter druge
ureditve kot dopolnitev ponudbe rekreacijskega območja.«
(7) Črta se prva točka drugega odstavka 124. člena, dosedanja druga točka pa postane prva točka.
(8) V novi prvi točki drugega odstavka 124. člena se EUP ME1/7 preštevilči v EUP ME14.

4. KONČNE DOLOČBE
39. člen
V prvi alineji, prve točke prvega odstavka 126. člena, se v drugem stolpcu prve vrstice doda besedilo »ME16-DPN« in za
besedilom v prvi vrstici, doda naslednje besedilo:
Bratislavci,
BR11-DPN,
Dornava,
DO13-DPN,
Uradni list RS, št. 47/16
Polenšak, Slomi POL8-DPN, SL6-

Uredba o državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
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DPN, SL7-DPN,
SL8-DPN, SL9DPN
2. lokalni prostorski akti:
NASELJE
EUP
Dornava,
DO11-OPPN,
Mezgovci ob
Pesnici

OBJAVA

IME OPPN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
Uradno glasilo slovenskih
načrtu za enoto urejanja prostora DO11občin, št. 47/2019
rekreacijsko območje Dornava

40. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo spremembe tega odloka, se končajo po
določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, razen v
primeru, da so določbe tega OPN za investitorja ugodnejše.
41. člen
(1) SD OPN št. 1 Občine Dornava je izdelan v digitalni in analogni obliki. Analogna oblika je tiskana v štirih izvodih (za
Občino Dornava, Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, Upravno enoto Ptuj ter Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor).
(2) SD OPN št. 1 Občine Dornava v analogni in digitalni obliki se hrani in je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu
Občine Dornava in na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

Janko Merc
župan Občine Dornava
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Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 - popravek), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 –
ZPNačrt-C) in 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Dornava na
19. redni seji, dne 16. 05. 2013, sprejel
ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava

1

UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Dornava, izdelalo pa ga je podjetje Oikos,
svetovanje za razvoj d.o.o., ob sodelovanju podjetij Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. in
Urbania, prostorske rešitve, d.o.o., pod številko projekta 1062/08. Usklajen predlog prvih sprememb in dopolnitev
je izdelalo podjetje IBIS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje
d.o.o., v aprilu 2020.
(2) Občinski prostorski načrt Občine Dornava (v nadaljnjem besedilu: OPN), vsebuje strateški in izvedbeni del.
(3) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb Občine Dornava
(v nadaljnjem besedilu občine) in varstvenih zahtev določa:
 izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 zasnovo prostorskega razvoja občine,
 zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
 okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
 okvirna območja razpršene poselitve,
 usmeritve za prostorski razvoj občine.
(4)





Izvedbeni del OPN določa:
enote urejanja prostora,
območja namenske rabe prostora,
prostorske izvedbene pogoje,
območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. uvodne določbe,
2. strateški del:
2.1 izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
2.2 zasnova prostorskega razvoja občine,
2.3 zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
2.4 okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
2.5 okvirna območja razpršene poselitve,
2.6 usmeritve za prostorski razvoj občine,
2.7 koncept prostorskega razvoja naselja Dornava z Mezgovci ob Pesnici,
2.8 koncept prostorskega razvoja naselja Polenšak s Polenci,
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2.9 usmeritve za razvoj v krajini,
2.10 usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
2.11 usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
3. izvedbeni del:
3.1 enote urejanja prostora,
3.2 namenska raba prostora,
3.3 dopustna izraba prostora,
3.4 prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrst posegov v prostor,
3.5 prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, merila za parcelacijo,
3.6 prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje v območju gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
3.7 prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
3.8 prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja,
3.9 prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP,
3.10 podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji po posamezni EUP
3.11 prostorski izvedbeni pogoji na območjih OPPN,
4. končne določbe.
(3) Odlok o OPN Občine Dornava vsebuje tudi dve prilogi k izvedbenemu delu:
Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše
namenske rabe prostora,
Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora.
(4) Grafični prikazi OPN vsebujejo:
- grafične prikaze strateškega dela:
I. zasnova prostorskega razvoja občine (M 1 : 20.000),
II. zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 20.000),
III. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij in območij razpršene
poselitve (M 1: 20.000),
IV/1. usmeritve za razvoj v krajini I (M 1 : 20.000),
IV/2. usmeritve za razvoj v krajini II (M 1 : 20.000),
V. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M: 1:20.000);
- grafične prikaze izvedbenega dela:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1 : 25.000),
2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture
(M 1 : 25.000),
3. prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev (M 1 : 5.000),
4. prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 5.000)
3. člen
(obvezne priloge OPN)
(1) Obvezne priloge vsebujejo:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPN,
6. povzetek za javnost,
7. okoljsko poročilo.
4.

člen
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(pomen kratic)
(1) Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
-EO: enostavni objekt,
-EUP: enota urejanja prostora,
-FI: faktor izrabe gradbene parcele,
-FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
-GJI: gospodarska javna infrastruktura,
-NO: nezahtevni objekt,
-NRP: namenska raba prostora,
- NV: naravna vrednota-OPN: občinski prostorski načrt,
-OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
-PIP: prostorski izvedbeni pogoji,
-PM: parkirno mesto
-PNRP: podrobnejša namenska raba prostora,
-RPE: register prostorskih enot,
-UN: urbanistični načrt.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
avtobusno postajališče:
posebej zgrajena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje
oziroma izstopanje potnikov,
avtohton:
prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (na primer avtohtone drevesne vrste,
avtohtona tipologija objektov, avtohtoni poselitveni vzorec),
bruto etažna površina stavbe:
je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino 1,60 m in več,
bruto tlorisna površina stavbe:
je skupna površina vseh etaž objekta (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in pod njim,
celostno urejanje:
je urejanje prostora na območju, na katerem se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ali skladno
s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP), določenimi v tem odloku, načrtuje gradnja večjega števila objektov, ki so
medsebojno povezani v pogledu funkcionalnosti, komunalnega opremljanja ali urbanističnega oblikovanja,
dovoljenje s področja graditve objektov:
je dovoljenje za gradnjo, uporabo objekta ali izvedbo del, ki niso gradnja,
elementi urbane opreme:
so objekti, ki sodijo v segment urbane opreme v okviru uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje, in drugi objekti urbane opreme, kot so klopi, mize, koši za smeti, konfini, otroška igrala, razpela, oglasne
deske, manjše ograje, ulična svetila in podobni elementi za urejanje površin, namenjenih zadrževanju ljudi,
etaža:
je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se kot etaža štejejo tudi klet (K), pritličje (P) in mansarda (M),
faktor izrabe gradbene parcele (FI):
se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objektov nad terenom in celotno površino parcele, namenjene
gradnji. Pri izračunu bruto tlorisnih površin objekta se ne upoštevajo neizkoriščeno podstrešje, površina balkonov,
lož in odprtih teras ter površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so
zgrajeni pod nivojem terena. Pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin,
kjer je svetla višina prostora večja od 1,80 m.
faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ):
je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž vseh objektov nad terenom in površino
gradbene parcele; pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški nad vhodom in podobno,
upošteva pa se tudi tlorisna projekcija EO in NO na gradbeni parceli,
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glavna fasada:
je fasada stavbe ob javnem prostoru naselja, poti, cesti, trgu ali pomembni gradbeni liniji; oblikuje javni prostor in
opredeljuje značaj naselja; pri vogalnih stavbah se kot glavni pojmujeta obe vogalni fasadi stavbe; oblikuje se kot
najpomembnejša fasada stavbe, praviloma se na glavni fasadi organizira glavni vhod v stavbo, okenske odprtine
itd.; pri poslovnih objektih se na glavni fasadi organizirajo izložbe in drugi arhitekturni elementi, ki izražajo
program in pomen stavbe,
gradbena parcela:
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu; omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom ter komunalnimi in energetskimi
priključki,
javni prostor naselja (ali tudi: javne površine naselja):
so zemljišča in objekti, ki so dostopni vsem pod enakimi pogoji; to so predvsem površine cest, igrišča, trgi,
parkirišča, pokopališča, zelenice in površine za pešce,
klet (K):
je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol; klet je povsem ali delno vkopana v teren,
kolenčni zid:
je del zunanjega zidu od zadnje stropne konstrukcije do zidne lege strešne konstrukcije,
kubus:
osnovni element objekta, stavbe (kvader, kocka), ki s svojim položajem in volumnom opredeljuje oziroma omejuje
prostor,
legalizacija:
je pridobitev gradbenega ali drugega upravnega dovoljenja za gradnjo, za katero ni bilo pridobljeno dovoljenje, pa
bi moralo biti pridobljeno, pod pogojem, da se gradnja v primeru neskladnosti z določili tega odloka uskladi z
določili tega odloka,
mansarda (M):
je del stavbe, katerega izkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in v pretežni meri pod poševno,
praviloma dvokapno streho,
mansardno okno (tudi frčada, »kukerl«):
je funkcionalna strešna odprtina, namenjena osvetlitvi mansardnih ali podstrešnih prostorov, ki ne sega preko
slemena strehe in ne prekinja kapne lege objekta; mansardna okna se postavljajo skladno s kompozicijo fasade,
praviloma so osno prilagojena okenskim odprtinam; pogosto gre za poudarek nad vhodom,
nadomestna kmetijska zemljišča:
so zemljišča, ki so po dejanski rabi prostora v nekmetijski rabi in se za njih načrtuje usposobitev za kmetijsko
rabo,
objekti v nizu:
so objekti, zgrajeni z dodajanjem (npr. gospodarskih poslopij stanovanjskemu objektu) neposredno eden za
drugim v globino ene ali več gradbenih parcel, pri čemer se približajo ali stikajo zaporedno s čelnimi oziroma
hrbtnimi stranmi,
območje tradicionalne tipologije:
je območje, kjer prevladujejo objekti tradicionalne tipologije, avtohtoni objekti v prostoru,
obstoječ objekt v prostoru:
je objekt, zgrajen v prostoru pred veljavnostjo tega akta, njegova prisotnost pa je razvidna iz uradnih evidenc ali
drugih ustreznih listin,
obvodni prostor:
je zemljišče, ki obsega obalni pas in priobalno zemljišče rek in pritokov ter stoječih voda,
odprte zelene površine:
so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča in druge zelene površine,
opečni zareznik:
je strešna kritina, narejena iz gline, ki se prednostno uporablja v naravni rdeči, zemeljski barvi,
osnovni objekt:
je objekt, ki s svojo podobo in dejavnostjo, ki se opravlja v njem, ustvarja splošno podobo naselja oziroma dela
naselja; osnovni objekt je pri stanovanjskih površinah stanovanjski ali poslovno stanovanjski, pri površinah
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centralnih dejavnosti poslovni objekt oziroma objekt družbene infrastrukture, pri površinah z objekti za kmetijsko
proizvodnjo je to gospodarski objekt domačije oziroma hlev,
pergola:
je odprti nadstrešek, transparentna ozelenjena konstrukcija, namenjena zaščiti pred soncem in vetrom ob objektih
ali tudi ob opornih zidovih, če gre za zeleno bariero;
podstrešje (p):
je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho,
pomožni kubus:
je bodisi prizidek k obstoječemu objektu bodisi posamezen del objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje
tako funkcijo kot tudi podobo osnovnega kubusa; kot pomožni kubus se ne štejejo objekti kot so nadstrešek in
pergola, prav tako ne izzidek, ki je poudarek vhoda; kot pomožni kubus se na primer lahko šteje garaža, zgrajena
kot prizidek oziroma kot del objekta,
pomožni objekti:
so praviloma manjši objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnih objektov na posamezni parceli in so zaradi svoje
velikosti, načina gradnje in rabe v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med manj zahtevne, nezahtevne ali
enostavne objekte; v primeru, da se gradijo kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, je zanje potrebno pridobiti
ustrezno upravno dovoljenje,
praviloma:
pomeni, da se upoštevajo določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, se odstop
od določil tega odloka obrazloži in utemelji v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor,
priobalno zemljišče:
je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče in sega na vodah prvega reda 15 m od meje vodnega
zemljišča, na vodah drugega reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča,
pritličje (P):
je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 m nad njo,
razvit tloris:
je tradicionalen koncept postavitve domačije, za katerega so značilni zalomljeni tlorisi združenih stanovanjskih
stavb in gospodarskih poslopij, ki so med seboj pravokotni v obliki črke L (redkeje T ali U); višinski gabarit
objektov je poenoten; stanovanjski del objekta je praviloma postavljen ob javni prostor,
sleme:
je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta; za 1,5 m ga lahko presega dimnik,
sprememba namembnosti objekta:
je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno
spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico,
strokovna prostorska preveritev:
je urbanistična, krajinska oz. arhitekturna strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave projektne dokumentacije, pred
pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov izdela prostorski načrtovalec z namenom, da se strokovno
preveri in utemelji umestitev posega v prostor, npr. v primeru oblikovanja ravne ali enokapne strehe podeželske
stanovanjske stavbe,
strešni izzidek:
je del fasade stavbe, ki se dvigne tako, da prekinja kapno lego objekta in ne presega slemena objekta; namenjen
je osvetljevanju podstrešja (mansarde) oziroma oblikovanju arhitekturnega poudarka stavbe; pogosto gre za
izzidek, izmaknjen iz ravnine fasade, pokrit z dvokapno ali enokapno streho, postavljeno pravokotno na osnovno
strešino v osi glavnega vhoda v objekt,
strokovna prostorska preveritev:
je urbanistična, krajinska, arhitekturna oziroma gradbeno-tehnična strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave
OPPN ali pred pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov izdela pooblaščen inženir ustrezne stroke z
namenom, da se strokovno preveri in utemelji umestitev posegov, ureditev v prostor ali sanacija degradiranih
prostorov in določijo podrobni pogoji,
transparentna fasada:
je fasada, kjer se ob uporabi (kovinske, lesene, betonske) konstrukcije ter večjih prozornih (npr. steklenih) površin
oblikuje objekt, ki s svojo odprtostjo proti zunanjemu prostoru vzpostavlja neposreden stik med objektom in
njegovo okolico,
uporabna površina:
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je tisti del neto tlorisne površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe,
varovalni pas gospodarske javne infrastrukture:
obsega prostor, določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega
organa oziroma upravljavca,
veduta:
je pogled na neko območje z določenega mesta opazovanja, značilen pogled na neko območje,
vodno zemljišče:
je zemljišče, na katerem je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke,
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem; vodno zemljišče tekočih voda obsega
osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe; vodno zemljišče stoječih
voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja,
vplivno območje drevesa:
je talna površina pod obodom krošnje, razširjena za 1,5 m na vse strani,
vinska klet (tudi zidanica):
je kmetijska stavba za kletarjenje, spravilo in predelavo grozdja ter sadja, za pridelavo in shranjevanje vina in
sokov ter za shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in orodja, lahko tudi za občasno bivanje.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen,
kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov
ter drugi veljavni predpisi.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske oblike.
2

STRATEŠKI DEL
6. člen
(splošne določbe)

(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj
poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, določitev namenske rabe zemljišč in PIP, območja
naselij ter območja razpršene poselitve.
(2) Strateški del OPN teži k upoštevanju načel vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhaja iz izhodišč Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPRS) in določb Prostorskega reda Slovenije ter drugih
evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil.
(3) Strateški del OPN upošteva tudi ostale razvojne dokumente državnega in regionalnega pomena, kot so:
Regionalni razvojni program za Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnjega Podravja za obdobje
2014-2020.
(4) OPN enako upošteva razvojne dokumente, varstvene usmeritve in zahteve iz predpisov, programov in načrtov
s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih dobrin in varstva kulturne dediščine na vseh
ravneh varovanja, ki so prikazani v prikazu stanja prostora za Občino Dornava, ki je priloga tega odloka.
2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
7. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
(1) Občina Dornava leži v severovzhodni Sloveniji, jugozahodni del občine, ki ga predstavljata naselji Dornava in
Mezgovci ob Pesnici je del Ptujskega polja, na robu poplavne ravnice reke Pesnice ležita naselji Strejaci in
Žamenci, severovzhodni del občine pa predstavlja obronke Slovenskih goric, kjer ležijo naselja: Bratislavci,
Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi in Strmec pri Polenšaku.
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(2) Občina s površino 28,4 km² in 2.897 prebivalci (Vir: Statistični urad RS, stanje na dan 1.7.2018) spada med
manjše slovenske občine. Območje občine se gravitacijsko močno navezuje na mesto Ptuj, kot bližnje regionalno
središče nacionalnega pomena.

Izbrisano: 2.942

Izbrisano: 2

(3) Občina meji na naslednje občine: Ptuj, Juršinci, Sveti Tomaž, Ormož, Gorišnica, Markovci.
(4) Prednosti dosedanjega prostorskega razvoja so naslednje:
 Občina Dornava ima dobro razvojno izhodišče zaradi ustrezne prometne navezanosti na nekdanje občinsko
središče Ptuj, ki je v SPRS opredeljeno kot središče nacionalnega pomena z vsemi funkcijami takšnega
središča,
 dobra strukturiranost obstoječih dejavnosti, tako primarnih in sekundarnih, kot tudi terciarnih in kvartarnih, ki
skoraj v celoti zadovoljujejo potrebe občine,
 dobra zasnova predvidenih dejavnosti v prostorskih dokumentih, ki so zadovoljevale potrebe širšega
območja občine,
 vzpostavljen poselitveni vzorec ravninskih naselij, v katerih živita dve tretjini prebivalstva občine, z značilnim
pojavom razpostavljenih naselij oziroma razpršene poselitve v gričevnatem delu občine,
 dobra navezanost naselij v občini na občinsko središče in na regionalno središče,
 dobra opremljenost naselij z javno gospodarsko infrastrukturo v ravninskem delu občine,
 prostorske možnosti za notranji razvoj in prenovo naselij v ureditvenih območjih naselij,
 izjemna kulturna dediščina kot potencialno območje za razvoj turističnih dejavnosti visokega turizma, ter
vinogradniški severni in jugovzhodni del občine z možnostjo razvoja vinogradniškega turizma (vinske ceste,
turistične kmetije) in
 prisotna območja ohranjene narave.
(5) Slabosti dosedanjega prostorskega razvoja v Občini Dornava:
 prostorske omejitve za širitev naselij in poselitve v območjih varstva najboljših kmetijskih zemljišč in
gričevnatem predelu občine,
 širitev naselij ob glavnih prometnicah in prostorsko zraščanje naselij,
 zmanjševanje števila prebivalcev v gričevnatem delu občine,
 stihijska širitev vejnate strukture večjih naselij, katerih posledica je slaba izraba prostora,
 neprimerna razmestitev dejavnosti v naseljih – mešanje proizvodne, kmetijske in obrtno industrijske
dejavnosti s stanovanjsko-kmetijsko in stanovanjsko dejavnostjo,
 slabša opremljenost gričevnatega dela občine z gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem z okoljsko
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 intenzivna obdelava kmetijskih zemljišč na območju Ptujskega polja ima z uporabo gnojil (naravnih,
mineralnih) in fitofarmacevtskih sredstev negativne vplive na stanje naravnih virov (tla, podzemna voda
Ptujskega polja) in kakovost bivalnega okolja v ravninskih naseljih v Občini Dornava in
 neprimerna raba dvorca Dornava in celotnega grajskega prostora v preteklosti, katere posledica je
degradacija kulturnega spomenika državnega pomena in njegove okolice; zmanjšana kakovost bivanja in
potencialnih možnosti razvoja določenih dejavnosti (turizem, dejavnosti državnega pomena).
8. člen
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe regije in države)
(1) Razvojne potrebe Občine Dornava so naslednje:
 opredelitev novih stavbnih zemljišč, namenjenih stanovanjskim, poslovnim in storitvenim dejavnostim,
 dokončanje sanacije gramoznice in ureditev večjega športno-rekreacijskega območja v občinskem središču
Dornava,
 umestitev manjših območij za izvajanje športnih in rekreacijskih dejavnosti v ostalih naseljih,
 omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev, dolgoročna premestitev večjih kmetijsko-proizvodnih
kompleksov v občini iz strnjenih območij naselij,
 koriščenje potencialov občine za razvoj turističnih dejavnosti, tudi v povezavi s sosednjimi občinami,
 dograditev in obnova omrežij gospodarske javne infrastrukture v občini,
 dograditev in obnova omrežij prometne infrastrukture s poudarkom na zagotavljanju trajnostne mobilnosti in
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 ureditev površin za mirujoči promet v občinskem središču
(2) Razvojne prioritete regije se nanašajo na:
 konkurenčno gospodarstvo za rast in delovna mesta vključno s krepitvijo raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij,
 varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo,
 trajnostni turizem in razvoj podeželja,
 vključujoča družba in znanje.

Izbrisano: .¶

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow

Obl ikovano: Vrstična ozna ka + Ra ven: 1 + Pora vnano pri: 0 cm + Ta bulator za : 0,63 cm + Za mik pri: 0,63 cm

Obl ikovano: Za mik: Levo: 0,63 cm, Brez ozna čeva nja in oštevilčeva nja

(3) Cilj prioritet razvoja regije je:
 izboljšati kakovost življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanje trajnostnih
načel razvoja,
 povečanje konkurenčnosti turizma in razvoj podeželja,
 .spodbujanje socialne vključenosti in dvig ravni znanja vseh prebivalcev.
(4) Razvojne potrebe države so naslednje:
 sanacija in razvoj širšega območja kulturnega spomenika državnega pomena - Dvorca Dornava,
 izgradnja prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo in prenosnega plinovoda R15/1,
 rekonstrukcija in modernizacija železniške proge Pragersko – Hodoš,
 gradnja 2. tira železniške proge Pragersko – Ormož - Hodoš in
 razvoj letališča Moškanjci kot infrastrukturnega objekta lokalnega pomena, opredeljenega v okviru zasnove
omrežja letališč v SPRS.
9. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina Dornava je povezana:
 s sosednjimi občinami na področju infrastrukturnih omrežij: prometna navezanost, oskrba s pitno vodo,
prenos električne energije, telekomunikacijske povezave,
 z občinami Spodnjega Podravja povezana na področju ravnanja z odpadki,
 z Mestno občino Ptuj in sosednjimi občinami pri dopolnjevanju z dejavnostmi, ki jih občina nima oz. obstoječe
ne zadovoljujejo potreb občine, predvsem sekundarne, terciarne in kvartarne dejavnosti in
 z Mestno občino Ptuj in sosednjimi občinami preko Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja pri
izvajanju nalog s področja prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in izvajanja javnih služb, medobčinske
inšpekcije, medobčinskega redarstva in notranje revizije.
10. člen
(splošni cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Splošni cilji prostorskega razvoja občine, ob upoštevanju izhodišč ugotovljenih v analizi stanja in razvojnih
potreb občine, medsebojnih vplivov in povezav s sosednjimi občinami, sovpadajo s cilji prostorskega razvoja v
Republiki Sloveniji.
(2) Splošni cilji prostorskega razvoja občine so združeni v naslednje vsebinske sklope:
 skladen, racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
 skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi z optimalno zasnovo poselitve,
 optimalna porazdelitev in razvoj dejavnosti v prostoru,
 prostorske možnosti za razvojno usmerjenost pomembnejših naselij v občini, zlasti občinskega središča in
oskrbnih središč,
 dobra infrastrukturna opremljenost in povezanost infrastrukturnih omrežij,
 preudarna raba naravnih virov z uravnoteženo namensko rabo prostora,
 prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami in skrb za ekološko ravnovesje in
 ohranjanje in varovanje okolja, narave in kulturne dediščine ter zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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11. člen
(prioritetni cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Zaradi dosedanjega prostorskega razvoja občine ter strategije razvoja posameznih obstoječih in predvidenih
dejavnosti v prostoru so cilji prostorskega razvoja občine usmerjeni v zagotovitev prostorskih pogojev za:
 umestitev stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi v občinskem središču in v strnjenih delih
naselij, v katera bo usmerjen razvoj poselitve v občini,
 umestitev športnih in rekreacijskih dejavnosti v občinskem središču in v ostalih naseljih ter ureditev večjega
športno-rekreacijskega območja v sklopu sanacije gramoznice v Dornavi,
 razvoj centralnih dejavnosti v občinskem središču Dornava in v oskrbnem središču Polenšak,
 razvoj stanovanjskih površin za posebne namene v občinskem središču Dornava,
 umestitev turistične infrastrukture v gričevnatem delu občine in na območju dvorca Dornava, kot podpora
razvoju izletniškega in stacionarnega turizma,
 dolgoročno sanacijo dvorca Dornava z okolico ter celotno prenovo spomenika in
 izboljševanje in dopolnjevanje infrastrukturnih omrežij v občini – rekonstrukcija vodovodnega omrežja,
rekonstrukcija delov prometnega omrežja ter povečanje površin za mirujoči promet.
2.2

Izbrisano:

Izbrisano: <#>r azvoj pr oizvodnih , s tor itvenih in pos lovnih dejavnos ti na obmo čju obs toječe pr oizvodne cone v nase lju Mezgovc i ob Pesnici,¶

Zasnova prostorskega razvoja občine

12. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Prednostna območja za razvoj in ohranjanje poselitve v Občini Dornava so:
 območja razvoja poselitve naselij Dornava, Mezgovci ob Pesnici in Polenšak:
– na južnem robu naselja Dornava, ob javni poti od cerkve v Dornavi proti Mezgovcem ob Pesnici,
– na severnem robu naselja Dornava, zahodno od regionalne ceste Ptuj – Savci – Ljutomer,
– na vzhodnem delu naselja Dornava, severno od lokalne ceste proti Mezgovcem ob Pesnici,
– v naselju Mezgovci ob Pesnici, severno od lokalne ceste proti Moškanjcem,
– južno od železniške proge v naselju Mezgovci ob Pesnici, pri naselju Moškanjci v občini Gorišnica in
– zahodno od obstoječe pozidave za šolo v naselju Polenšak;
 območja za razvoj poselitve s spremljajočimi kmetijskimi dejavnostmi v naseljih Bratislavci, Brezovci,
Lasigovci, Polenci, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci;
 površine razpršene poselitve v naseljih Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Prerad, Polenšak, Slomi in
Strmec pri Polenšaku, ki se ohranjajo in na katerih je omogočena umestitev objektov z namenom izboljšanja
pogojev za bivanje in razvoja kmetijskih ter dopolnilnih dejavnosti.
(2) Prednostna območja za razvoj dejavnosti v Občini Dornava so:
 območje za nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti v naselju Dornava - območje severno od cerkve v Dornavi,
 območje za nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti v naselju Polenšak,
 območje za razvoj kakovostnega turizma - širše območje dvorca Dornava kot ena izmed možnosti rabe
dvorca v širšem regionalnem prostoru.
(3) Prednostna območja za umestitev in razvoj dejavnosti v odprti krajini v Občini Dornava so:
 območje za ureditev športno-rekreacijskega območja z dokončanjem sanacije gramoznice v Dornavi, ki bo
po potrebi služilo tudi kot območje za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 območje razvoja turizma in rekreacije (dejavnosti turističnih vinskih cest, nastanitvene zmogljivosti,
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, šport in rekreacija v naravnem okolju) v gričevnatem delu občine,
 območje za razvoj dejavnosti povezanih z okoljsko infrastrukturo (odvajanje odpadnih voda,)
 prednostna območja za razvoj intenzivnega kmetijstva v občini so meliorirane kmetijske površine desnega in
levega brega Pesnice, kmetijske površine Ptujskega polja ter kmetijske površine skrajnega dela Sejanske
doline,
 posamezna prednostna območja za razvoj kmetijskih dejavnosti se opredeli v naseljih Brezovci, Žamenci in
Polenšak.
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prednostna območja za razvoj manj intenzivnih kmetijskih dejavnosti v vseh oblikah in dejavnosti gozdarstva
v občini so kmetijske in gozdne površine v preostalem gričevnatem delu občine,
prednostna območja za razvoj vinogradništva so območja naselij Polenšak, Bratislavci (severni del
gričevnatega dela občine) in Prerad (južni del gričevnatega dela občine) in
prednostno območje za umestitev državnih in regionalnih plinovodnih energetskih omrežij so površine južno
od obstoječega regionalnega plinovoda v severnem delu občine.

(4) Območja za dolgoročni razvoj poselitve in dejavnosti v Občini Dornava so:
 zapolnitev otoka kmetijskih zemljišč med stavbnimi zemljišči v osrednjem delu naselja Dornava,
 nadaljevanje zapolnitve proti vzhodu, ob javni poti od cerkve v Dornavi proti Mezgovcem ob Pesnici,
 območje na stičišču naselij Dornava in Mezgovci, severno od lokalne ceste proti Mezgovcem ob Pesnici,
 območje zahodno od obstoječe pozidave za šolo v naselju Polenšak,
 območje za razvoj centralnih dejavnosti na zahodnem robu naselja Dornava, severno od območja Zavoda za
usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 območje za širitev športno-rekreacijskega območja v Dornavi,
 območje za širitev športnih igrišč in spremljevalnih površin za potrebe delovanja Zavoda za usposabljanje,
delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.
13. člen
(omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Omrežje naselij v Občini Dornava vključuje dvanajst naselij: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci,
Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci.
(2) Funkcijo občinskega središča opravlja naselje Dornava. Po SPRS je opredeljeno kot lokalno središče,
katerega neposredno vplivno območje predstavlja naselje Mezgovci ob Pesnici. Naselje Dornava ima poleg
primarnih, razvite tudi terciarne in kvartarne dejavnosti, ki zagotavljajo prebivalcem naselja in njegovega zaledja
možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. V naselju primanjkujejo
sekundarne dejavnosti, ki pa jih uspešno dopolnjujejo sekundarne dejavnosti v Mezgovcih ob Pesnici in ostalih
naseljih občine.
(3) Tretje večje naselje v občini je naselje Polenšak, ki ima vlogo lokalnega središča severnega dela občine, s
primarnimi in sekundarnimi dejavnostmi ter nekaterimi terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi, vendar v manjšem
obsegu. Polenšak je gravitacijsko središče gričevnatega dela občin, kjer prevladuje primarna dejavnost z
dopolnilnimi storitvenimi in proizvodnimi dejavnostmi.
(4) Po številu prebivalcev in po številu zaposlenih v primarni dejavnosti je naselje Dornava opredeljeno kot večje
podeželsko naselje. Ostala naselja občine so po velikosti in po številu prebivalcev ter deležu prebivalcev, ki se
ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi, opredeljena kot vasi, ki le delno opravljajo oskrbne funkcije za svoje
prebivalstvo.
14. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Območje Občine Dornava se prometno povezuje s sosednjimi občinami s cestnim in z železniškim prometnim
omrežjem.
(2) Najpomembnejša cestna prometna os v občini je regionalna cesta Ptuj – Savci – Ljutomer (R-III-713), ki
povezuje občinsko središče z bližnjim večjim središčem nacionalnega pomena – Ptuj. Vsa ostala naselja so
preko lokalnih cest in javnih poti dobro neposredno povezana z občinskim središčem, posredno preko oskrbnega
središča Polenšak ali z navezavo preko regionalne ceste.
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(3) Pomembna občinska posredna prometna povezava občine je železniška proga Pragersko – Ptuj – Ormož –
Hodoš, ki občino navezuje na širše prometno omrežje preko potniškega in blagovnega terminala v Moškanjcih v
Občini Gorišnica.
(4) Občina Dornava ima z obstoječim letališčem v Moškanjcih možnost prometne navezave preko zračne
prometne komunikacije. Možnost vzpostavitve navezave pa je odvisna od širšega regionalnega razvoja.
15. člen
(območja ohranjanja prepoznavnosti)
(1) Ohranjanje prepoznavnosti prostora se zagotavlja z ohranjanjem tipoloških značilnosti kulturne krajine in
naravnih krajinskih območij ter prvin prepoznavnosti krajine in grajenih struktur na celotnem območju občine,
prednostno pa z ohranjanjem prepoznavnih prostorskih razmerij na kakovostnejših krajinskih območjih in na
območjih naselbinske dediščine.
(2) V nadaljnjem prostorskem razvoju dejavnosti v krajini se zagotavlja ohranjanje kulturne krajine kot pomembne
nosilke prepoznavnosti Občine Dornava, ki nudi možnosti za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti.
(3) Ohranja se območja prepoznavnosti prostora občine, ki ga predstavlja širše območje Dvorca in parka Dornava
in naravne prvine Ptujskega polja, s strnjenimi naselji na ravnini ter naravnimi vrednotami ob reki Pesnici.
(4) Ohranjajo se sklenjeni gozdovi na severnem gričevnatem delu občine in segmenti gozda na zahodnem delu
občine, naravne prvine Ptujskega polja, značilni vzorci poselitve (strnjena naselja na ravnini, razložena oziroma
razpostavljena naselja na območju goric), značilni arhitekturni členi in objekti s simbolnimi vrednostmi (cerkev
Marijinega obiskanja v Polenšaku, kapelice in razpela ter posamezne tradicionalne domačije).
16. člen
(območja ohranjanja naravnih kakovosti)
(1) Ohranjanje narave se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so območja in enote
ohranjanja narave upoštevana kot razvojni potencial in kot prvina varstva. Ohranjanje narave se zagotavlja
predvsem na zavarovanih območjih, predlaganih širše zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot površinskih geomorfoloških, podzemeljskih geomorfoloških, hidroloških, botaničnih, zooloških, ekosistemskih,
drevesnih; na območjih pričakovanih naravnih vrednot, na območjih prednostnih habitatnih tipov, na ekološko
pomembnih območjih.
(2) Zagotavlja se varstvo območij biotske raznovrstnosti v krajini in ohranjanje narave tudi na preostalih območjih
občine, z umeščanjem objektov in ureditev v prostor na podlagi strokovnih preveritev in ugotovljene ranljivosti
narave in z izborom tehnologij, ki povzročajo kar najmanj zmanjševanja naravnih kakovosti.
(3) Pri načrtovanju prostorskega razvoja se upoštevajo načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo
narave.
(4) Na območjih naravnih kakovosti krajine se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot, in sicer ob upoštevanju sektorskih zahtev za varstvo narave in z ustreznim vključevanjem v
gospodarjenje s prostorom. Z načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje
krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), ugodno
stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst.
17. člen
(druga, za občino pomembna območja)
(1) V zasnovi prostorskega razvoja Občine Dornava so upoštevana tudi druga pomembna območja, kot so
površinske vode, območja za obrambo in območja za izvajanje ukrepov civilne zaščite.
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18. člen
(urbanistični načrt)
(1) Urbanistični načrt (v nadaljevanju UN) je izdelan za naselja:
 Dornava z Mezgovci ob Pesnici,
 Polenšak z deli naselij Bratislavci in Polenci.
2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
19. člen
(splošne določbe)
(1) Infrastrukturna omrežja se bodo razvijala skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij.
Dosedanja infrastrukturna omrežja bodo dograjena na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in
energetsko opremo, s čimer bo doseženo zmanjševanje obremenitev vodotokov, podzemne vode in drugih
naravnih kakovosti. Na območjih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za bodoče novo opremljanje in preurejanje,
je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture in zvez. Obnova
infrastrukturne opreme bo izvajana po načelu celovite opreme posameznih območij. Na območjih urejanja
prometne ali druge infrastrukture (novogradnje ali obnove) se morajo istočasno obnoviti vsi obstoječi ali na novo
zgraditi potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezni odsek ali območje. Praviloma naj bi infrastrukturni
vodi potekali po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih.
(2) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati
predpisane varstvene pasove in pogoje upravljavcev posameznih naprav.
(3) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva zagotavljanje trajnostne mobilnosti z razvojem javnega potniškega
prometa, kolesarskih in peš povezav.
(4) Občina zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo, za kar se izdela program opremljanja zemljišč za gradnjo.
V programu se določi in uskladi gradnjo infrastrukture ter določi roke izgradnje, pogoje priključevanja ter finančne
vire za realizacijo gradnje.
2.3.1 Prometna infrastruktura
20. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Cestno prometno omrežje v občini sestavljajo državna regionalna cesta Ptuj – Savci – Ljutomer (R-III-713) in
kategorizirane občinske ceste (lokalne ceste in javne poti). V cestno prometno omrežje je uvrščen tudi sistem
javnih površin za mirujoči promet.
(2) Prioritetna usmeritev Občine Dornava na področju cestnega omrežja je dobra prometna povezava celotnega
območja občine z občinskim središčem, regionalnim središčem in oskrbnim središčem, z večjimi zaposlitvenimi
središči izven občine in sosednjimi občinami ter urejanje tistih delov omrežja, kjer prometna dejavnost povzroča
navzkrižja z ostalimi dejavnostmi v prostoru in vpliva na poslabšanje kvalitete bivanja (državne ceste skozi
naselja, priključki cest nižjih kategorij, tudi poljskih poti) ali pa je ogrožena varnost cestnega prometa.
(3) Zagotovi se prometna infrastruktura, ki bo omogočila hitrejši razvoj turizma na potencialnih destinacijah v
občini, s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo na sestavinah trajnostnega razvoja.
(4) Preko območja Občine Dornava poteka mednarodna železniška povezava Pragersko – Hodoš. Vzporedno z
elektrifikacijo železniške proge Pragersko – Hodoš bo na območju občine izboljšana varnost križanj cestnega in
železniškega prometa z ureditvijo izven-nivojskih križanj. Predvidi se gradnja 2. tira železniške proge Pragersko –
Ormož.
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(5) V jugovzhodnem delu Občine Dornava se nahaja del infrastrukture javnega letališča lokalnega pomena
Moškanjci. Območje občine je v vplivnem območju letališča.
(6) V povezavi s sosednjimi občinami se spodbuja razvoj kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti v Občini
Dornava kot obliko dodatne ekološko naravnane turistične ponudbe.
21. člen
(omrežje kolesarskih poti in kolesarskih stez, pešpoti in drugih rekreacijskih poti)
(1) Kot del trajnostne mobilnosti se omogoča dostop z nemotoriziranimi prevoznimi načini. Na območju občine se
vzpostavi sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav. Zagotavljajo se površine za varno
odvijanje kolesarskega in peš prometa v vseh naseljih.
(2) Na območju občine se uredi kolesarsko omrežje kot samostojna kolesarska pot, kot kolesarska steza, kot
steza za mešani promet pešcev in kolesarjev, kot kolesarski pas na vozišču ali pa se kolesarji vodijo z ustrezno
prometno signalizacijo po malo prometnih državnih ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za urejanje
se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Omrežja se v naseljih navezujejo na
obstoječe omrežje ter varno povezuje s postajališči javnega potniškega prometa.
(3) V okviru površin za mirujoči promet se uredi zadostno število pokritih oziroma varovanih parkirišč za kolesa.
22. člen
(avtobusni promet)
(1) V občini se spodbuja razvoj učinkovitega sistema javnega potniškega prometa. Zagotovi se fizično integracijo
prometnih podsistemov, kar omogoča uporabnikom učinkovito prestopanje med prevoznimi linijami oziroma
kombinacijo avtobusnega in železniškega prevoza.
(2) Avtobusni promet se ureja na celotnem območju občine, med vsemi naselji in njihovimi zaledji. Z
načrtovanjem javnega potniškega avtobusnega prometa se omogoča večjo neodvisnost od rabe osebnega
avtomobila ter s tem zmanjša emisije toplogrednih plinov.
(3) Avtobusna postajališča se umeščajo na prostor večjih generatorjev prometa (jedra naselja, šola, trgovina ipd.)
ter na ostala območja naselij tako, da so upoštevani standardi dostopnosti.
2.3.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
23. člen
(razvoj okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)
(1) Vzpostavijo se nova ter rekonstruirajo in dopolnijo obstoječa infrastrukturna omrežja z namenom zagotavljanja
enakovredne okoljske, komunikacijske in energetske opremljenosti, učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske
ravni in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini.
(2) Poveča se zanesljivost oskrbe s pitno vodo, uredi se odvajanje in čiščenje odpadne vode.
(3) Načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih omrežij infrastrukture se izvajata sočasno z
razvojem poselitve. V ta namen se okoljska in energetska infrastruktura razvijata v dveh, med seboj usklajenih
smereh:
 sanacija stanja: na stavbnih zemljiščih, na katerih infrastruktura ne dosega ustreznih oskrbnih standardov, se
izvede sanacija stanja z izgradnjo sistemov za zagotavljanje ustrezne stopnje varstva okolja glede
priključevanja objektov na infrastrukturne sisteme. V naseljih se zagotovi ustrezno število komunikacijskih
central, da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi
komunikacijskimi storitvami. Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, se zgradi osnovno
kabelsko telefonsko mrežo in jo poveže s telefonsko centralo,
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opremljanje razvojnih območij: za vsa komunalno neopremljena stavbna zemljišča se zagotovi ustrezno
komunalno opremljenost s predhodno zagotovljeno časovno dinamiko in pričakovanimi viri za pokritje
stroškov.

(4) Z načrtovanjem ustrezne razporeditve, lege in oblike objektov se zagotovi racionalno rabo energije ter
zmanjšuje stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Poteki komunikacijskih in
energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad
njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja
vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi. S tem se zagotavlja večnamenskost koridorjev
gospodarske javne infrastrukture, kar povečuje možnosti za njihovo bolj sprejemljivo vključevanje v prostor.
(5) Projekti, v okviru katerih se z novim infrastrukturnim opremljanjem zagotavlja tudi sanacija obstoječe
infrastrukture, se izvajajo prioritetno.
(6) Za vse nove investicije se praviloma izdelajo podrobni programi opremljanja za posamezno vrsto
infrastrukture za območje celotne občine ali za posamezna manjša območja, lahko pa tudi za vso načrtovano
infrastrukturo znotraj posameznega območja.
(7) Infrastrukturni vodi se na varovanih območjih narave in kulturne dediščine praviloma izvajajo podzemno,
nadzemno le v primeru, če bi podzemna izvedba bistveno ogrozila enote varstva narave ali arheološke dediščine.
(8) Pred predajo novih prostorskih ureditev v uporabo se uredi celotna infrastruktura tako, da ne bo prekomerno
poslabšala pogojev življenja obstoječim prebivalcem v soseščini.
(9) Za celotno območje se z lokalnim energetskim konceptom opredeli nadaljnje aktivnosti, povezane s
povečevanjem učinkovitejše rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter ukrepe za zmanjšanje porabe
električne energije za javno razsvetljavo. S tem se vzpostavi okvir za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe
in onesnaženost zraka zaradi rabe neobnovljivih (fosilnih) virov energije ter svetlobno onesnaževanje okolja.
Spodbuja se pasivna oziroma energetsko učinkovita gradnja objektov. Spodbuja se zamenjava zastarelih
individualnih sistemov ogrevanja z novimi in bolj učinkovitimi kurišči na biomaso. Spodbuja se raba solarnih
sistemov za zagotavljanje lastne oskrbe (priprava tople vode).
(10) Spodbuja se ekološka gradnja in rekonstrukcija stavb, grajenih iz naravnih materialov, ki zaradi svoje
zasnove za obratovanje potrebujejo manj energije (npr. pasivna stavba, nizkoenergijska stavba) in/oziroma del
svojih potreb po energiji zagotavljajo iz alternativnih virov energije (sončna, biomasa ipd.).
(11) Spodbuja se okoljska ozaveščenost lokalnega prebivalstva.
24. člen
(vodni viri in oskrba s pitno vodo)
(1) Območje Občine Dornava je v celoti oskrbovano z vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Vodooskrba občine
se zagotavlja v okviru javne službe prek obstoječega vodovodnega sistema Dravsko polje.
(2) Zagotovi se stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, varujejo se obstoječi in potencialni vodni viri, izvaja se
gradnja novih ter prenova obstoječih delov vodovodnega sistema s ciljem zagotavljanja zadostnih količin ustrezne
pitne vode.
(3) Spodbuja se varčna in smotrna raba pitne vode. Z namenom zmanjšanja porabe pitne vode se v čim večji
meri izkoristijo možnosti uporabe čiste padavinske vode za sanitarne potrebe.
(4) Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti in s
tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda.
25. člen
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(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Osnovna dejavnost občine na področju ravnanja z odpadnimi vodami bo zbiranje in čiščenje odpadnih voda v
območjih strnjenih naselij in v skladu z izhodišči SPRS.
(2) Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v strnjenih naseljih Dornava in Mezgovci ob Pesnici. Zbrane komunalne
odpadne vode se odvajajo in prečistijo na ČN Dornava. Odvodnik prečiščenih odpadnih vod je reka Pesnica.
(3) Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo za naselja Žamenci in Strejaci ter zaključilo z lokalnimi čistilnimi
napravami ali s priključitvijo na obstoječo ČN Dornava, ki se bo v ta namen povečala.
(4) V ostalem gričevnatem delu občine, kjer prevladuje razpršena poselitev, se predvidi manjše individualne
sisteme za čiščenje odpadne vode oziroma gradnja nepropustnih greznic ter odvoz grezničnih gošč na čistilno
napravo.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na območju Občine Dornava ni odlagališča odpadkov. Odlaganje odpadkov z območja občine je urejeno na
regijskem odlagališču odpadkov v Gajkah, v Mestni občini Ptuj.
(2) Na območju Občine Dornava so v naseljih Dornava, Mezgovci ob Pesnici, Polenšak, Polenci in Žamenci
urejena zbirna mesta za ločeno zbiranje steklene embalaže.
(3) Dolgoročno se zagotovi prostorske pogoje za umestitev in ureditev zbirnega centra ločenih frakcij.
(4) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka na mestu izvora (sistem zbiranja in odvažanja odpadkov - od
vrat do vrat).
(5) Z ustreznimi ukrepi (npr. promocija in ozaveščevalne akcije) se spodbuja ločeno zbiranje odpadkov.
(6) Postopoma se sanira divja odlagališča odpadkov in prepreči nadaljnje odlaganje odpadkov na teh in ostalih
območjih občine.
27. člen
(oskrba z energijo)
(1) Razvoj elektroenergetskega omrežja bo v občini usmerjen v dograjevanje in obnavljanje obstoječih
distribucijskih zmogljivosti s ciljem zagotoviti enake napetostne razmere na celotnem območju občine.
(2) Na območju občine je v srednjeročnem obdobju predvidena izgradnja naslednjih elektroenergetskih vodov in
naprav:
1. 20 kV kablovodi:
– KBV Moškanjci i.c.- Mezgovci 1,
– KBV Polenšak 2-Bodkovci.
2. 20 kV daljnovodi:
– DV Prerad 3.
3. Transformatorska postaja 20/0,4 kV:
– TP Prerad 3.
(3) Preko območja občine poteka regionalni prenosni plinovod z oznako R15. Vzdolž obstoječe trase je
predvidena izgradnja prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo in prenosnega plinovoda R15/1. Za plinovod
je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Uradni list RS,
št. 47/16).
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(4) Spodbuja se razvoj distribucijskega plinovodnega omrežja v naseljih Dornava in Mezgovci ob Pesnici.
(5) Energetska oskrba stavb bo v prihodnosti temeljila na uporabi obnovljivih virov energije, kar je natančneje
opredeljeno v Lokalnem energetskem konceptu Občine Dornava (LEK), ki ga je pripravilo podjetje Lokalna
energetska agentura Spodnje Podravje, junij 2011.
(6) Na celotnem območju občine se izvajajo ukrepi za učinkovitejšo rabo energije in rabo obnovljivih virov
energije ter zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo. S tem se vzpostavi okvir za zmanjšanje
vpliva na podnebne spremembe in onesnaženost zraka zaradi rabe neobnovljivih (fosilnih) virov energije ter
svetlobno onesnaževanje okolja. Spodbuja se pasivna oziroma energetsko učinkovita gradnja objektov. Spodbuja
se zamenjava zastarelih individualnih sistemov ogrevanja z novimi in bolj učinkovitimi kurišči na lesno biomaso,
toplotne črpalke, bivalentne sisteme na biomaso in sončno energijo/ toplotne črpalke in sončno energijo.
Spodbuja se raba solarnih sistemov za zagotavljanje lastne oskrbe (priprava tople vode). Javni objekti in strnjena
naselja se lahko ogrevajo z daljinskimi sistemi na lesno biomaso. Javna razsvetljava se rekonstruira in prilagodi
zakonodajnim zahtevam s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem.
(7) Postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije se načrtuje na stavbah (predvsem obstoječe večje stavbe,
npr. šola, večji kmetijski objekti).
28. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Celotno območje občine je pokrito s telefonskim omrežjem in z omrežjem kabelske televizije. Signal mobilnih
operaterjev je na celotnem območju občine primeren.
(2) Razvoj telekomunikacijskega sistema se usmerja v sodobne tehnično tehnološke in organizacijske tokove ter
skrb za kakovosten pristop do telekomunikacijskih omrežij na celotnem območju občine.
29. člen
(javna razsvetljava)
(1) Omrežje javne razsvetljave je vzpostavljeno v naseljih Dornava, Mezgovci ob Pesnici, Polenšak, Strejaci,
Žamenci, Slomi in Prerad. Trenutno stanje je primerno, opremljanje območij z javno razsvetljavo se bo
nadaljevalo. Lastnik javne razsvetljave je Občina Dornava, ki ima namen opremiti vsa območja, kjer je to
potrebno in uvesti enoten standard okolju prijaznih svetil, ki bodo ustrezala področni zakonodaji.
30. člen
(pokopališka dejavnost)
(1) V Občini Dornava sta dve pokopališči - v Dornavi in Polenšaku, širitev se ne načrtuje.
2.4 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
31. člen
(območja naselij)
(1) Območja naselij, ki zajemajo območja strnjeno zgrajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi
površinami in območji predvidenih za razvoj poselitve so v Občini Dornava naselja Dornava, Mezgovci ob
Pesnici, Polenšak (z zaselki Kamenšak in Ilovšak), Slomi, Brezovci, Strmec pri Polenšaku, del naselja Bratislavci
(zaselek Zasadi), del naselja Prerad, Lasigovci, Polenci, Strejaci in Žamenci.
32. člen
(območja razpršene gradnje)
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(1) Na območju občine se razpršena gradnja pojavlja izven naselij; to so posamični novejši objekti, stanovanjski
objekti, kmetijske stavbe, počitniške hiše, pomožni in drugi objekti.
(2) Obstoječa razpršena gradnja se sanira z vključitvijo v naselje, opredelitvijo novega naselja ali opredelitvijo
posebnega zaključenega območja, kjer je to urbanistično in krajinsko sprejemljivo.
(3) Razpršeno gradnjo se preprečuje z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko
utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za njihovo širitev.
(4) Območja sanacije razpršene gradnje v občini bodo ob varovanju naravnih virov (kmetijskih zemljišč) in videza
kulturne krajine enako kot obstoječa območja naselij usmerjena v notranji razvoj, v pozidavo nepozidanih površin,
boljše izkoriščanje in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih površin ter zadostno opremljenost z
GJI.
33. člen
(območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)
(1) Sanacija manjšega pojava razpršene gradnje z vključitvijo v obstoječe naselje na območju Občine Dornava je
pogojena z:
 oblikovno in funkcionalno povezanostjo z obstoječim naseljem,
 možnostjo izkoriščanja obstoječe družbene infrastrukture naselja in
 možnostjo navezave na gospodarsko javno infrastrukturo naselja.
(2) Obstoječa naselja s priključenimi območji razpršene gradnje v Občini Dornava so naselja Brezovci, Polenšak,
Polenci, Prerad, Slomi, Strmec pri Polenšaku.
34. člen
(območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje)
(1) Območja novih naselij je možno opredeliti v območjih razpršene gradnje:
 ki po morfologiji in obsegu pojava ustrezajo prostorski določitvi naselja,
 imajo možnost dostopa do javne družbene infrastrukture.
(2) Kot novo oblikovana naselja v Občini Dornava se sanirajo deli razpršene gradnje v naselju Bratislavci in
Prerad, pri katerih gre za manjša, komunalno ustrezno opremljena območja ob dostopnih poteh.
2.5 Okvirna območja razpršene poselitve
35. člen
(območja razpršene poselitve)
(1) Na območju občine se je kot avtohtoni poselitveni vzorec oblikovala:
a) razpršena poselitev v vinogradniških območjih z vinskimi kletmi, posamičnimi stanovanjskimi stavbami in
kmetijami,
b) razpršena poselitev izven naselij z značilnimi prostorskimi ureditvami, kot so:
 objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, kapelice, znamenja ipd.),
 razložene kmetije in zaselki,
 kmetijske stavbe ter njihove skupine (čebelnjaki, lovske preže ipd.),
 turistični, rekreacijski in športni objekti,
 objekti komunalne infrastrukture (čistilne naprave, črpališča ipd.).
(2) V Občini Dornava je avtohtona razpršena poselitev značilna za gričevnato območje občine v naseljih
Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi in Strmec pri Polenšaku.

17/99

Občinski prostorski načrt Občine Dornava – odlok

usklajen predlog

36. člen
(razvoj razpršene poselitve)
(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje
ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z
enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene
poselitve.
(2) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s
tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.
(3) Pri gradnji objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in
rekreacije zunaj poselitvenih območij, izkoriščanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih
naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter javne infrastrukture, je potrebno ohranjati skladnost med funkcijami območja, obstoječo grajeno
strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture, zagotavljati smotrno
rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene površine.
(4) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti,
ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin), ne
sme ogroziti naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, ne sme imeti škodljivih vplivov na
okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora.
(5) Izven naselij se v postopku sprememb OPN zagotavljajo stavbna zemljišča za gradnjo nadomestnih kmetij ali
kmetijskih stavb, če gre za preselitev vitalnih kmetij, ki so v obstoječih strnjenih naseljih omejene v razvoju ali
moteče za prebivalstvo. Nova lokacija ter obseg kmetijskih zemljišč in dimenzije predvidenih objektov, morajo
ustrezati obsegu pridelave na kmetiji, ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti in možnega
nadaljnjega razvoja kmetije.
37. člen
(razvoj vinogradniških območij)
(1) Vinogradniška območja v Občini Dornava so v največji meri območja s posamičnimi stanovanjskimi objekti,
kmetijami in domačijami, ki tvorijo strnjena naselja ob cestah.
(2) Vinogradniška območja so v določenih primerih tudi območja razpršene poselitve, ki se je oblikovala kot
avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto, vinskimi kletmi in gospodarskimi objekti za spravilo sadja,
orodja in mehanizacije.
(3) Vinogradniška območja se urejajo tako, da se komunalno opremijo, da se uredijo dostopi, tipologijo in
oblikovanje objektov pa se poenoti in približa tradicionalni tipologiji gospodarskih objektov.
(4) Vinotoči in vinske kleti se v okviru poslovnih objektov načrtujejo v vinogradniških območjih, če so namenjeni
obdelavi vinogradov in sadovnjakov ter z razvojem vinogradništva povezanimi dejavnostmi (turizem, rekreacija,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.).
2.6 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
38. člen
(usmeritve za notranji razvoj naselij)
(1) Naselja v občini se razvijajo v skladu s svojo vlogo in pomenom v omrežju naselij občine, ob upoštevanju
obstoječih kakovosti morfološke zgradbe pozidane in nepozidane strukture naselja ter reliefnih in drugih omejitev
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v prostoru. Naselja se praviloma razvijajo navznoter, s pozidavo degradiranih, opuščenih in drugih prostih
površin, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot
dele zelenih sistemov naselij. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z
ustreznejšimi, upoštevajoč njihovo namembnost in oblikovne značilnosti.
(2) Pri načrtovanju in urejanju naselij in vasi se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje, opravljanje
kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne
dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem). Prenove in novogradnje se na območjih z ohranjeno tradicionalno
strukturo urbanistično in arhitekturno prilagajajo tej strukturi v smislu zagotavljanja tipološke poenotenosti,
dopustno pa je tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov ob upoštevanju kakovostnih morfoloških značilnosti
naselij in arhitekture objektov.
(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab ni
mogoče zagotoviti razvoja perspektivnim kmetijam v naselju, se na podlagi preveritev s kmetijskega, prostorskourbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz težko dostopnih in strnjenih
naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije.
(4) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe stavbnih površin se izboljša raven opremljenosti z GJI in
grajenim javnim dobrim, kot so prometne površine, igrišča, zelenice, osrednji prostori naselij za druženje in
počitek. Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter raznolikost teh
površin glede njihove vloge, uporabnosti in pomena za prepoznavno podobo naselja. V občinsko središče se
prednostno umeščajo centralne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi
ter drugimi odprtimi javnimi površinami.
(5) Vodni in obvodni prostor, gozdovi, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se
vključuje v zeleni sistem naselij kot integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih
sistemov naselij izkoristi rekreacijski potencial gozdov, kmetijskih površin in obvodnih prostorov.
(6) Razvrednotena območja se sanirajo z umeščanjem ustreznejših rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi
opremljanje zemljišč. Spodbujajo se spremembe namembnosti in prenove neustrezno izkoriščenih ali opuščenih
objektov.
(7) Z namenom, da se ohranijo obstoječe retenzijske površine in se z novimi ureditvami ne poveča poplavna
ogroženost območja, se nepozidana stavbna zemljišča na poplavno ogroženih območjih izločijo iz območij
naselij. Ta območja so v naselju Strejaci, Dornava in Mezgovci ob Pesnici.
39. člen
(usmeritve za prenovo naselij oziroma delov naselij)
(1) Prenova vključuje celovito ali delno prenovo naselij oziroma delov naselij, kjer se izboljšajo funkcionalne,
tehnične, prostorske bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere.
(2) Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja in kvalitetnejše urejanje javnih površin ter odprtega
prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške
krajine.
(3) Ohranjajo in prenavljajo se jedra naselij in druge prostorsko ter programsko najpomembnejše točke in predeli
naselij ter deli naselij, ki so degradirani in moteči za druge dejavnosti in uporabnike v prostoru zaradi opuščene ali
neustrezne rabe in vzdrževanja ali zaradi nedokončanosti prostorskih ureditev.
(4) Ohranjajo in prenavljajo se kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije (cerkve, ipd.); pasovi
vegetacije, zelena območja ob vodotokih in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja,
se varujejo tako, da se vanje z novogradnjami ne posega, razen izjem, ki morajo biti utemeljene s strokovno
prostorsko preveritvijo. Ostanke gozdnih površin znotraj naselij se vključi v zeleni sistem naselij.
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(5) V okviru prenove se zagotavlja materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturnih funkcij dediščine.
Zagotavlja se javno dostopnost dediščine ter omogoči njeno raziskovanje in proučevanje.
(6) V naselju Dornava je opredeljeno kot območje prenove širše območje dvorca Dornava, ki je zaradi opustitve
dejavnosti, dotrajanosti stavbnega fonda ter neurejenosti parka vizualno in vsebinsko degradirano.
(7) Delna prenova se predvidi za osrednja območja naselij Polenšak (s Polenci) in Brezovci, pa tudi za manjše
zaselke, predvsem tam, kjer so prisotne enote kulturne dediščine ter kvalitetni objekti tradicionalne tipologije.
40. člen
(usmeritve za širitve, zaokrožitve in zgostitve pozidave)
(1) Poselitev v Občini Dornava bo usmerjena v razvoj naselij, ki bo sledil funkciji naselij in razvoju dejavnosti v
posameznih naseljih, ob upoštevanju sanacije pojava razpršene gradnje na območjih sanacije v gričevnatem delu
občine, z upoštevanjem naravnih omejitev, morfološkega vzorca poselitve in tipologije arhitekturno urbanistične
oblikovanosti naselij.
(2) Razvoj naselij v Občini Dornava bo zaradi prostorskih omejitev naselij, ki izhajajo iz varovanja naravnih virov
(kmetijskih zemljišč v ravninskem delu) in prostorskih omejitev, ki izhajajo iz reliefne strukture v gričevnatem
svetu, usmerjen v notranji razvoj naselij s pozidavo nepozidanih površin ter boljšim izkoriščanjem in kvalitetnejšo
rabo praznih in neprimerno izkoriščenih površin v območjih obstoječih naselij.
(3) Pri načrtovanju širitev se upoštevajo:
 varovane enote kulturne dediščine,
 prednostna izraba zemljišč, ki so z vidika dediščine manj pomembna,
 ohranitev kvalitetnih pogledov iz naselij in na naselja,
 ohranitev kvalitetnih pogledov na dominante v naseljih in
 ohranitev robov naselij in njihovo povezavo z zaledjem.
(4) Širitve naselij se načrtujejo zaradi funkcionalnega ali oblikovnega zaokroževanja naselij in zapolnitev vrzeli
med obstoječimi stavbnimi zemljišči ter manjših širitev dejavnosti. Dopustno je povezovanje obstoječih
segmentov razpršene poselitve in razpršene gradnje v enotno območje naselja. Razvoj poselitve in dejavnosti je
predviden v okviru strateškega koncepta razvoja naselij Dornava z Mezgovci ob Pesnici in Polenšak s Polenci.
(5) Manjše širitve območiji poselitve se predvidi v naseljih Bratislavci, Prerad, Slomi, Lasigovci in Žamenci.

Izbrisano: h

(6) Manjše redukcije stavbnih zemljišč so predvidene v naseljih Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi in
Žamenci.
2.6.2 Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih
41. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti)
(1) V naseljih Občine Dornava prevladujejo stanovanjske dejavnosti, dejavnosti kmetijstva ter spremljajoče
storitvene in obrtne dejavnosti. Predvsem naselji Dornava in Polenšak opravljata poleg navedenih še določene
centralne družbene in poslovne dejavnosti. Sekundarne storitvene in proizvodne dopolnilne dejavnosti so prisotne
v vseh naseljih občine, najmočneje pa so zastopane v naselju Mezgovci ob Pesnici.
(2) V večini naselij v Občine Dornava je prisotna intenzivna kmetijska proizvodnja s stavbami za pridelavo rastlin
in rejo živali, območja za intenzivno kmetijsko proizvodnjo se opredeli v naseljih Brezovci, Žamenci in Polenšak.
(3) V naseljih zunaj občinskega središča Dornava ter Mezgovcev ob Pesnici se razpoložljiva stavbna zemljišča
prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in mešanih gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti,
vključno s turistično ponudbo.
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(4) Na območju prvotno predvidene gospodarske cone Dornava v naselju Mezgovci ob Pesnici, se predvidi
ureditev zelenih površin naselja.
(5) V občini se spodbuja razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti, kot so trgovina, obrt in podobno.
Konkurenčnost lokalne turistične destinacije se gradi na visoki kakovosti turističnih proizvodov in storitev, na
najbolj prepoznavnih in atraktivnih naravnih ter kulturnih danostih občine. Dejavnost turizma se prednostno
umešča v okolico dvorca in parka Dornava, v naselje Polenšak, pa tudi v ostala naselja s potenciali za razvoj
turizma. Zaradi trajnostne rabe prostora se daje prednost obnovi in revitalizaciji obstoječih objektov pred gradnjo
novih ter uredi nepozidane površine za prostočasne dejavnosti.
(6) Z nadaljevanjem urejanje športno-rekreacijskega območja se dokonča sanacija gramoznice v Dornavi.
Območje po potrebi služi kot območje za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2.6.3 Usmeritve za poselitev na območjih razpršene poselitve
42. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve)
(1) V naseljih kjer je zaznati trend praznjenja naselja, se le-to preprečuje tako, da se spodbuja ohranjanje
kmetijstva in obstoječih dejavnosti v prostoru ter razvija dopolnilne dejavnosti na kmetiji (drobna obrt, domača
obrt, vinogradništvo, kmetije odprtih vrat ipd.).
(2) Na teh območjih se zagotavljajo zadostne površine za stanovanjsko gradnjo in za potrebne okoljsko
sprejemljive dejavnosti v obsegu, ki je za ohranjanje poselitve potreben.
2.6.4 Urbanistično oblikovanje naselij
43. člen
(oblikovna podoba naselij)
(1) V Občini Dornava so trije osnovni tipi poselitve:
 strnjena ravninska poselitev v nižinskem delu občine,
 avtohtona razložena oziroma razpostavljena naselja, slemenska in posamična poselitev gričevnatega dela
občine in
 gručasta poselitev na prelomu poplavne ravnine Pesnice v gričevnati svet Slovenskih goric.
(2) Strnjena ravninska poselitev nižinskega dela občine:
 predstavljata jo naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici. Obe naselji sta v prvotni zasnovi nastali na robu
poplavnih površin reke Pesnice. Naselji se s podaljševanjem obcestne pozidave zraščata v prostorsko
enovito naselje. Ob severnem robu naselja Mezgovci ob Pesnici se je razvila obcestna poselitev, ki se s
svojim zahodnim robom stika z vzhodnim robom naselja Dornava in v katerem so umeščene stanovanjske
dejavnosti z nekmetijskimi dejavnostmi,
 v naselju Mezgovci ob Pesnici se je po zgraditvi železniške povezave Pragersko – Hodoš razvilo ločeno
območje naselja kot podaljšek poselitvenega jedra ob železniški postaji v Moškanjcih, ki se mu prostorsko
priključuje območje za proizvodne dejavnosti v opuščeni železniški gramoznici v Mezgovcih ob Pesnici,
 orientacija in oblikovanje novih objektov in oblikovanje javnih površin v naseljih mora upoštevati značilnosti
Dravske arhitekturne regije in arhitekturne krajine Ptuj ali jih estetsko nadgrajevati,
 posamezne faze širitve naselij morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote in
 urbanistični vzorec razvoja poselitve mora slediti obstoječemu urbanističnemu vzorcu in tipologiji poselitve.
(3) Naselja gričevnatega dela Občine Dornava:
 naselja gričevnatega sveta Slovenskih goric in širših dolin potokov Bresnica in Sejanca so razložena oziroma
razpostavljena naselja z večjimi gručastimi zaselki na slemenih ali v dolinah, delno razloženo slemensko
poselitvijo in več enotami razpršene poselitve, redkeje tudi razpršene gradnje. Naselja bodo po sanaciji
razpršene gradnje, razen obstoječih gručastih celot naselij Brezovci, Slomi in Polenšak, oblikovala več
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manjših naselbinskih jeder in gruč, katerih razvoj bo sledil enakim prostorskim ciljem, kot razvoj obstoječih
naselij - usmerjanje v notranji razvoj novih naselij in gruč z zapolnjevanjem vrzeli in z manjšimi oblikovnimi in
funkcionalnimi širitvami,
orientacija in oblikovanje novih objektov, postavitev prostorskih dominant in oblikovanje javnih površin v
naseljih mora upoštevati značilnosti Dravske arhitekturne regije in arhitekturne krajine Ptuj ali jih estetsko
nadgrajevati,
pri oblikovanju novih naselij in večjih širitvah naselij bo občina uveljavljala enake razvojne usmeritve kot pri
notranjem razvoju naselij,
posamezne faze širitve naselij morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote in
urbanistični vzorec razvoja poselitve mora slediti obstoječemu urbanističnemu vzorcu in tipologiji poselitve.

(4) Naselja na prelomu:
 naselji na prelomu poplavne ravnine ob reki Pesnici v Občini Dornava sta Strejaci in Žamenci. Za obe je
značilna dobro ohranjena prvotna zasnova postavitve kmetij tik nad poplavne površine ob reliefni dvig.
Razvoj kmetijstva je v naselja poleg kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi umestil tudi močno kmetijsko
proizvodno dejavnost. Naselji, ki nista doživeli večjega prostorskega razvoja, se bosta širili za potrebe
razvoja obstoječih dejavnosti, pri tem pa je potrebno ohranjati naselbinski rob stika ravnine in pozidave na
pobočje. V naselju Žamenci je v odprtem prostoru na jugu naselja urejen večnamenski prostor za šport in
rekreacijo,
 orientacija in oblikovanje novih objektov, postavitev prostorskih dominant in oblikovanje javnih površin v
naseljih mora upoštevati značilnosti Dravske arhitekturne regije in arhitekturne krajine Ptuj ali jih estetsko
nadgrajevati,
 pri oblikovanju novih naselij in večjih širitvah naselij bo občina uveljavljala enake razvojne usmeritve kot pri
notranjem razvoju naselij,
 posamezne faze širitve naselij morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote in
 urbanistični vzorec razvoja poselitve mora slediti obstoječemu urbanističnemu vzorcu in tipologiji poselitve.
2.7 Koncept prostorskega razvoja naselja Dornava z Mezgovci ob Pesnici
44. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Koncept prostorskega razvoja naselij Dornava in Mezgovcev ob Pesnici temelji na izhodiščih in ugotovitvah
strokovnih podlag ter urbanističnem načrtu naselja Dornava z Mezgovci ob Pesnici (v nadaljnjem besedilu UN
Dornava). Prostorski razvoj območja je načrtovan v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami tako, da se
preprečuje prostorske konflikte in zagotavlja kvalitetno bivalno in delovno okolje, razvoj površin za oskrbo, storitve
in proizvodnjo ter rekreacijo in preživljanje prostega časa. Poudarja se notranji razvoj naselja, pri čemer se
ustvarjajo nove kvalitetne strukture prostora in ohranja kulturna, stavbna in naselbinska dediščina ter naravno
okolje.
(2) UN Dornava obravnava območje naselja, ki ga določajo površine strnjenih stavb in gradbeno inženirskih
objektov različnih namembnosti s pripadajočimi površinami za njihovo uporabo, zelenimi površinami v naselju,
zemljišči, predvidenimi za razvoj naselja ter izjemoma tudi kmetijskimi in gozdnimi površinami med posameznimi
segmenti poselitve. Območje obravnave zajema dele naselja Dornava in Mezgovci ob Pesnici. Na severu in
vzhodu ga omejujejo meliorirane kmetijske površine z možnimi občasnimi poplavami, na jugu intenzivne
kmetijske površine Ptujskega polja, na zahodu pa gradbena kompleksa dvorca Dornava in Zavoda za
usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.
(3) Na območju UN Dornava se oblikuje prostore vstopov v naselje, pri čemer se upošteva predvsem izrazito
veduto na naselje Dornava z njegove zahodne strani, ki jo oblikuje podoba dvorca in parka Dornava, ki sta
razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Zahodni rob naselja se v največji meri ohranja, gradnje se
podrejajo dominanti dvorca, prostor se varuje v skladu z Odlokom o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za
kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS št. 81/99 in 22/2002). Območje se predvidi za celovito prenovo
v skladu s konservatorskim programom.
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(4) Na območju širšega prostora naselja se predvidi delna prenova naselja, predvsem v smislu ohranitve
tradicionalnih objektov, ki predstavljajo kvalitetno stavbno dediščino. Pri prenovah in novogradnjah se ohranjajo
tradicionalna tipologija gradnje in gabariti ter upošteva obstoječi red pozidave. Stanovanjski, stanovanjsko
poslovni in poslovni objekti se umeščajo ob javni prostor, prečno na cesto; na proste površine v zaledju parcel se
praviloma umeščajo predvsem gospodarski objekti, objekti namenjeni obrti in podobni. Obstoječe prazne objekte
se revitalizira, lahko se jih nameni tudi za kulturne, turistične dejavnosti ali obnovi kot manjše prenočitvene
kapacitete.
(5) Naselje se razvija navznoter na proste površine za gradnjo, izkoristijo se posamezni prazni objekti. Zapolnitve
se prilagajajo gabaritom objektov v neposredni okolici in namenski rabi prostora. Zagotovi se prostorske pogoje
za umeščanje centralnih dejavnosti, za bivanje z dopolnilnimi dejavnostmi in za umestitev obrtnih ter proizvodnih
dejavnosti manjšega obsega.
(6) Za razvoj poselitve se predvidi območje ob lokalni cesti Dornava – Mezgovci, severno od pokopališča ter
manjša območja ob lokalnih cestah, v smeri regionalne ceste proti Moškanjcem kot zapolnitve oziroma
zaokrožitve poselitvenega območja.
(7) Območje obstoječih objektov za kmetijsko proizvodnjo se trenutno ohranja na sedanji lokaciji zahodno od
dvorca Dornava, dolgoročno pa je potrebno dejavnost opustiti ali preseliti na drugo, za to ustreznejšo lokacijo.
(8) Dolgoročno so predvidena nova stavbna zemljišča za centralne dejavnosti, in sicer severno od Zavoda dr. M.
Borštnarja, ob regionalni cesti Dornava – Ptuj. Zaradi urbanistične pomembnosti območja (vstopna točka v
naselje) mora biti območje ustrezno urbanistično urejeno.
(9) Dolgoročno sta za stanovanjsko gradnjo predvideni dve območji, in sicer območje v osrednjem delu naselja
Dornava in območje med naseljema Dornava in Mezgovci, ki se za stanovanjsko gradnjo nameni šele, ko bodo
znotraj urbanističnega načrta za naselji Dornava in Mezgovci pozidana vsa stavbna zemljišča. Zaradi velikosti
površine se lahko območje odpira fazno ob celovitih rešitvah za gospodarsko javno infrastrukturo celotnega
območja.
(10) Dolgoročno je ob obstoječem nogometnem igrišču v naselju Dornava (ob Zavodu dr. M. Borštnarja)
predvidena površina za pomožno nogometno igrišče. V sklopu te površine bo urejen tudi večji parkirni prostor.
Parkirišče bo namenjeno zaposlenim in obiskovalcem Zavoda dr. M. Borštnarja, uporabnikom nogometnega
igrišča in obiskovalcem dvorca Dornava.
(11) Koncept zelenega sistema predvideva ohranitev in ureditev vmesnih zelenih površin med grajeno strukturo
naselja. V naselju se posamezne javne površine uredi in poveže s peš in kolesarskimi povezavami. Ureditve se
dopolni z urbano opremo, prostori za postanek itd. Javni prostori, kot je prostor pred občinsko stavbo, cerkvijo,
pokopališčem, avtobusnim postajališčem, gasilskim domom, gostinskimi objekti, trgovino in križišča ulic se
vzdržujejo in urejajo kot odprti (javni) prostori naselja. V koncept zelenega sistema se vključi območje za
rekreacijo in šport v sanirani gramoznici na jugu naselja Dornava. Ta prostor bo v primeru večjih elementarnih in
drugih nesreč služil tudi kot površina za varovanje ljudi in živali. V širšem prostoru se potek peš in kolesarskih poti
poveže tudi z območjem letališča v Moškanjcih.
(12) Na območjih širitve naselja se zagotovi prostorske pogoje za fazni razvoj gospodarske javne infrastrukture,
na katero se bo navezovala tudi širitev naselja. Ureja in dograjuje se prometno omrežje ter površine za mirujoči
promet. Ureditev novih prometnic ni predvidena, razen v dolgoročnem konceptu. Železniško infrastrukturo se
ureja v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge
Pragersko – Hodoš (Ur. l. RS, št. 51/09).
(13) Spodbuja se izraba obnovljivih virov energije v skladu z Lokalnim energetskim konceptom Občine Dornava
(Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, junij 2011) oziroma novelacijami le-tega.
2.8 Koncept prostorskega razvoja naselja Polenšak s Polenci
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45. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Koncept prostorskega razvoja naselja Polenšak in delov naselij Bratislavci in Polenci temelji na izhodiščih in
ugotovitvah strokovnih podlag ter urbanističnem načrtu naselja Polenšak z deli naselij Bratislavci in Polenci (v
nadaljnjem besedilu UN Polenšak). Prostorski razvoj območja je načrtovan v skladu s prostorskimi možnostmi in
omejitvami tako, da se zagotavlja kvalitetno bivalno okolje, razvoj površin za oskrbo, storitve, obrt, dopolnilne
dejavnosti na kmetiji in rekreacijo ter preživljanje prostega časa. Poudarjen je notranji razvoj naselja, pri čemer se
ustvarjajo nove kvalitetne strukture prostora in ohranja kulturna, stavbna in naselbinska dediščina ter naravno
okolje.
(2) UN Polenšak obsega območje naselja, ki ga določajo površine strnjenih stavb in gradbeno inženirskih
objektov različnih namembnosti s pripadajočimi površinami za njihovo uporabo, zelenimi površinami v naselju,
zemljišči, predvidenimi za razvoj naselja ter izjemoma tudi kmetijskimi in gozdnimi površinami med posameznimi
segmenti poselitve. Območje obravnave zajema strnjeno poselitveno območje naselij Polenšak in Polenci in sega
tudi v statistične meje naselja Bratislavci.
(3) Na območju UN Polenšak se razvija območja centralnih dejavnosti v središču naselja ob šoli in v osrednjem
delu naselja ob cerkvi. Ta prostor se varuje in prenavlja v skladu s smernicami varstva kulturne dediščine.
(4) Naselja na območju UN Polenšak se razvijajo navznoter na proste površine za gradnjo, izkoristijo se morebitni
prazni objekti. Zapolnitve se prilagajajo gabaritom objektov v neposredni okolici in skladni namenski rabi prostora.
(5) Predvidi se širitve poselitve, in sicer na območje zahodno od šole s predvideno stanovanjsko pozidavo ter na
območje južno od regionalne ceste Ptuj – Savci – Ljutomer (R-III-713) s centralnimi dejavnostmi in bivanjem.
Nova pozidava sledi obstoječemu urbanističnemu vzorcu in tipologiji poselitve.
(6) Dolgoročno se za stanovanjsko gradnjo predvidi širše območje zahodno od šole.
(7) Orientacija in oblikovanje novih objektov, postavitev prostorskih dominant in oblikovanje javnih površin v
naseljih mora upoštevati značilnosti Dravske arhitekturne regije in arhitekturne krajine Ptuj ali jih estetsko
nadgrajevati.
(8) V območju se predvidi individualno čiščenje odpadnih voda (nepretočne greznice, male čistilne naprave,
rastlinske čistilne naprave).
(9) V območju se spodbuja izraba obnovljivih virov energije v skladu z Lokalnim energetskim konceptom Občine
Dornava (Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, junij 2011) oziroma novelacijami le-tega.
(10) Ureja in dograjuje se prometno omrežje ter površine za mirujoči promet. Ureditev novih prometnic ni
predvidena.
2.9 Usmeritve za razvoj v krajini
2.9.1 Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire
46. člen
(splošna določila)
(1) Ohranja se kulturno krajino in kakovostne prostorske strukture, ki ustvarjajo njeno prepoznavnost. Ohranja se
kulturni in simbolni pomen kulturne krajine.
(2) Ohranja se kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.
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(3) Ohranja se strukturno urejenost prostora, ohranitev značilnega stika naselij in odprte krajine ter zgodovinski
razvoj območja.
(4) Pri razvoju dejavnosti v prostoru se upošteva kulturno pomembne pojavne oblike naravnih prvin (voda, relief,
vegetacija).
(5) Ohranja oziroma revitalizira se naravne krajinske prvine.
47. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini)
(1) Kmetijstvo skrbi za ohranjanje strukture kulturne krajine zlasti z rednim obdelovanjem kmetijskih zemljišč.
Gospodarsko funkcijo v prostoru kmetijska dejavnost opravlja skladno in v sorazmerju s pridelovalnim
potencialom kmetijskih zemljišč ob upoštevanju naravovarstvenih in okoljevarstvenih ciljev.
(2) Na celotnem območju občine se spodbuja sonaraven način kmetovanja z upoštevanjem kmetijsko-okoljskega
programa RS. Morebitno zaraščanje kmetijskih zemljišč se preprečuje s spodbujanjem kmetovanja. Velik pomen
pri preprečevanju zaraščanja imajo vinogradniška območja.
(3) Intenzivnejša kmetijska raba se izvaja predvsem na ravninskih predelih občine (izven poplavnih površin in
območij naravnih vrednot). Na drugih območjih so v ospredju druge funkcije kmetijstva, kot so ohranjanje kulturne
krajine oziroma prepoznavnosti, ohranjanje poseljenosti, razvoj turizma in rekreacije.
(4) Gnojenje in raba fitofarmacevtskih sredstev morata potekati v skladu z resorno zakonodajo, ki ureja posege
na vodovarstvenem območju vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja, varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov ter po predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju.
Za gnojenje v okviru kmetijskih gospodarstev je na celotnem območju občine potrebno zagotoviti gnojilni načrt
(5) Z vidika ohranjanja poseljenosti podeželskega prostora se na kmetijah omogoča in hkrati spodbuja izvajanje
dopolnilnih in dodatnih dejavnosti.
(6) Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir in naravno bogastvo, zagotavlja se sonaravno gospodarjenje z gozdom, s
čimer se ob nadaljnjem gospodarskem izkoriščanju gozda uresničujejo tudi cilji ohranjanja narave in rekreacije v
naravnem okolju.
48. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire - kmetijstvo)
(1) Občina Dornava leži v dveh značilnih vzorcih krajinskega tipa:
 na ravninskem Ptujskem polju in
 na gričevnatem svetu Slovenskih goric.
(2) Raven relief Ptujskega polja ter njegovega stika z melioriranimi površinami Pesniške doline ter ugodne
razmere za kmetovanje so omogočile nastanek njivskega vzorca pravilnih geometrijskih oblik in velikih kmetijskih
njivskih in travniških površin, na katerih sta razviti poljedelstvo in živinoreja. Po kriterijih primernosti za kmetijsko
proizvodnjo v SPRS je to pokrajina, kjer je potrebno nadaljevati s kmetovanjem. Na gričevnatem svetu z značilno
mozaično lastninsko in proizvodno strukturo se poleg poljedelstva in živinoreje pojavljata tudi sadjarstvo in
vinogradništvo, še posebej na površinah vinorodnih leg Polenšaka in Prerada.
(3) Na kmetijskih zemljiščih, še posebej na melioriranih površinah ob reki Pesnici, se spodbuja izboljševanje
kmetijske proizvodnje z namakanjem dela zemljišč, s komasacijami, uvajanjem novih kultur, s krajinskimi
popravki strukturiranja poljedelskih površin in zelenimi pasovi z avtohtono zasaditvijo. Ohranja se strukturo
kmetijskih površin v gričevnatem delu občine (preprečevanje zaraščanja). Zagotovijo se vmesne tamponske cone
med viri onesnaževanja in kmetijskimi površinami za pridelavo hrane.
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(4) Zaradi varovanja pitne vode Ptujskega polja se del intenzivne kmetijske proizvodnje na intenzivnem
ravninskem in ekstenzivnem gričevnatem delu občine preusmeri v okolju prijaznejšo pridelavo.
(5) V vsem območju občine se spodbuja integrirano in ekološko kmetijstvo ob zmerni uporabi gnojil in zaščitnih
sredstev, s čimer se zagotavlja ohranitev rodovitnosti in dolgoročno ohranitev kmetijskih zemljišč.
(6) Spodbuja se širjenje in zaokroževanje obstoječih kmetijskih gospodarstev ter povečanje kmetijskih površin, ki
jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi.
49. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire - gozdarstvo)
(1) Gozdarstvo kot gospodarska dejavnost v Občini Dornava obsega ostanke lesno proizvodnih gozdov na
slabših ravninskih tleh, ki imajo poudarjene ekološke ali socialne funkcije in lesno proizvodne gozdove na osojnih,
strmejših in nižjih predelih gričevnatega sveta Slovenskih goric, ki so del samooskrbnega kmetovanja in nimajo
večje proizvodne vrednosti.
(2) Spodbuja se sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje gozdnih površin v sedanjem obsegu ter
preprečuje gozdnogospodarske ukrepe, ki bi lahko povzročili razvrednotenje najvrednejših krajinskih območij
(npr. premene, nasadi, zasaditev monokultur ipd.).
50. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire - vode)
(1) V Občini Dornava je vodotok 1. reda reka Pesnica, ki je regulirana vodna površina z intenzivnimi kmetijskimi
zalednimi površinami. Ostali vodotoki so vodotoki 2. reda.
(2) Na vseh primernih vodnih površinah občina spodbuja gospodarsko rabo vodnih površin v turističnorekreacijske in gospodarske namene, ribogojništvo, namakanje.
(3) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in priobalnih zemljišč ter raba vode naj
zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(4) Urejanje in vzdrževanje vodotokov naj upošteva naravno dinamiko porečja ter se izvaja s sonaravnimi ukrepi,
ki zagotavljajo ohranjanje ali obnovo naravne rečne dinamike.
(5) Celotno območje občine je pomemben vodonosnik pitne vode.
51. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – mineralne surovine)
(1) V Občini Dornava je jugovzhodni del območja občine opredeljen kot raziskovalno območje za plin in nafto.
(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina pretehtala ali je
smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s
podrobnejšo namensko rabo pa kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega
pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo). Raziskovanje mineralnih surovin je
dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN).
2.9.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
52. člen
(splošne usmeritve za varstvo dediščine)
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(1) Na območju Občine Dornava se ohranja značilna naselbinska, krajinska, arhitekturna tipologija in morfologija.
Ohranja se vidno privlačne dele krajine, vedute oziroma kvalitetne poglede na naselja ter s tem prostorsko
integriteto dediščine. Poleg dediščine se upoštevajo tudi druge kakovostne starejše grajene strukture zaradi
njihovega materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena.
(2) Pospešujejo se dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja ter omejujejo
tiste, ki jih načenjajo. Na območjih kulturne dediščine se spodbujajo tiste dejavnosti, ki krepijo prepoznavnost
dediščine.
(3) Upoštevajo se varstveni režimi in izdelane raziskave s področja krajinskih, arhitekturnih in etnoloških regij.
(4) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti se z rabo prostora ohranja krajinske prvine in naravne
procese. Varuje se kulturno-zgodovinske prvine, ki jih obeležujejo ostanki zgodovinske poselitve ter objekti in
obeležja zgodovinskih dogodkov.
(5) Za območja prepoznavnosti oziroma njihove dele, za katere bo potrebna sanacija ali pa bodo podane
kompleksne razvojne pobude za poseganje izven naselij, se lahko pripravijo OPPN, ki bodo temeljili na
prostorskih oziroma krajinskih preveritvah in utemeljitvah.
53. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju Občine Dornava se nahaja več enot nepremične kulturne dediščine vpisanih v Register
nepremične kulturne dediščine. To so objekti in območja profane in sakralne stavbne dediščine, memorialne
dediščine, vrtnoarhitekturne dediščine in registrirana arheološka najdišča. Posamezne enote imajo določeno tudi
svoje vplivno območje. Nekateri objekti in območja so z odlokom razglašeni za kulturni spomenik. Dejavnosti in
posege se na objektih in območjih kulturne dediščine prilagaja ohranjanju kakovosti, zaradi katerih so bila ta
območja oz. objekti prepoznani kot pomembni.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine so razvidni
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN oziroma njegovih spremembah in je njegova
priloga ter iz veljavnih predpisov s področja kulturne dediščine.
(3) Za uspešno izvajanje dejavnosti varstva dediščine pri razvoju poselitve se bodo:
 izdelale analize kulturnih značilnosti zavarovanega prostora in objektov,
 pripravile ocene ogroženosti dediščine v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih razmer,
 izvajali ukrepi za spodbujanje lastnikov kulturne dediščine k prenovi objektov in
 organizirali izobraževalni programi za pospeševanje tradicionalnih obrti in rokodelskih spretnosti.
54. člen
(ohranjanje narave)
(1) Kot posebne krajinske vrednote se varuje območja vrednejših delov krajine, ki so zaradi svojih posebnosti ali
enkratnosti opredeljena kot območja ohranjanja narave in sicer kot ekološko pomembna območja, naravne
vrednote lokalnega in državnega pomena in kot zavarovano območje.
(2) Kot posebne krajinske vrednote, pomembne za videz krajine in za ohranjanje biotske raznovrstnosti se
ohranjajo gozdni otoki v dolini Pesnice in linijska grmovna in drevesna zarast v dolini. Območje Pesnice s pritoki
- koridor vidre, je opredeljeno kot predlagano območje naravne vrednote.
2.9.3 Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita in reševanje ter potrebe obrambe
55. člen
(območja zaščite in reševanja)
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(1) Občina Dornava z občinskim načrtom zaščite in reševanja opredeljuje površine za potrebe zaščite in
reševanja. Površine za pokop večjega števila ljudi se zagotavlja na zemljišču št. 597/3, k.o. Dornava ob
pokopališču Dornava. Na zemljiščih št. 595/2, k.o. Dornava, se zagotavlja površine za pokop kadavrov. Površine
za deponijo ruševin se zagotavlja na zemljišču št. 945 k.o. Mezgovci. Zbirna mesta za prejem nujne pomoči se
določijo v naselju Polenšak - Športno igrišče Polenšak, v naselju Žamenci - parcela št. 711/3 k. o. Slomi, nasproti
gasilskega doma, v naselju Dornava - Športno igrišče Dornava in večnamensko območje za rekreacijo in šport na
prostoru sanirane gramoznice na jugu naselja Dornava (EUP DO11-oppn). To območje je opredeljeno tudi kot
območje za evakuacijo v primeru naravnih in drugih nesreč.
(2) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazljivih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture,
dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na območju občine
so poplavne površine ob Pesnici in Bresniškem potoku (grafično prikazane v prikazu stanja prostora). Plazljiva
območja se nahajajo v predelu Slovenskih Goric.
(3) Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah ter
okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti oskrbe s pitno vodo in z vodo za gašenje. Pri planiranju se
upošteva požarno ogroženost in stopnjo potresne ogroženosti.
(4) Pri načrtovanju v krajini se zagotovi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, da se na ogrožena
območja ne umešča dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo. Razvoj v krajini se usmerja v območja, kjer so
razpoložljivi vodni viri in kjer je brez večjih prostorskih posegov možno zagotoviti oskrbo s pitno vodo in ustrezno
varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
(5) Pri načrtovanju objektov in grajene strukture se upošteva naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica,
erozivnost in plazjivost terena), s poudarkom na varstvu vodnih virov in preprečevanje možnosti nesreče z
nevarnimi snovmi ter se temu primerno predvidi tehnične rešitve gradnje.
56. člen
(območja za potrebe obrambe)
(1) Na območju Občine Dornava se nahaja del vzletno pristajalne steze letališča Moškanjci kot območje možne
izključne rabe prostora z območjem omejene in nadzorovane rabe.
(2) Območje možne izključne rabe je primarno namenjeno za potrebe letališča, v primeru izrednega stanja,
vojnega stanja ali krize se lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za potrebe usposabljanja vojske.
(3) Območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe obsegajo območja, na katerih so potrebne omejitve iz
varnostnih in tehničnih vzrokov.

2.10 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
57. člen
(splošna določila)
(1) Območja stavbnih zemljišč so pozidane in nepozidane površine v naseljih, ki so namenjene stanovanjskim,
centralnim in proizvodnim in drugim dejavnostim, kot so šport, turizem, sejemske dejavnosti ipd, pa tudi zelene
površine, površine gospodarske javne infrastrukture, površine za potrebe obrambe ter razpršena poselitev.
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza obstoječih stavbnih zemljišč, na podlagi veljavnih upravnih
dovoljenj kot tehnični popravki, na podlagi državnih evidenc o dejanski rabi prostora, na podlagi razpoložljivih
podatkov iz prostorskega informacijskega sistema kot podlage za prikaz stanja prostora ter na podlagi strokovnih
gradiv, v katerih so utemeljene potrebe po širitvi stavbnih zemljišč, predviden obseg ter njihova lokacija. Stavbna
zemljišča se določijo tudi za parcele, na katerih so bili zgrajeni objekti pred letom 1967.
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Obl ikovano: Odsta vek sezna ma , Sa moštevilčenje + Ra ven: 1 + Slog oštevilčeva nja : 1, 2, 3, … + Za čni pri: 1 + Pora vnava : Levo + Pora vnano pri: 0 cm + Ta bulator za : 0,63 cm + Za mik pri: 0,63 cm

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow
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(3) Območja kmetijskih zemljišč so površine, na katerih se izvaja dejavnost kmetijstva. Po proizvodnem
potencialu za kmetijsko dejavnost, ki je odvisen od naravnih lastnosti tal, lege, oblike, velikosti, nagiba, osončenja
in reliefne oblikovanosti, se delijo na najboljša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča. Med najboljša
kmetijska zemljišča se uvrščajo površine, ki imajo visok ali dober proizvodni potencial na ravninskih, dobro
odcednih tleh. Takšnih je večina kmetijskih zemljišč v občini. Kmetijska zemljišča s slabšim proizvodnim
potencialom se v občini pojavljajo v strmejših gričevnatih predelih in na manjših zalednih površinah naselij.
(4) Na območjih kmetijskih zemljišč je načrtovanje novih stavbnih zemljišč za gradnjo vinogradniških objektov
dopustno, če investitor vinogradniškega objekta obdeluje najmanj 30 arov trajnega nasada (vinograda,
sadovnjaka, …).
(5) V kmetijska zemljišča v odprtem prostoru so po načelu pretežnosti uvrščene tudi ostale rabe zemljišč, kot so
območja razpršene gradnje, vodna zemljišča manjših vodotokov in površine omrežij in objektov gospodarske
javne infrastrukture. Na kmetijska zemljišča je dopustno posegati v skladu z veljavnimi predpisi o kmetijskih
zemljiščih. Občina na kmetijskih zemljiščih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s strateškimi cilji razvoja na
tem področju in so v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč. Na kmetijskih zemljiščih na
območju arheoloških najdišč (kulturni spomeniki) je potrebno način poseganja predhodno uskladiti s pristojno
službo za varstvo kulturne dediščine.
(6) Območja gozdnih zemljišč so površine porasle z gozdnim drevjem. Gozdna zemljišča so povzeta po dejanski
rabi tal iz uradnih evidenc pristojnega ministrstva). Gozdove se ohranja v največji možni meri, predvsem otoke
nižinskega gozda sredi kmetijskih površin in obrežni gozd ob vodotokih. V območja gozdnih zemljišč v odprtem
prostoru se uvrščajo tudi ostale rabe zemljišč kot so: vodna zemljišča manjših vodotokov in površine omrežij in
objektov gospodarske javne infrastrukture. V gozdna zemljišča je dopustno posegati v skladu z veljavnimi
predpisi o gozdovih. Občina v gozdovih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s strateškimi cilji razvoja na tem
področju in s predpisi o varovanju in ohranjanju gozdov. V gozd na območju arheoloških najdišč (kulturni
spomeniki) se praviloma ne posega oziroma je potrebno način poseganja predhodno uskladiti s pristojno službo.
(7) Kot vodna zemljišča se opredelijo večji vodotoki (vodotok 1. reda) in večja telesa stoječe vode. Ostale vodne
površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna (vodotoki 2. reda, ostala vodna telesa) se opredelijo po pretežni
namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko
stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi
zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.
2.11 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
58. člen
(splošna določila)
(1) V izvedbenem delu tega OPN so določeni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za naselja, za območja razpršene
poselitve in razpršene gradnje ter za odprt prostor. V PIP so določene vrste dopustnih posegov v prostor glede
namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču, velikost in oblikovanje objektov,
merila za parcelacijo, minimalno komunalno opremo, merila za priključevanje objektov na GJI in grajeno javno
dobro, skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in
naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in pogoji za pripravo
podrobnih prostorskih načrtov.
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Izbrisano: najboljš ih

Izbrisano: ,

Izbrisano: na območ jih dr ugih k metijsk ih zemljiš č pa je načr tovanje novih s tavbn ih zemljiš č za gr adnjo vinogr adniških objek tov dopus tno,če inves titor v inogr adniškega objekta obdeluje najmanj 3 are tr ajnega nasada ( vinogr ada, sadovnjaka , …) .¶

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano: dovoljeno
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3

IZVEDBENI DEL

3.1 Enote urejanja prostora
59. člen
(splošne določbe)
(1) Izvedbeni del OPN je podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, podlaga za prostorsko
umeščanje in gradnjo objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, podlaga pri spremembi namembnosti
objektov in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.
(2) Poleg določb tega izvedbenega dela je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti in pri
drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki določa javno-pravne režime v
prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti pogoje in soglasja.
Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, ko to ni izrecno navedeno v tem prostorskem aktu.
60. člen
(stopnja natančnosti meja)
(1) Meje EUP so določene na podlagi zemljiškega katastra (ZK) v merilu 1:5.000 (2012), topografskih načrtov
(TTN 1:5.000 in TTN 1:10.000) in digitalnih ortofoto posnetkov (DOF5, GURS, leto snemanja: 2009 in 2010). Kjer
meje enot ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meja uporabljen topografski načrt ali digitalni ortofoto
posnetek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti uporabljenega digitalnega zemljiškega
katastra, v kolikor meja urejanja sovpada s parcelno mejo. V kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno
mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih
načrtov in digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnim katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz 2. člena tega prostorskega načrta so pripravljeni na podlagi podatkov prikaza stanja
prostora, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od
dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje prikazane v
tem aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti
postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost
načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je
dopustna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke.
Interpretacija se lahko poda v obliki izvedenskega mnenja izvedenca.
61. člen
(splošna določila o EUP)
(1) Izvedbeni del OPN deli prostor občine na posamezne enote urejanja prostora (EUP), za katere določa
osnovno namensko rabo, podrobno namensko rabo (PNRP), prostorske izvedbene pogoje (PIP) in območja, za
katera se pripravi OPPN. Izvedbeni del odloka določa pogoje za urejanje:
 naselij oziroma njihovih delov,
 območij razpršene poselitve in razpršene gradnje ter
 območij odprtega prostora.
(2) Pogoji za urejanje po posameznih EUP so določeni na podlagi analize značilnosti prostora, omejitev iz pravnih
režimov s področij varstva okolja, zdravja ljudi, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, varstvenih
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usmeritev za ohranjanje varovanih območij narave in omejitev, povezanih z GJI ter na podlagi strateških
usmeritev in načrtovanih prostorskih ureditev.
(3) Splošni PIP se dopolnjujejo, nadgrajujejo in podrobneje določajo s podrobnejšimi PIP za posamezno PNRP
ter s podrobni PIP za posamezno EUP. PIP za posamezno EUP podrobneje določa, dopolnjuje, izjemoma pa tudi
izključuje splošne ali podrobnejše PIP. Za posamezno EUP tako veljajo:
 splošni PIP za urejanje prostora,
 podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab in so navedeni v podrobnejših PIP za
posamezne PNRP ter
 podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne EUP.
(4) Označevanje EUP za območja naselij:
Območja EUP za naselja, območja razpršene poselitve in za prostorsko in funkcionalno povezana območja
razpršene gradnje so označena s črkovno oznako naselja in tekočo številko enote urejanja. Črkovna oznaka za
posamezno naselje pomeni: BR- Bratislavci, BRE-Brezovci, DO-Dornava, LA- Lasigovci, ME- Mezgovci ob
Pesnici, PO- Polenci, POL-Polenšak, PR- Prerad, SL- Slomi, ST- Strejaci, STR- Strmec pri Polenšaku, ŽAŽamenci.
(5) Posebna oznaka EUP-oppn:
Posebna oznaka »oppn« je dodana oznaki EUP za osnovno oznako v primeru, ko je za območje potrebna
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Če je izvedbeni akt v območju EUP že sprejet, je določena
podrobna oznaka »OPPN«. Območja posameznih delov občinskega podrobnega prostorskega načrta, kjer veljajo
poleg splošnih in skupnih določil še posebne usmeritve, so označena s črkovno oznako in tekočo številko enote
urejanja (primer enote: DO1-oppn in DO2-oppn, itd)

Izbrisano: V pr imer ih, ko je zar adi r azličnih for malnih r azlogov ob moč je EUP r azdeljeno na dva ali več delo v ( npr .delno v ob močju poplavne ogr oženosti) , so teko či šte vilk i enote dodane poddelilke ( pr imer enote: ME1/1 , ME1 /2 , itd) .¶

Obl ikovano: Ozna čeno

Izbrisano: s poddelilko

Izbrisano: /1

Izbrisano: 1/

Izbrisano: .

(6) Posebna oznaka EUP-DPN:
Posebna oznaka »DPN« je dodana oznaki EUP za osnovno oznako v primeru, ko je za območje predviden ali
sprejet državni prostorski načrt. Območja posameznih delov državnega prostorskega načrta, kjer veljajo določila
hierarhično višjega akta, so označene s črkovno oznako naselja in tekočo številko enote urejanja: SL6-DPN, SL7DPN, POL8-DPN, itd.
(7 Označevanje EUP za območja odprtega prostora:
EUP v odprtem prostoru, ki vključujejo območja kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč ter območja
razpršene poselitve, so deljena glede na delitev prostorskih enot v občini. Označena so s črkovno oznako »OP«
in tekočo številko enote urejanja:
območje ravnine Ptujskega polja: OP1/(območje severno od železnice), OP2 (območje južno od železnice), OP3
(gozdni otok na JZ območja), EUP od OP4 do OP12(posamezni segmenti odprtega prostora neposredno ob
grajenemu tkivu naselja, ki ga ločijo od poplavnega območja) , EUP OP13 in OP14 (območja med cesto in
železnico
 območje Pesniške doline: OP15 (območje severno od trase plinovoda v naselju Dornava), OP16 (obronki
doline v okolici naselij Žamenci in Strejaci), OP17 (poplavna ravnica ob Pesnici/Gornje), OP18 (poplavna
ravnica pod letališčem Moškanjci), OP19 (območje južno od plinovoda v naselju Dornava) in
 južni obronki osrednjih Slovenskih goric: OP20, OP21 in OP22.

Izbrisano: SL

Izbrisano: 6)

Obl ikovano: Brez ozna čeva nja in oštevilčeva nja

Izbrisano: 1

Izbrisano: 1

Izbrisano: /

Izbrisano: 1/

Izbrisano: 1/

Izbrisano: 1/

Izbrisano:

Izbrisano: ter

Izbrisano: 1/

Izbrisano: 1/

Izbrisano: ) ,

Izbrisano: 2

Izbrisano: 2/1

Izbrisano: 2/2

Obl ikovano: Pisa va : Krepko

Izbrisano: 3

(8) Nekatera naselja obsegajo tudi objekte razpršene gradnje v odprtem prostoru, ki nimajo določenih stavbnih
zemljišč oziroma se prikazujejo kot zemljišča pod stavbo (informacija o dejanskem stanju) ter zanje veljajo
določila prostorskih izvedbenih pogojev za območja razpršene gradnje, ki niso vključena v območje sanacije.

(9) Na območju občine so določene naslednje EUP:
Enota urejanja prostora (EUP)
Podrobnejša
Naselje
Oznaka
Oznaka (SD namenska

Izbrisano: 7

Izbrisano: 8

raba

Način urejanja

Omejitve
Obl ikovana tabel a
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(veljavni OPN)
Bratislavci

Brezovci

Dornava

Lasigovci

Mezgovci

BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8

usklajen predlog

OPN), če je prostora (PNRP)
spremenjena
SK
SK, K1
SK
SK
A
SK, PC
A, K1
A, VC

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

BR9
BR10

SK
SK, ZD, PC

PIP
PIP

BR11-DPN

PC, SK, E, G, K1

DPN

BR12
BR13
BRE1
BRE2
BRE3
BRE4
BRE5
DO1/1-oppn
DO1/2-oppn
DO1/3-oppn

DO1-oppn
DO14-oppn
DO15-oppn

SK
A, ZD
IK
SK, IK
A
A
A
CU, ZP
ZP
ZP

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
OPPN
OPPN

DO1/4-oppn

DO16-oppn

ZP

OPPN

DO2-oppn
DO3
DO3/1-oppn
DO5
DO6
DO7

DO2-oppn

CD
SB
ZS
SK, ZP, K1, PC
SK, CU
SK, CU, ZK, PC

OPPN
PIP
OPPN
PIP
PIP
PIP

DO7/1
DO7/2
DO8
DO9
DO10-DPN
DO11-OPPN
DO12
DO13

DO18
DO19

SK
SK
O
A, K1
PŽ
BT
SK
ZP, VC, G, K1

PIP
PIP
PIP
PIP
DPN
OPPN
PIP
DPN

BT
A
SK
A
A

OPPN
PIP
PIP
PIP
PIP

BT
SK

PIP
PIP

DO14
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
ob ME1

DO17-oppn

VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
VV, ER, PO
(KRPN)
VV, ER
VV, ER, PO
(OKP)
KD, VV, ER,
PO (KRPN)
KD, VV, ER
VV, PO (OKP)
VV, ER
KD, VV, ER
VV
VV, ER
VV
KD, VV
KD, NV, VV
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, VV
KD, VV
VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV, PO
(OKP)
VV
VV
VV, PO (OKP)
VV
VV
VV
VV
KD, VV, PO
(KRPN)
VV
VV
VV, ER
VV, PL, ER
VV, PO (OKP),
ER
VV, ER
VV
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Izbrisano: , K1

Obl ikovano: Pisa va : Ne Krepko

Obl ikovana tabel a

Izbrisano: oppn

Izbrisano: ZS

Obl ikovana tabel a
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Pesnici

Polenci

Polenšak

Prerad

Slomi

Strejaci
Strmec pri

ME1/1
ME1/2
ME1/3
ME1/4
ME1/5
ME1/6
ME1/7-oppn
ME1/8
ME2
ME3
ME4
ME5-oppn
ME6
ME7
ME16-DPN
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
POL1
POL2
POL3
POL4
POL5
POL6
POL7
POL8-DPN
POL9
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
SL1/1
SL1/2
SL3
SL4
SL5
SL6-DPN
SL7-DPN
SL8-DPN
SL9-DPN
ST1
ST2
STP1

ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14-oppn
ME15

ME5

SL1
SL2

usklajen predlog

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
PL
A
G, ZD
SK
SK
PŽ
A
ZK
A
A
A, K1
A
A
A
A
A
SK
SK
IK
SK
SK, CU
A
PC, CU, SK, G, K1,
K2
PC, SK
SK, K1
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK, CD
K1
A
A
A
K1
G
K1, G
K1
SK
SK
SK

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
DPN
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
DPN
DPN
DPN
DPN
PIP
PIP
PIP

VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
VV
VV
VV
VV
VV, PO (OKP)
VV, PO (OKP)
KD, VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
VV, ER
VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, PL, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, VV, ER
KD, VV, PL, ER
KD, VV, PL, ER
VV, ER
VV, PL, ER
KD, VV, PL, ER
VV, ER
KD, VV, ER,
PO (KRPN)
VV, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV
VV, ER
VV, PL, ER
KD, VV, ER
VV, PL, ER
VV, PL, ER
VV, ER
KD, VV
KD, VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
VV, ER
KD, NV, VV,
VV, PL
VV, PL
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Izbrisano: IG ,

Izbrisano: OPPN

Izbrisano: SK

Obl ikovana tabel a

Izbrisano: U
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Polenšaku
Žamenci

Odprti prostor

ŽA1
ŽA2
ŽA3

usklajen predlog

SK
SK, IK
ZS

PIP
PIP
PIP

PC, K1
PC, K1
G
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
PC, K1, G, VC

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

OP1/1
OP1/2
OP1/3
OP1/4
OP1/5
OP1/6
OP1/7
OP1/8
OP1/9
OP1/10
OP1/11
OP1/12
OP1/13
OP1/14
OP15

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14

OP2

OP16

K1, K2, G

PIP

OP2/1

OP17

PC, K1, G, VC

PIP

OP2/2
OP2/3

OP18
OP19

K1
K1

PIP
PIP

OP3

OP20

Av, A, SK, PC, K1, PIP
K2, G, VC

OP21

A, K1, K2, G

PIP

OP22

K1, K2, G

PIP

VV
VV, PL
NV, VV, PO
(OKP)
KD, VV
KD, VV
VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
KD, VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, NV, VV,
PL, ER
KD, NV, VV,
PO
(KRPN,
OKP), PL, ER
VV, PO (OKP)
KD, VV, PO
(KRPN, OKP)
KD, VV, PO
(KRPN, OKP),
PL, ER
KD, VV, PO
(KRPN), ER
VV, ER

Omejitve: KD – kulturna dediščina, NV – naravna vrednota, VV – varstvo voda, PO – poplavnost (OKPopozorilna karta poplav ali KRPN – karte razredov poplavne nevarnosti), PL – plazljivost, ER - erozija
* Omejitve v območju EUP se pred načrtovanjem v prostoru preverijo v prikazu stanja prostora in ostalih
dostopnih uradnih evidencah.
3.2 Namenska raba prostora
62. člen
(splošna določila o namenski rabi in podrobni namenski rabi prostora)
(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
 območja stavbnih zemljišč,
 območja kmetijskih zemljišč,
 območja gozdnih zemljišč in
 območja voda.
(2) Območja osnovne namenske rabe prostora se delijo na območja podrobnejše namenske rabe (PNRP)
navedena v spodnji tabeli:
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Podrobnejša namenska raba
SK – površine podeželskega naselja
S – območja stanovanj
SB – stanovanjske površine za posebne
namene
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
C – območja centralnih dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti
IK – površine z objekti za kmetijsko
I
–
območja
proizvodnih
proizvodnjo
dejavnosti
B – posebna območja

BT površine za turizem

Izbrisano: IG – gospodar ske cone

Izbrisano: _

I. Območja stavbnih
zemljišč

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZK – pokopališča
Z – območja zelenih površin
ZP – parki
ZD – druge zelene površine
PC – površine cest
P – območja prometnih površin
PŽ – površine železnic
PL – letališča
E - območja energetske infrastrukture
O – območja okoljske infrastrukture
A – površine razpršene poselitve
Av – površine razpršene vinogradniške poselitve
II. Območja kmetijskih K1 – najboljša kmetijska zemljišča
zemljišč
K2 – druga kmetijska zemljišča
III. Območja gozdnih
G – gozdna zemljišča
zemljišč
IV. Območja voda
V – površinske vode
VC – celinske vode
3.3 Dopustna izraba prostora
63. člen
(splošni PIP glede dopustne izrabe prostora)
(1) Dopustna izraba prostora je določena za območje posamezne EUP z zahtevano absolutno površino odprtih
zelenih ali drugih površin, ki služijo skupni rabi prebivalcev območja EUP in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne
služijo kot prometne površine ali površine, ki služijo uporabi in delovanju objektov.
(2) Zahtevana absolutna površina odprtih zelenih ali drugih površin je kot odstotni delež zahtevane absolutne
površine glede na celotno površino EUP določena v podrobnejših PIP za posamezno EUP.
(3) V EUP, kjer odstotni delež zahtevane absolutne površine odprtih zelenih ali drugih površin ni določen, se
glede dopustne izrabe prostora upoštevajo normativi, standardi in načela dobre prakse za dejavnosti, ki so
predmet prostorske ureditve.
(4) Faktor izrabe gradbene parcele (FI) in faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) sta kot pogoja glede velikosti
objektov določena v podrobnejših PIP za posamezno PNRP. Za odstopanje od faktorjev FI in FZ, določenih s tem
odlokom glede izrabe in zazidanosti gradbene parcele se upoštevajo normativi, standardi in načela dobre prakse
za projektiranje objektov oziroma obstoječ tradicionalen faktor v naselju. Odstopanje se posebej obrazloži v
postopku priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Odstopanje od faktorjev FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno tudi, če gre za rekonstrukcijo
obstoječih stavb.
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3.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrst posegov v prostor
64. člen
(splošni PIP o dopustnih dejavnostih)
(1) Podrobnejši PIP glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v preglednicah. Dopustne dejavnosti so
v tabelah v nadaljevanju odloka opredeljene na podlagi uredbe, ki ureja Standardno klasifikacijo dejavnosti. V
primeru, da je navedeno področje (npr. G Trgovina), so dopustnevse dejavnosti, ki jih zajema to področje, v
primeru, da je naveden oddelek (npr. 45 trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil) pomeni, da so
dopustnevse dejavnosti v okviru tega oddelka, v primeru navedbe posameznih podrazredov dejavnosti (kot je
npr. 46.1 posredništvo), pa so dopustni le-ti. V primerih, ko v okviru dopustne dejavnosti ni dopustna posamezna
podkategorija dejavnosti, je to posebej navedeno. V primeru sprememb navedene uredbe se preglednica
uporablja smiselno glede na nov razpored, oštevilčenje ali poimenovanje posameznih dejavnosti.
(2) V območju določenih namenskih rab (SK, CU, CD) so v 117. členu poleg bivanja dopustne še nekatere druge
dejavnosti, za katere velja, da mora prostor izpolnjevati naslednje pogoje:
 dejavnost ne sme generirati večjega tovornega ali osebnega prometa, potrebna je neposredna navezanost
na javno prometno infrastrukturo ob zagotavljanju prometne varnosti,
 za potrebe dejavnosti prometa, gradbeništva in popravila motornih vozil ipd. dejavnosti se dovoli eno
parkirišče za tovorno vozilo,
 parcela, na kateri se izvaja dejavnost, naj zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objektov
in manipulacijo dostavnih vozil, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe stanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev,
 dejavnost naj bistveno ne povečuje negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa
in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve in
 prostorska preveritev v projektni dokumentaciji je obvezna za vse dejavnosti.
(3) Če je obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost ter storitev skladna z dopustno dejavnostjo, kot jo določa ta
odlok za posamezno PNRP ali EUP, se šteje, da je takšna obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost ter
storitev dopustna dejavnost v posamezni PNRP ali EUP.
(4) Na območjih PNRP, kjer se legalno zgrajeni objekti uporabljajo za namen, ki s tem odlokom ni dopusten ali je
omejen, se dopusti rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in novogradnja (prizidava, nadzidava) s
povečanjem uporabne površine do 20%. To se ob upoštevanju drugih določil tega odloka dopusti, če je potrebna
prilagoditev objekta nujnim tehničnim zahtevam za ohranitev izvajanja dejavnosti in ob pogoju, da se ne
poslabšajo bivalne razmere in stanje okolja.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je v EUP dopustna gradnja objektov, namenjenih
izkoriščanju obnovljivih virov energije, če so objekti skladni s pogoji za varstvo okolja. Pri oblikovanju objektov se
upošteva določila za sorodne objekte iz nabora tipologije objektov v tem odloku oziroma sodobna dognanja na
področju izkoriščanja obnovljivih virov energije, pri čemer morajo biti ti objekti čim manj vidno izpostavljeni.
65. člen
(splošni PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen)
(1) V EUP so na površinah PNRP v skladu s Prilogo 1b dopustne gradnje objektov (stanovanjski objekti,
nestanovanjski objekti in gradbeno inženirski objekti), ki so navedeni v PIP za PNRP.
(2) V EUP so na površinah PNRP dopustne gradnje NO in EO po predpisih o vrsti objektov glede na zahtevnost
in določilih, ki so za posamezno PNRP določena v Prilogi 1a, če izpolnjujejo splošne PIP za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov.
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(3) V EUP so na površinah PNRP poleg objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena dopustne gradnje
objektov, če so namenjeni:
 dopustnim dejavnostim, ki so določene v podrobnejših PIP za posamezno površino PNRP in
 spremljajočim dejavnostim, ki izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v EUP.
(4) Ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena je v EUP na površinah PNRP dopustna gradnja
objektov GJI namenjene komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, varstvu okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediščine in obrambi.
66. člen
(splošni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del)
(1) Gradnje in druga dela so dopustni, če niso v nasprotju s predpisi s področja ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in
varovanje zdravja. Za gradnjo ali druga dela, ki posegajo na območje varstvenega režima ali varovanih vrednot
okolja in narave, vzpostavljenega na podlagi predpisa, je pred gradnjo potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na
podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.
(2) Odstranitve so dopustne na območjih PNRP, skladno ali ne v nasprotju s PIP za posamezno PNRP ali EUP,
na območjih veljavnih OPPN pa skladno z določili OPPN. Odstranitve objektov kulturne dediščine in odstranitev
območij kulturne dediščine ali delov dediščine, niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja
varstva kulturne dediščine.
(3) Spremembe namembnosti objektov so dopustne, če so skladne ali niso v nasprotju s splošnimi PIP ter PIP za
posamezno PNRP ali EUP, na območjih veljavnih OPPN pa skladne z določili OPPN. Dopustne so spremembe
namembnosti, skladne s predpisi o graditvi objektov.
(4) Gradnja GJI, vključno s priključki nanjo, je dopustna na vseh PNRP, če ni v nasprotju z režimi varstva ali
varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave. Na vseh območjih PNRP je dopustna
gradnja GJI skladno s PIP glede priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro, skladno s PIP za
posamezno PNRP ali EUP, na območjih veljavnih OPPN pa skladno z določili OPPN.
(5) Rekonstrukcije kot prenove objektov imajo v primeru kakovostne arhitekture in objektov kulturne dediščine
prednost pred novogradnjami, pri čemer se pri namembnosti in oblikovanju upošteva prostorski kontekst.
(6) Za objekte, zgrajene na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani
kot razpršena gradnja (le kot stavbišče oziroma fundus objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), je dopustna
izvedba vzdrževalnih del, rekonstrukcija, dozidava ali nadzidava, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh
objektih, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti ter gradnja
drugih manj zahtevnih nestanovanjskih objektov za lastne potrebe in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih
dovoljenjih s področja graditve objektov opredeljena kot gradbena parcela. Za izvedbo zgoraj naštetih dopustnih
gradenj se smiselno uporabljajo PIP glede na namen objekta, ki je določen z upravnim dovoljenjem oziroma v
uradnih evidencah. Na gradbenih parcelah legalno zgrajenih objektov razpršene gradnje je dopustna tudi gradnja
NO in EO, pri čemer je dopustna gradnja tistih NO in EO, ki so dopustni na površini PNRP z enakim namenom,
kot je ugotovljeni namen obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.
(7) Vzdrževalna dela so dopustna na vseh objektih, zgrajenih na podlagi ustreznih dovoljenj s področja predpisov
o graditvi objektov.
(8) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja, so do odstranitve ali legalizacije (če je ta možna pod pogoji tega
odloka) dopustni odstranitev in redna vzdrževalna dela z namenom preprečitve nevarnosti za ljudi in okolje.
3.5 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanje objektov, merila za parcelacijo
67. člen
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(splošni PIP o legi objektov)
(1) Kot oddaljenost od parcelne meje po določilih tega odloka se šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega
zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko objekta. Če ima objekt streho z napuščem ali kakšno drugačno
konzolno konstrukcijo, se kot najkrajša razdalja šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in
navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča oziroma konzolne konstrukcije.
(2) Objekti morajo biti med seboj oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni,
sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, ki ji objekt pripada.
(3) Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti, nad in pod terenom, od meje sosednjih parcel oddaljeni
najmanj 4 m, na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na območja stanovanj, centralnih dejavnosti in
posebnih območij najmanj 5,0 m.
(4) Novi linijski gradbeno inženirski objekti morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 0,5 m, ob
pisnem soglasju lastnika sosednje zemljiške parcele, so lahko le-ti postavljeni do parcelne meje.
(5) Odmik je lahko manjši v primerih če:
 so po krajevni tradiciji objekti od meja oddaljeni manj ali tako narekuje oblikovanost terena, vendar le pod
pogojem, da je zadoščeno sanitarnim in požarnim zahtevam, da ni prizadeta javna korist, kadar gre za
gradnjo na meji odprtega javnega prostora, da zmanjšan odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih
objektov, ne poslabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v neposredni okolici ter s tem pisno soglašajo lastniki
sosednjih parcel in so zagotovljeni s predpisi določeni pogoji,
 gre za gradnjo objektov v nizu oziroma v smislu tradicionalnega razvitega tlorisa,
 gre za odstranitev obstoječe, zakonito zgrajene stavbe, in gradnjo nove stavbe, ki je po legi, velikosti in
namembnosti enaka odstranjeni ali
 je tako določeno v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
Razlogi za odmike, ki so manjši od 4 m, morajo biti utemeljeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Med sosednjimi vinskimi kletmi je potrebno zagotoviti minimalni razmik v dvakratniku širine vinske kleti, pri
čemer je merodajna širina večje vinske kleti. Odmiki so lahko tudi manjši glede na predpisane minimalne požarno
varstvene odmike, če to pogojujeta oblika tradicionalne parcelne strukture ali relief, kar pa mora biti v projektni
dokumentaciji posebej utemeljeno, z drugimi ukrepi pa mora biti poskrbljeno za požarno varnost. Zahtevan
minimalni odmik projekcije najbolj izpostavljenega dela objekta od meje zemljiške parcele drugega lastnika je 2,0
m, ob pisnem soglasju lastnika sosednje zemljiške parcele pa je lahko tudi manjši; pri tem so zajeta vsa
zemljišča, ki se nahajajo v oddaljenosti 2 m od vertikalne projekcije najbolj izpostavljenega dela objekta.
Izjemoma, če to zahteva konfiguracija terena, so podzemni deli vinskih kleti lahko postavljeni do meje sosednjega
zemljišča ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča, vendar ne ob javnih poteh, kjer je minimalen odmik
1,0 m ter je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca javne ceste.
(7) Ograja se lahko ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč postavi do meje zemljiških parcel obeh
lastnikov. Če se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena
najmanj 0,5 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje od cestišča 5 m, razen če
upravljavec ceste pisno soglaša z manjšim odmikom. V primeru, da ograja ne potrebuje rednega vzdrževanja
(žična, panelna ograja), se lahko postavi do meje sosednjih zemljišč tudi brez soglasja soseda.
(8) Pri določanju lege objektov se upoštevajo regulacijske črte, ki določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve
površin javnega in zasebnega interesa. Regulacijske črte so:
- regulacijske linije, ki razmejujejo površine, namenjene javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi,
- gradbene linije, ki predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se
gradijo na zemljišču ob tej liniji,
- gradbene meje, ki določajo linijo, katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je
odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele.
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(9) Regulacijske črte niso določene v grafičnem delu OPN, zato se le-te povzamejo iz vzorca postavitve
obstoječih stavb na območju. Postavitev stavb mora slediti obstoječi razpoznavni regulacijski črti naselja ali dela
naselja ali ulice.
(10) Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje
na koto javnega prostora, tako da je višinska razlika med koto javnega prostora in pritličjem objekta čim manjša.
(11) Odmiki od javnih zemljišč: nove stavbe morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene glede na določila
tega odloka v zvezi z regulacijskimi črtami in v skladu s cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo
posamezne ceste.
68. člen
(splošni PIP o oblikovanju objektov)
(1) Objekti in prostorske ureditve se prilagodijo tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in
ureditvam v okolici po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in
teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora, urbani opremi in drugim kakovostnim oblikovnim
značilnostim prostora.
(2) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni in usklajeni z osnovnim
objektom glede gabaritov, naklonov in oblikovanja streh in fasad ter morajo biti praviloma manjši in nižji od
osnovnega objekta. Izjema so EUP, v katerih so posebej dopustni višinski poudarki oziroma višji gabariti od
obstoječih ter obstoječi objekti, ki se rekonstruirajo.
(3) Pri določanju višine stavb se poleg predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega
oziroma prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in da
bodo ustrezno izkoriščene terenske danosti.
(4) Oblikovanje nadzidav in dozidav mora biti podrejeno kvalitetam oblikovanja osnovne stavbe, tako da se
oblikuje gabaritno in oblikovno poenoten objekt. Pri nadzidavah se varuje silhueto naselja.
(5) Material gradnje objektov naj upošteva sodobna dognanja v stroki, predvsem glede varovanja okolja in
energetske varčnosti objektov, pri čemer se dopušča tudi lesene izvedbe objektov.
(6) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen se prilagodi splošni oziroma kakovostni podobi v EUP.
Dopustne so kritine v temnejših, umirjenih, nebleščečih (mat) odtenkih rdeče, rjave in sive barve. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Pri sodobnih objektih, predvsem pa pri pomožnih objektih, kot so
nadstreški in garaže, so dopustne tudi ravne strehe oziroma blage enokapnice, skrite za vencem. Dopustne so
tudi travnate strehe (zelene, ozelenjene strehe), na objektih tradicionalne tipologije tudi slamnate strehe.
(7) Osvetlitev mansard je pri objektih dopustna z mansardnimi in strešnimi okni ter strešnimi izzidki, ki se na
posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Mansardno okno ima streho in zidce ob straneh; glede na obliko strehe
ločimo: dvokapno mansardno okno, ki ima dvokapno simetrično streho; čopasto mansardno okno, ki ima streho
zaključeno s čopom ter enokapno mansardno okno z enokapno streho; sodobnejše oblike mansardnega okna
nimajo zidcev ob straneh, oblike strehe so trikotne, trapezne, ovalne ipd. Strešna okna naj bodo izvedena tako,
da ne prekinjajo napušča.
(8) Na vseh strešinah, kjer to dopušča gradbenotehnično stanje objektov, se dopusti namestitev sončnih
sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena streh. Smer slemena stavb mora biti praviloma vzporedna s
plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.
(9) Fasade: pri oblikovanju fasad se upošteva kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v EUP glede
oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški,
balkoni, ograje, fasadna dekoracija, barve oziroma drugo (struktura, materiali). Dovoli se pastelne barve fasad.
Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko

39/99

Občinski prostorski načrt Občine Dornava – odlok

usklajen predlog

rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno oblogo (ravno
rezan les), brunarice pa le v primeru, da je zemljišče, na katerem se gradi objekt v neposredni bližini gozda
(zemljišče s PNRP gozd ali zemljišča, ki je v naravi gozd).
(10) Ob javnem prostoru se ob upoštevanju regulacijskih črt oblikuje glavna fasada stavbe, skladno s pomenom
in značajem javnega prostora. Zadnje fasade objektov in servisne manipulacijske površine se načeloma (če je to
možno urediti drugje na gradbeni parceli) ne urejajo ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste.
(11) Izvedba kleti je dopustna pri vseh objektih, razen pri objektih v poplavnem območju in tistih, pri katerih
gradnja kleti ne bi bila skladna z določili tega odloka. Izvedba kleti na območjih naselij Dornava in Mezgovci ob
Pesnici se zaradi visokega nivoja podzemne vode ne priporoča.
(12) Objekti se gradijo nad srednjo gladino podzemne vode. Izkopi so dopustni le do nivoja 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode. Izjeme za gradnjo v globino se dovolijo v primeru, če se transmisivnost vodonosnika ne
mestu gradnje ne zmanjša za več kot za 10%. Dno gnojišč, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Vsi objekti morajo biti vodotesni.

Izbrisano: dovoljeni

(13) Pri gradnji kleti na ravninskem terenu lahko klet sega največ 1 m nad teren. Na nagnjenem terenu mora biti
zadnja stena kleti v celoti vkopana, prednja stran kleti je lahko v celoti nad terenom na strmem terenu (30% in
več), na položnejšem terenu (pod 30%) pa mora biti delno vkopana.
(14) Objekti in površine v javni rabi se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo omogočen
neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam. Za prilagoditev obstoječega objekta neoviranemu dostopu
funkcionalno oviranim osebam je dopustnatudi namestitev dvigala na fasado objekta. V primeru, da se ga izvede
na glavni fasadi, mora biti njegovo oblikovanje transparentno.
(15) Odstopanja od splošnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna:
 za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN,
 pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno), pri objektih javnega pomena in
pomembnejših nestanovanjskih objektih,
 kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta ali
 če je to dopustno v PIP za PNRP in EUP.

Izbrisano: dovoljena

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano: s

69. člen
(splošni PIP o urejanju javnega prostora v jedrih naselij)
(1) Elemente urbane opreme je dopustno postavljati pod naslednjimi pogoji:
 da so grajeni na javnih površinah ali neposredno ob njih,
 če so grajeni na javnih površinah in ne ovirajo splošne rabe urbanih površin,
 če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca
javne ceste,
 da nimajo novih priključkov na objekte javne gospodarske infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe
priključke in
 da so oblikovani estetsko, skladno z regionalno tradicionalno arhitekturno tipologijo.
(2) Osvetljevanje se na cestah, ulicah in drugih javnih površinah izvaja z nizkimi oziroma visokimi uličnimi
svetilkami. Oblikovanje svetil mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora, v
vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu. Občina predpiše podrobnejša določila
glede oblikovanja uličnih svetil v okviru kataloga urbane opreme, ki bo zagotavljal enoten standard svetil za
celotno občino z upoštevanjem arhitekturne tipologije območja.
70. člen
(splošni PIP o urejanju odprtih zelenih površin)
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(1) Pri urejanju zemljišč se morajo praviloma ohranjati pasovi vegetacije na mejah, drevoredi, markantnejša
drevesa, skupine dreves, deli neokrnjene krajine, obraščene struge potokov in melioriranih vodotokov, žive meje
in podobno. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, se jih nadomesti oziroma sanira.
(2) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem
avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Za žive meje se uporabljajo avtohtone grmovnice, kot so gaber,
rdeči dren, pušpan, leska, kalina, črni bezeg, črni trn, češmin, trdoleska, dobrovita, brogovita, krhlika in podobno.
Ciprese se opušča.
(3) Za izvajanje gradbenih del v vplivnem območju dreves se izdela načrt zavarovanja. Če obstoječih dreves in
živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, se jih nadomesti ob upoštevanju vrstne sestave in
razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ali pa se zasaditev izvaja skladno z zasaditvenim načrtom v okviru
posameznih prostorskih ureditev.
(4) V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotavlja ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in
zračenje tal nad koreninskim sistemom.
(5) Obstoječe drevorede se ohranja in obnavlja. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih
nadomesti z enako vrsto in z uporabo najmanj 10-letnih, petkrat presajenih, drevoredno vzgojenih sadik z višino
debla, primerljivo z drugimi drevesi v drevoredu.
(6) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin se mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred
poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni
material ter urediti okolico.
(7) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,0 m, če ni s posebnim
predpisom drugače določeno.
(8) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostnozdravstvene zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal, sušo in sol.
Minimalni pogoji so:
 na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno
alergenih rastlin,
 pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za
rastlinske bolezni ali škodljivce skladno z določili pristojnih služb za varstvo rastlin in
 na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija.
71. člen
(splošni PIP o oblikovanje okolice objektov)
(1) Pri urejanju okolice objektov se mora:
 upoštevati značilnosti terena, predvsem konfiguracijo, topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje
za obstoječo in načrtovano vegetacijo,
 zagotoviti oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
 zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine,
vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami in
 upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za
zadrževanje voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(2) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve
obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja. Na posamezni parceli za stanovanjsko gradnjo so dopustni
nasipi in vkopi do največ 3,0 m.
(3) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le do višine
1,5 m, in sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Za podporne ali oporne zidove se
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dopušča le uporaba naravnih materialov. To določilo velja tudi za obnovo. Oporni zidovi se ozelenijo, razen v
primerih, ko to tehnično ni izvedljivo. Gradnja višjega opornega zidu je dopustna le v primerih, ko gre za gradnjo
javnih objektov in naprav, v območjih, pretežno namenjenih gospodarskim dejavnostim, kadar gre za ukrep
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in kadar gre za legalizacijo objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega
odloka. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 1,5 m, mora biti njegovo oblikovanje
obvezno predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev
skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.
(4) Za tlakovanje javnih površin in površin ob javnih objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali in se
zagotovi kakovostno oblikovanje. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z arhitekturo
objektov, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov ni
dopustna.
(5) Območje tlakovanega dela gradbene parcele se ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v
čim večji meri tlakuje s propustnimi materiali. Preprečuje se hipni odtok z urbanih površin, predvidi se
zadrževalnike padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi
zadrževalniki ipd.)
(6) Okolico objektov in naprav, namenjenih za proizvodne oziroma obrtne ali skladiščne dejavnosti, se mora takoj
po zaključku gradbenih del urediti z izdatno ozelenitvijo z odraslimi sadikami dreves. To je pogoj za izdajo
uporabnega dovoljenja.
72. člen
(splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje pomožnih objektov)
(1) Pri gradnjo pomožnih objektov kot manj zahtevnih objektov se upošteva pravilo, da je pomožni objekt po
gabaritih podrejen osnovnemu objektu in ga ne sme presegati.
(2) Pomožni objekti kot so nadstrešek, garaža, drvarnica in lopa se postavljajo praviloma v neposredni bližini
stanovanjskega objekta oziroma objekta, ki je zadnji v nizu objektov.
(3) Pomožni objekti in sicer le garaža in nadstrešek, ki se gradijo za potrebe dejavnosti v okviru površin z objekti
za kmetijsko proizvodnjo (IK), na območjih centralnih dejavnosti (CU, CD) ipd. se lahko gradijo tudi v večji
velikosti, kot jih določa odlok, za potrebe dejavnosti. Z višino in tlorisnim gabaritom ne smejo presegati gabaritov
objektov, ki jim pripadajo, z njimi pa morajo biti tudi oblikovno poenoteni. Postavljajo se na manj izpostavljene
lokacije, če to ni mogoče, se z ureditvijo območja in ob uporabi avtohtonih rastlinskih vrst zagotovi zeleno bariero
v odnosu do javnega prostora.
(4) Nadstreški, ki se gradijo za potrebe parkiranja ob večstanovanjski stavbi, se lahko gradijo tudi v večji velikosti,
kot jo določa odlok, vendar ne več kot za 10 osebnih vozil. V primeru večjih potreb se lahko postavi ob osnovni
stavbi več enotno oblikovanih nadstreškov.
73. člen
(splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti (NO in EO) se razvrščajo skladno s predpisom, ki določa vrsto objektov glede
na njihovo zahtevnost (v nadaljevanju uredba) in ne smejo presegati dimenzij, ki so določene v uredbi.
(2) Oblikovna podoba NO in EO ter pomožnih objektov naj izhaja iz krajevno tradicionalnih značilnosti, prav tako
se v skladu s krajevnimi značilnostmi ureja prostore pred zgradbami, dostope, dohode, zelenice, ograje ipd.
(3) Nezahtevne in enostavne objekte je dopustno graditi na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se
gradijo, to je na gradbeni parceli osnovne stavbe, razen pri skupnih objektih za več enot (na primer skupna mala
čistilna naprava za več stanovanjskih objektov) in objektih vezanih na naravne vire. Na gradbeni parceli, ki
pripada stavbi, je dopustno zgraditi največ po en nezahteven oziroma enostaven objekt iste vrste, vendar največ
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toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti, določenega s tem odlokom. Na gradbenih parcelah
večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste
vrste in skupaj največ toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti. Zgrajeni so lahko kot posamična
gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente. Od meje sosednjega zemljišča
morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje
sosednjih zemljišč oddaljen najmanj toliko, kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive
tekočine in pline.
(4) Ograje: Pri ograjevanju parcel se upošteva tip in material kakovostnih oziroma značilnih obstoječih ograj.
Praviloma se uporabljajo žične ali lesene ograje. Zidovi niso dopustni, razen če so oblikovani kot del objekta. Za
izvedbo ograj se ne dopušča uporaba bodeče žice, oblikovno neustreznih betonskih elementov in odpadnih
materialov. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali
lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograje ne smejo
ovirati preglednega trikotnika. Če je sosednje zemljišče javna cesta, se za postavitev ograje pridobi soglasje
upravljavca javne ceste.
(5) Škarpe in podporni zidovi: Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z
naravnimi materiali in ozelenjeni. Upoštevajo se kakovostni oziroma značilni obstoječi primeri v EUP. Na
površinah razpršene vinogradniške poselitve se za utrditev brežin uporabi les ali vegetacijski material oziroma
njuna kombinacija. Škarpe in podporni zidovi ne smejo biti višji od 1,5 m. Obdelati jih je potrebno z lokalnimi
kamnitimi materiali, dopustijo se kombinacije kamna z vidnim betonom, opeko in lesom. Od meje sosednjega
zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je
lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(6) Pomožni infrastrukturni objekti: Dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za
normalno funkcioniranje EUP ali prečkajo EUP, ob upoštevanju drugih določil tega odloka. Gradnja protihrupnih
ograj je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične in
krajinske preveritve ter utemeljitve, pri čemer se zagotovi oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega
prostora in okoliške pozidave ter ustrezno oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz okoliških
objektov. Lovilne mreže in prostoviseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo
tako, da ne bodo vidno moteči. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem
soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na
posestno mejo. Objekte in naprave mobilne telefonije se na izpostavljenih legah umesti v prostor tako, da bo vpliv
na vidne kvalitete prostora čim manjši. Okolico teh objektov se ozeleni.

(7) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti za potrebe delovanja kmetije: Na območju enega kmetijskega
gospodarstva se lahko zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za
gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, kozolec, čebelnjak, rastlinjak in silos, ki se jih lahko zgradi toliko, kot je
potrebno za obratovanje kmetije. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo
skupne konstrukcijske elemente. Od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen obore za
rejo divjadi in ograje za pašo živine, ki morata biti od sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 0,5 m. Ob pisnem
soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je odmik obore za rejo divjadi in ograje za pašo tudi manjši
oziroma se ju lahko postavi na posestno mejo. Pri gradnji kozolcev je potrebno upoštevati še naslednje posebne
pogoje:
 zgolj sušenju je namenjen enojni stegnjeni kozolec. Enojni kozolec lahko ima na eno stran, v delu največ do
ene tretjine dolžine kozolca, tudi podaljšano streho (kozolec s plaščem), za zaščito pred dežjem, snegom,
vetrom;
 na območju občine pojavnost kozolca praviloma ni prisotna, niti ni značilna za to okolje. Če kmetija brez
njega ne shaja, potem mora biti vključitev kozolca v zunanji prostor smiselna: sušenje je najbolj učinkovito,
če je kozolec postavljen v smeri sever-jug in je pri tem kar najbolj na prepihu, pri čemer pa je potrebno
upoštevati tudi obliko parcele, oblikovanost terena in dostopnost;
 vezani kozolec (toplar) ne sme biti postavljen na pobočju, temveč le na ravnem ali dokaj položnem terenu;
 razmak (razpon) pri vezanem kozolcu ne sme presegati razpona, ki kozolca ne bi več uvrščal med
konstrukcijsko nezahtevne objekte (običajno je med 5,0 do 6,5 m);
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na kozolec, ki ni zgrajen ob obstoječih objektih kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva, ni dopustna
namestitev sončne elektrarne,
na kozolec, četudi ni v primarni funkciji, ni dopustno nameščati reklamnih sporočil.

(8) Začasni objekti: Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko postavijo na
zemljiščih, ki so prometno dostopna, priključeni morajo biti na razpoložljive že obstoječe priključke objektov javne
gospodarske infrastrukture. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in
drugih površinah in objektih. Kiosk oziroma tipski zabojnik in odprti sezonski gostinski vrt se lahko postavi samo
na že urejene tlakovane površine. Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za
čas turistične sezone. Začasni objekt, namenjen prireditvi, se lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za več
kot trideset dni. Odprti sezonski gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru
intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki enotne barve. Začasni gostinski
objekti na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih predpisov občine. Začasni enostavni objekti za
skladiščenje nevarnih snovi se gradijo v skladu s predpisi, ki urejajo področje skladiščenja nevarnih snovi. Od
meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov
sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(9) Spominska obeležja: Spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade, morajo biti od
meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega
zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(10) Objekti za oglaševanje: Objekte in naprave za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z občinskimi
določili glede plakatiranja in obveščanja. Objekti in naprave za oglaševanje, ki niso v javnem interesu, so lahko
postavljene znotraj označenega naselja, izven naselij pa samo ena kot obvestilna tabla ali dopolnilna tabla
prometnemu znaku. Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati na:
 zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne
dediščine,
 fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja presega polovico površine fasade,
 drevesih, zelenicah ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice,
 javnih površinah (pločnikih, zelenicah, ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
 zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto vasi, kompleksa ali objekta,
 zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
 cestnih priključkih in
 površinah, ki služijo kot interventne poti.
Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov
sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(11) Urbana oprema se oblikuje po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi urbane
opreme ter opreme obcestnega prostora ter kakovostne oziroma značilne okoliške pozidave. Od meje
sosednjega zemljišča morajo biti objekt urbane opreme oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali
lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(12) Glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(13) Vsi NO in EO morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali zahtevnih in manj zahtevnih objektov
v okviru gradbene parcele oziroma EUP. Dopustna višina nadzemnih objektov je samo pritličje, brez kleti. Strehe
pomožnih objektov morajo biti enake kot nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost pozidave na
gradbeni parceli. Strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) ter druge kritine se lahko
uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na
gradbeni parceli taka streha bolj primerna. Če je pomožni objekt prostostoječ, mora biti sleme strehe v smeri
daljše stranice. Postavitev pomožnega objekta ne sme ovirati manipulacije na gradbeni parceli ali zmanjšati
minimalnih potrebnih površin za parkiranje.
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(14) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov dopustne raziskave geotermičnih virov pod
pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po
raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
(15) Odmiki objektov od posestnih mej, določeni v tem členu, so lahko manjši, če zmanjšani odmik ne ruši
vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča v vplivnem območju,
omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in z zmanjšanim odmikom pisno soglaša lastnik sosednjega
zemljišča.
(16) Pri gradnji NO in EO se smiselno upoštevajo PIP o legi in oblikovanju objektov in o oblikovanju okolice,
zasaditvah in urejanju odprtih površin.
74. člen
(merila za parcelacijo in določevanje gradbenih parcel)
(1) Parcelacija zemljišč mora, če je le mogoče, izhajati iz tradicionalnega parcelnega vzorca. Pestrost kulturne
izrabe v nepravilnem rastru polj in gradbenih parcel se praviloma ohranja pod pogojem, da razdrobljenost ni
prevelika.
(2) Delitev in združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustno, kadar se lahko s
parcelacijo oblikuje več takih gradbenih parcel, ki so primerne za gradnjo in imajo zagotovljen dovoz in dostop, pri
čemer se upošteva tradicionalna parcelna struktura.
(3) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu
z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(4) Velikost gradbene parcele, ki mora biti v celoti vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega
odloka dopustna, mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta ter se določa tako, da se:
 opredeli površine za gradnjo stavb, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in manipulacijske površine,
površine namenjene zagotavljanju požarne varnosti in zelene površine, opredeljene glede na namen gradnje,
 širina ob ulici oziroma ob javnemu prostoru naselja prilagodi tipični širini gradbenih parcel v naselju in
 upošteva s tem odlokom določene faktorje zazidanosti in izrabe zemljišča, minimalne odmike od posestnih
meja ter splošne PIP o legi objektov.
Parkiranje je možno urediti tudi na javnih parkiriščih.
(5) Lega in oblika gradbene parcele se določi ob upoštevanju PIP o legi objektov, tako da je za predvideno
gradnjo možno zagotoviti:
 dostop do javne ceste,
 minimalno zahtevano komunalno opremo,
 skladnost z obstoječo kakovostno oziroma značilno parcelacijo v EUP,
 skladnost z obstoječo reliefno razgibanostjo zemljišča in
 mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito
okolice, varnost pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.
(6) Velikost gradbene parcele za stanovanjske hiše v vseh naseljih občine je najmanj 400 m², na območjih
slemenske poselitve pa najmanj 250 m2. Praviloma je za vinsko klet velikost gradbene parcele najmanj 100 m².
(7) V vinogradniških območjih je parcele, na katerih je že zgrajena vinska klet s pripadajočim nasadom, dopustno
deliti s parcelacijo le pod pogojem, da po parcelaciji parcela z objektom in pripadajočim nasadom ne bo manjša
od 10 arov. Izjema je lahko le parcelacija za potrebe gradnje GJI. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih
poti) mora slediti uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.
(8) Pri določanju parcel za izvajanje določene dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov,
vrsta dejavnosti, potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo ter skladiščenje.
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(9) Pri parcelaciji se upošteva obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove
varovalne pasove.
(10) Objektom, zgrajenim z uporabnim dovoljenjem po zakonu (pred letom 1967) in objektom, zgrajenim na
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki jim gradbena parcela še ni določena, se le-ta določi na
zahtevo lastnika objekta v posebnem postopku, na podlagi meril in pogojev za določitev parcele iz predhodnih
odstavkov. Gospodarskim objektom izven stavbnih zemljišč se gradbenih parcel ne določa.
(11) Določila o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo za že obstoječe manjše gradbene parcele, na
katerih se objekti rekonstruirajo ali nadomeščajo z novimi ali v primeru manjših stavbnih zemljišč, ko so vse
okoliške zemljiške parcele že zazidane.
3.6 Prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje v območju gospodarske javne infrastrukture in
priključevanja nanjo
75. člen
(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu s
področno zakonodajo ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. Če so
varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja opredeljeni v drugih predpisih večji od navedenih v tem
prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.
(2) Varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture znaša na vsako stran:
– zunanjega roba cestišča:
– regionalne ceste
15 m
– kategorizirane občinske ceste:
– lokalne ceste
10 m
– javne poti
5m
– osi skrajnih tirov
– glavne železniške proge
100 m
– regionalne železniške proge:
100 m
– industrijskega tira
50 m
– osi voda
– prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več
100 m
– distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar
5m
– osi skrajnih vodov distribucijskega elektroenergetskega voda:
– nadzemnega poteka - nazivne napetosti 10/20 kV
10 m
– podzemnega poteka - nazivne napetosti 10/20 kV
5m
– nadzemni daljnovod za napetostni nivo 110 kV,
15 m
– zunanje stene objekta:
– elektroenergetske prosto stoječe transformatorske postaje (TP)
5m
– osi posameznega voda:
– vodovod
– kanalizacija
– telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom
1,5 m
– drugi vodi gospodarske javne službe lokalnega pomena razen priključkov
nanje
(3) Posegi v varovalnih pasovih prometnih omrežij ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja
prometnega omrežja.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni
dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem.
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(5) V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši odmik, če je iz soglasja pristojne inštitucije razvidno,
da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na objekte GJI.
76. člen
(gradnja v območju cone letališča Moškanjci)
(1) Del območja Občine Dornava sega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog
njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci:
 referenčna koda »2B«, precizni prilet,
 referenčna točka letališča na nadmorski višini 212,87 m,
 smer in oznaka vzletno-pristajalne steze 1:109°-289°, (11-29),
 dolžina vzletno-pristajalne steze: 1103 m.
(2) V območju kontroliranega zračnega prostora nad letališčem in okrog njega je potrebno v skladu z ICAO
referenčno kodo letališča upoštevati vzletno priletne in druge omejitvene ravnine letališča v skladu s področno
zakonodajo. Omejitvene ravnine definirajo zračni prostor okrog letališča, ki mora biti brez ovir in je potreben za
varno izvajanje letalskih operacij. Zahteve, povezane z omejitvenimi ravninami, so določene glede na predvideno
uporabo vzletno-pristajalne steze.
(3) Med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije, naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi
poglobitve terena za ceste, kanale in podobno, ki so na območju kroga s polmerom 3,5 km od referenčne točke
letališča višje od 12 m.
(4) Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne smejo segati nad priletno, bočno ali vzletno ravnino,
razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti in če aeronavtična študija dokaže,
da novi predmet ne bo resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa. Novi predmeti ali podaljški
obstoječih predmetov ne smejo segati nad konično in vodoravno ravnino, razen če so zakriti z drugimi, enako
visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti oziroma če aeronavtična študija dokaže, da novi predmet ne bo resneje
ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.
(5) Obstoječe predmete, ki segajo nad konično, vodoravno, priletno, bočno ali vzletno ravnino, je treba odstraniti,
če je to mogoče, razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti oziroma če
aeronavtična študija dokaže, da resneje ne ogrožajo varnosti in rednosti zračnega prometa.
(6) Nepremični predmeti ne smejo segati nad notranjo priletno ravnino, notranjo bočno ravnino ali ravnino
zaustavljenega pristanka, razen če morajo biti zaradi svoje funkcije nameščeni na stripu in izpolnjujejo zahteve
lomljivih predmetov.
(7) Premični predmeti ne smejo segati v omejitvene ravnine med uporabo vzletno-pristajalne steze.
(8) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine zunaj cone letališča Moškanjci se
upoštevajo omejitve zaradi zračnega prometa. Zunaj cone letališča se za ovire štejejo:
 v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje od 100 m
ali so višje od 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča,
 objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje alinee in so višji od 30 m in ki stojijo na
naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m in
 vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki
so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m.
(9) Objekte, ki ne segajo čez priletno ravnino, vendar bi lahko kljub temu neugodno vplivali na optimalni položaj in
delovanje vizualnih in nevizualnih sredstev, je treba, če je to mogoče, odstraniti. Vse, kar bi lahko po mnenju
pristojne službe in po opravljeni aeronavtični raziskavi ogrožalo letala na območju gibanja zrakoplovov ali v zraku
v mejah notranje vodoravne in stožčaste ravnine, je treba imeti za oviro in to oviro po možnosti odstraniti.
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(10) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov se upoštevajo zračne poti, pod katerimi se za ovire
štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo
znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(11) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega
prometa, se predhodno pridobi ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa se označi in
zaznamuje v skladu z veljavnimi predpisi.
77. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo GJI)
(1) GJI se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
Posebno pozornost se nameni predpisom, ki urejajo vodovarstveno območje vodonosnikov Dravsko-Ptujskega
polja .
(2) Posegi na GJI ter posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca
posamezne GJI.
(3) Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali
drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri
čemer se upošteva osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med vodi GJI, kot to določajo
veljavni predpisi.
(5) Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje objektov
znotraj posamezne EUP ter da je omogočeno njihovo nemoteno obratovanje in vzdrževanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(7) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi
tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali
drugih razlogov neustrezni.
(8) Vode GJI se načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje kulturne dediščine. Večje objekte GJI se locira izven
pomembnejših prostorskih vizur in vplivnih območij spomenikov.
(9) Vode GJI v naseljih ter na območjih varstva kulturne dediščine se praviloma izvede podzemno, razen na
območjih arheoloških najdišč in pod pogojem, da to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in usmeritvami za
ohranjanje varovanih območij narave.
(10) Linijsko GJI se načrtuje čim bolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki v čim manjši meri
prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v
vidnem dojemanju prostora. Čim bolj se izogiba območjem kulturne dediščine ter drugim območjem in prvinam,
pomembnim za prepoznavnost, naravnim vrednotam in najpomembnejšim delom ekološko pomembnih območij
oziroma posebnih varstvenih območij.
78. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)
(1) Dovozi in priključki na državne in občinske ceste morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se
na podlagi pogojev in soglasja občinskega ali državnega organa, pristojnega za promet.
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(2) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s
področnimi predpisi. Cesta se sme priključiti na cesto iste kategorije oziroma na en razred višje kategorizirano
cesto.
(3) Vsaka gradbena parcela oziroma vsak zahteven in manj zahteven objekt mora imeti zagotovljen dostop in
dovoz za motorna vozila na javno cesto. Dostop mora biti urejen po lastnem zemljišču ali pa mora biti pridobljena
služnostna pravica na parcelah, preko katerih vodi dovoz do zemljišča oziroma posega.
(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno
preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.
(5) Javni in drugi objekti, v katerih se zadržuje večje število ljudi, morajo imeti lastno parkirišče in morajo biti z
vseh strani dostopni z gasilskimi vozili. Nosilnost interventnih poti mora biti najmanj 10 ton, široke pa morajo biti
najmanj 3,5 m.
(6) Morebitne zapore (rampe, količki, cvetlična korita, drugo) morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče v primeru
gasilske ali druge urgentne intervencije nemudoma in brez težav odstraniti.
(7) Zagotovijo se služnostne poti do kmetijskih in gozdnih zemljišč za poti, ki bodo izgubljene ob pozidavi.
(8) Na koncu ulic, v kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni
velikosti, da se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne službe odvoza odpadkov in zimske službe. Praviloma ne
sme biti slepih cest. Na cestah, ki se ne morejo navezati na druge ceste, se morajo urediti obračališča z
minimalnim radijem 4,6 m. (9) Hodniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh v naseljih, iz
zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter
drugim objektom javnega značaja. Poti za pešce morajo biti ob vozišču višinsko ločene ali speljane ločeno od
vozišča. Pri izgradnji se zagotoviti ustrezen dostop za invalide.
(10) V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem
izvajalec javne službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.
(11) Vsako križišče ali priključek mora imeti minimalne pregledne trikotnike med prometnicami, brez ovir, višjih od
0,5 m, v velikosti, odvisni od dovoljene hitrosti. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in
urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja
občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.
(12) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest in poti se mora preveriti stanje komunalnih vodov, ki potekajo pod
njimi. Dotrajane naprave se morajo pred modernizacijo ceste obnoviti, nivo cestišča in pločnikov za pešce pa
uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabša.
(13) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s
predpisi. Dimenzionirani in izvedeni morajo biti tako, da zagotavljajo dostop za interventna vozila v primeru
požara in drugih nesreč.
79. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti obstoječih objektov se na gradbeni parceli zagotovi zadostno
število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM). Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v
kletnih in preostalih etažah. V območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v jedru)
PM ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se le-ti zagotavljajo na skupnih, v ta namen zagotovljenih
površinah.
(2) Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno čim več PM zagotavljati v kleteh stavb oziroma v podzemnih
prostorih ali v preostalih etažah, tako da se ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna
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kakovost območja. Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad seboj dovolj debelo
humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu strehe
garaže urejeno javno površino, odprto športno igrišče, nadzemno parkirišče in podobno.
(3) Pod obstoječimi PM je dopustna gradnja podzemnih garaž. Število javnih PM, ki so bila zgrajena za potrebe
večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati.
(4) PM morajo biti razporejena in izvedena tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici.
Parkirne ploščadi z več kot 5 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves po splošnih PIP tega odloka o
zasaditvah in urejanju javnih odprtih površin.
(5) Površine PM, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Ogradijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci
olj.
(6) PM, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki
odtekajo, se odstranijo na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost
prezračevanja.
(7) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je preprečeno vzvratno
vključevanje vozil na javno cesto.
(8) Na vseh javnih parkiriščih je potrebno skladno s predpisi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za
funkcionalno ovirane osebe. Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, se zagotovi 5% PM za
funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je PM v objektu manj kot 20, je potrebno zagotoviti 1 PM za
funkcionalno ovirane osebe. Če posebni predpis ne določa drugače, se pri večstanovanjskih stavbah zagotoviti
na vsako deseto stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe.
(9) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, se zagotovijo parkirna mesta
za kolesa in druga enosedna vozila in sicer vsaj 20% od števila zahtevanih PM za osebna vozila, vendar ne manj
kot dve parkirni mesti. Parkirna mesta morajo biti praviloma zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(10) Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljena PM za zaposlene in obiskovalce.
(11) Ob vinski kleti morata biti zagotovljeni vsaj dve parkirni mesti, ob vinotoču pa vsaj tri parkirna mesta in
zadostne manipulacijske površine. V primerih, ko ni mogoče zagotoviti zahtevanega števila parkirnih mest na
gradbeni parceli, se parkirna mesta zagotovijo na drugi lokaciji, ki omogoča peš dostop.
(12) Če poseben predpis ne določa drugače, se v odvisnosti od namena objekta ali dejavnosti pri izračunu PM
upošteva naslednje minimalno število PM:
Dejavnosti
število parkirnih mest
1 Stanovanja
stanovanjske stavbe
2 PM
večstanovanjske stavbe
1,5 PM/ stanovanje + 10% za obiskovalce
mladinski in otroški domovi
1 PM/8 postelj
delavski domovi
1 PM/ 2 postelji
domovi za starejše občane
1 PM/8 postelj
2 Pisarniški in upravni prostori
pisarniški in upravni prostori – splošno
1 PM/30 m2 neto površine
prostori organov s številnim obiskom
1 PM/20 m2 neto površine
3 Prodajni prostori
trgovine in trgovske hiše
1 PM/30 m2 neto prodajne površine, najmanj 2 PM
trgovine in trgovske hiše z malim obiskom
1 PM/50 m2 neto prodajne površine, najmanj 2 PM
4 Prireditveni prostori
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večnamenske dvorane
kino, šolske dvorane, predavalnice
cerkve
5 Športne naprave
športni objekti brez gledalcev
športne dvorane brez gledalcev
športne dvorane s prostori za gledalce
tenis igrišča
kegljišča
čolnarne
strelišča
6 Gostilne in prenočišča
gostilne lokalnega značaja
pomembnejša gostišča
hoteli, penzioni, zdravilišča in druge stavbe s
prenočišči
mladinski domovi za prenočevanje
7 Zdravstvene ustanove
manjši zdravstveni domovi, zasebne ordinacije in
ambulante
8 Šole
osnovne šole
posebne šole za ovirane v razvoju
otroški vrtci
9 Industrija, obrt
obrtni in industrijski obrati
skladišča, depoji, trgovina na debelo, prodajni
prostori
delavnice za servis motornih vozil
avtomatske avtopralnice
samopostrežne avtopralnice
10 Pokopališča
pokopališča

usklajen predlog

1 PM/5 sedežev +1 PM / 2,5 zaposlenih
1 PM/5 sedežev
1 PM/20 sedežev
1 PM/250 m2
1 PM/50 m2 površine
1 PM/50 m2 površine dvorane + 1 PM/10 gledalcev
4 PM/igrišče + 1 PM/10 gledalcev
4 PM/stezo
1 PM/2 čolna
1 PM/tarčo
1 PM/8 sedežev
1 PM/4 sedeže + 1 PM/2,5 zaposlenih
1 PM/3 postelje + 1 PM/4 sedež v restavraciji + 1PM/2,5
zaposlenih
1 PM/10 postelj

1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2 neto površine, najmanj 3
PM
1 PM/30 učencev
1 PM/15 učencev
1 PM/20 otrok, minimalno 2 PM
1 PM /50 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene
1 PM /80 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene
6 PM/1 popravljalno mesto
5 PM/1 pralno napravo
3 PM/1 pralni prostor
1 PM/500 m2 površine, minimalno 10 PM

80. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe,
zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. Upoštevati je potrebno določila področne
zakonodaje glede oskrbe prebivalstva z ustrezno pitno vodo.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, pod pogojem, da je tovrstna oskrba za vodo v skladu s predpisi s
področja oskrbe s pitno vodo. Ob tem je potrebno zagotoviti tudi zadostne količine požarne vode oziroma na
drugačen način zagotoviti požarno varnost. Urejanje zasebnih zajetij pitne vode se dopušča le ob soglasju
zdravstvenega inšpektorata in pridobitvi vodnega dovoljenja.
(3) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na
vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno
omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti
začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, vodnjak, kapnica, cisterna.
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(4) Vodovodno omrežje mora zagotavljati zadosten pritisk in količino vode za priključitev hidrantov, ki se morajo
postaviti v naseljih in v bližini objektov, v katerih se pogosto nahaja večje število ljudi ter v bližini objektov z večjo
požarno obremenitvijo in specifičnih objektov s požarnega vidika.
(5) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali zasebni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na
vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti
morajo biti praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 1 m od utrjenih površin.
(6) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) morajo biti umeščeni v prostor
tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema. Pri načrtovanju gradenj je potrebno v skladu s področno
zakonodajo dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala.
(7) Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih vodov GJI se
zagotovi ustrezen odmik. Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se zagotovi
nemoteno vzdrževanje in obnova vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost pitne vode v skladu z
veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi.
(8) Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev
nepooblaščenega pristopa.
(9) Vodnjaki se morajo ohranjati. Vodnjaki z večjo in stalno količino vode se morajo vzdrževati, ostali vodnjaki pa
se morajo prekriti oziroma zaščititi. Zasipavanja vodnjakov se ne dopušča.
81. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za meteorno odpadno vodo mora biti zgrajeno v
ločenem sistemu. Kanalizacijsko infrastrukturo za odvajanje komunalnih odpadnih vod se gradi v vodotesni
izvedbi. Javna kanalizacija se mora zaključiti s čistilno napravo.
(2) Meteorne vode s streh je potrebno preko peskolovov speljati v ponikovalnico na lastnem zemljišču.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih voznih utrjenih ali tlakovanih
površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s področno zakonodajo.
(4) Padavinske vode se, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikajo, pri tem
morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je
potrebno računsko dokazati, se padavinske vode spelje v bližnji vodotok z zadrževanjem; če tega ni, pa
razpršeno po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnjavanja načrtovana tako, da bodo padavinske vode
speljane izven plazljivega in erozijsko ogroženega območja.
(5) Padavinske vode z asfaltiranih ali betonskih cest, parkirišč in platojev za pranje motornih vozil se morajo
odvajati prek usedalnika in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
(6) Male čistilne naprave in greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. Vsi individualni sistemi
za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali
na njegovem robu. Do čistilne naprave se zagotovi dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.
(7) Odpadne vode objektov za obrt, proizvodnjo in podobno, v katerih utegnejo biti presežene s predpisi
dovoljene emisije, se morajo očistiti pred izpustom v kanalizacijo. Pogoje priključitve vključno s sprejemljivimi
količinami določi izvajalec javne službe v projektnih pogojih.
(8) Pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za rejo domačih živali je treba upoštevati zakonsko določene meje
emisij odpadnih snovi v okolje.
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82. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Vsi objekti morajo biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov poteka na mestu izvora (sistem zbiranja in odvažanja odpadkov - od vrat do vrat).
Ravnanje z odpadki mora biti urejeno na način, ki ne ogroža zdravja ljudi.
(2) Zbirna mesta za ločeno zbiranje frakcij morajo biti ustrezno oddaljena od bivalnih objektov. Njihova lokacija
mora ustrezati pogojem neovirane dostopnosti s tovornimi vozili in možnosti ustavljanja teh vozil. Površina mora
biti utrjena in imeti urejen odtok, praviloma mora biti zaščitena z nadstrešnico. Omogočena mora biti izvedba
priključka na električno omrežje (zaradi nočne razsvetljave in/ali nadzora z videokamero), zaželena je
opremljenost z vodnim priključkom za občasno čiščenje.
(3) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih
odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih
skladiščih.
(4) Pri ravnanju z odpadki pri gradbenih delih je treba upoštevati področno zakonodajo, ki ureja ravnanje z
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih ter ostalo veljavno zakonodajo s področja odpadkov.
83. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) V območjih razpršene poselitve in gradnje se srednjenapetostni in nizkonapetostni vodi izvedejo v nadzemni
izvedbi, v strnjenih poselitvenih območjih v podzemni oziroma kabelski izvedbi.
(2) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti vedno dostopne.
(3) Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi
neposredni bližini. Pri tem je potrebno izpolniti zahteve področne zakonodaje glede elektromagnetnega sevanja
in hrupa ter pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
(4) Vse elektroenergetske objekte se gradi v skladu s tem odlokom in v skladu z upravljavcem
elektroenergetskega omrežja.
(5) Prostostoječe električne omarice na območjih registrirane kulturne dediščine nisodopustne .

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljene

84. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javne razsvetljave)
(1) Javna razsvetljava mora biti izvedena v skladu z veljavno področno zakonodajo, upošteva naj zakonsko
določene mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo cest in javnih površin se
uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo.
(2) Svetilno telo mora usmerjati vso svetlobo pod horizontalno ravnino (do 5% navzgor) oziroma kot določa
področna zakonodaja.
(3) Dekorativna oziroma arhitekturna razsvetljava objektov (cerkve, izbrane fasade, drugo) mora biti izbrana in
usmerjena tako, da v okolju ne deluje moteče, osvetlitev športnih površin, prireditvenih prostorov in podobno se
dovoli le za časa trajanja prireditve, nočna osvetlitev sakralnih objektov se dovoli v skladu s podrobnimi PIP
oziroma v skladu s podrobnimi akti občine.
(4) Na območju Občine Dornava ni dopustna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali
vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
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(5) Obstoječi viri svetlobe, ki niso skladni z določili področne zakonodaje in ne ustrezajo predpisanim mejnim
vrednostim svetlobnega onesnaževanja okolja in porabe električne energije, se sanirajo in nadomestijo z drugimi
viri svetlobe.
85. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in
predhodno pridobiti soglasje upravljavca.
(2) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami telekomunikacijskih kablov izvede upravljavec.
(3) Elektronsko komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno podzemno,
praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna le obnova obstoječih vodov.
(4) Antenske naprave na objektih in v območjih nepremične kulturne dediščine ne smejo spreminjati ali
razvrednotiti njihovega pomena in prostorske pojavnosti.
(5) Pred izbiro lokacije za postavitev bazne postaje mobilne telefonije je zahtevana pridobitev strokovnega
mnenja z izračunom sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o vplivih elektromagnetnih
sevanj baznih postaj na okolje).
(6) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na
katerem so mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
lahko čezmejne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov
bivalnega okolja, šol, vrtcev in podobno. Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.
(7) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo pridobiti prve meritve s strani
pooblaščene inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.
(8) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije se upoštevajo predpisi s področja elektronskih
komunikacij in elektromagnetnega sevanja. Objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da
se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.
86. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo
sledeča:
 obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje, kjer je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno,
 obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje, takoj ko bo elektroenergetsko omrežje zgrajeno in bo
taka priključitev omogočena,
 obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,
 obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev
omogočena,
 obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,
 obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka
priključitev omogočena ter
 obvezna priključitev na individualne sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode (nepretočne greznice, male
čistilne naprave), kjer kanalizacijsko omrežje ne bo zgrajeno.
(2) Pri priključevanju na komunalno opremo je potrebno upoštevati določila občinskega operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
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3.7 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih
potreb
87. člen
(splošna določila)
(1) Za posege v območju, ki je z aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje,
morajo investitorji pridobiti soglasja pristojnih inštitucij pred začetkom graditve.
(2) Celotno območje občine spada v širše vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov DravskoPtujskega polja, zato morajo investitorji za vse gradnje in prostorske ureditve na območju občine pridobiti
projektne pogoje oziroma soglasja pristojnih organov za varstvo voda.
(3) Gradnja in prostorske ureditve so možne na vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih vplivov,
kot so dovoljene s predpisi. Pri vseh gradnjah se upoštevajo normativne določbe glede varovanja okolja, pri tem
se poseg načrtuje tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja oziroma so obremenitve znotraj dopustnih
meja.
(4) Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih
vplivov na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
(5) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, se izvede presojo njegovih vplivov na
okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje v skladu s področno zakonodajo. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo
emisije snovi v okolje, se pridobi okoljevarstveno dovoljenje.
3.7.1 Prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine
88. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Za posege v registrirano kulturno dediščino, kulturne spomenike in v vplivna območja registrirane kulturne
dediščine in kulturnih spomenikov se pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne
dediščine.
(2) V podrobnih PIP po posamezni EUP v območjih naselij in razpršene poselitve je za poseg v registrirano
dediščino, spomenike in njihova vplivna območja iz predhodnega odstavka še dodatno določena obveznost
pridobitve pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, če je pomen objekta ali območja
kulturne dediščine oziroma njegovega dela še posebej poudarjen s prostorskega vidika.
(3) Za celovito prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne krajine ali območja druge dediščine, ki je
značilen del prostora in grajenih struktur oziroma spomeniško območje ali varstveno območje dediščine, se
pripravi konservatorski načrt za prenovo kot obvezni sestavni del občinskega podrobnega prostorskega akta.
(4) Enote registrirane kulturne dediščine je potrebno ohranjati in jih med morebitnim izvajanjem posega zaščititi.
Na območjih registrirane kulturne dediščine so dopustniposegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
 prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
 dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ) in
 ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance, ki jih nosi.
(5) V primeru, da je predviden poseg na območju arheološke kulturne dediščine, je potrebno opraviti arheološki
pregled območja, ki ga opravi pooblaščena oseba ali organizacija. V času izvedbe posega in tudi kasneje je
prisotne enote kulturne dediščine potrebno zaščititi in ohraniti ter v primerni obliki vključiti v kulturno in turistično
ponudbo območja.
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(6) Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se praviloma izvedejo najnujnejši ukrepi, pri tem pa
se upoštevajo naravni procesi in se ukrepe prilagodi tako, da le-ti ne ogrožajo varovanih enot kulturne dediščine.
(7) Antenske naprave na objektih in v območjih nepremične kulturne dediščine ne smejo spreminjati ali
razvrednotiti njihovega pomena in njene prostorske pojavnosti – posebno pozornost se posveti lociranju baznih
postaj mobilne telefonije, za lokacije se izdela variantne rešitve.
(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še
ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(9) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja (lastnika
zemljišča), investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi.
89. člen
(splošni pogoji za varstvo kulturnih spomenikov)
(1) Kulturni spomeniki se varujejo na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine in določb konkretnega akta o
razglasitvi.
(2) Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika se pripravi konservatorski načrt,
ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja.
(3) Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja se v primeru neskladja določb tega odloka s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upošteva soglasje slednjega.
90. člen
(pogoji za varstvo registrirane kulturne dediščine)
(1) Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in
prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine. V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na
način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote. V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnim,
sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji,
soglasjem oziroma določili konservatorskega projekta za spomenik.
(2) Objektov kulturne dediščine ni dopustno odstraniti, razen na podlagi soglasja ministra in ob izpolnitvi
naslednjih pogojev:
 če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi ali če
dediščina ogroža varnost ljudi in premoženja,
 če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
 če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
(3) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini (profana, sakralna in sakralno-profana), se ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
 tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
 gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
 oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve
fasad, fasadni detajli),
 funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
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sestavine in pritikline,
stavbno pohištvo in notranja oprema,
komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego,
namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, dvorcih,
znamenjih itd.) in
celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).

(4) Varuje se širša okolica objekta stavbne dediščine, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne
dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
(5) Pri vrtnoarhitekturni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
 zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
 grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,vrtna oprema, likovni elementi),
 naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief itd.),
 podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne,
zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
 oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
 rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
 vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in
stavbami ter površinami, potrebnimi za delovanje celote.
(6) V območjih memorialne registrirane kulturne dediščine, ki prvenstveno obeležuje spomin na pomembne
dogodke in osebnosti iz naše zgodovine, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
 avtentičnost lokacije,
 materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin in
 vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
91. člen
(vplivno območje kulturne dediščine)
(1) V okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi, ki bi utegnili negativno vplivati na
območje kulturne dediščine. Posegi in dejavnosti v vplivnem območju morajo biti prilagojeni celostnemu
ohranjanju dediščine.
(2) V vplivnih območjih velja:
 ohranja se prostorske integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
 prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno
substanco kulturne dediščine in
 dopustneso ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
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92. člen
(registrirana arheološka najdišča)
(1) Na območju registriranega arheološkega najdišča ni dopustnoposegati v prostor na način, ki utegne
poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi
najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov
vsebinski in prostorski kontekst.
(2) Na območju registriranega arheološkega najdišča ni dopustno:
 odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
 poglabljati dna vodotokov ter jezer,
 gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in

57/99

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljeno

Občinski prostorski načrt Občine Dornava – odlok



usklajen predlog

postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci
reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega
najdišča.

(3) Izjemoma so dopustni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v
prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
 če ni možno najti drugih rešitev in
če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno
sprostiti za gradnjo.
3.7.2 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave
93. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Območja ohranjanja narave, ki so
razglašena z odloki ali določeni s posebnimi predpisi s področja ohranjanja narave, se varujejo v skladu z
določbami teh predpisov.
(2) Za posege na območja ohranjanja narave se pridobi pogoje in soglasja pristojne službe za varovanje narave.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij,
naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Za posege na teh območjih se pridobi naravovarstveno soglasje.
(3) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst. Tako se ohranjajo ali ponovno
vzpostavljajo omejki, živice, posamezna drevesa, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih telesih. Kjer je
možno se regulirane vodotoke s sonaravnimi ukrepi obnovi.
3.7.3 Prostorski izvedbeni
pogoji za varstvo okolja in naravnih dobrin
94. člen
(splošni PIP za trajnostno rabo virov in energije)
(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, pasivna, energetsko učinkovita in energetsko varčna
gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske
vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne
poslabšajo bivalne razmere na območju in če niso v nasprotju z režimi varovanja okolja, varstvenimi usmeritvami
za ohranjanje varovanih območij narave in s krajinskimi kakovostmi.
(2) Spodbuja se izboljšanje toplotne izolacije stavb ter doseganje standarda energetsko varčne stavbe, kar se
potrdi z energetsko izkaznico.
(3) V novozgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih objektih se mora praviloma zagotavljati najmanj 25% moči
za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije in sicer z aktivno uporabo enega
ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov
energije zunaj stavbe. To ne velja za:
 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe;
 1272 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe;
 1252 rezervoarje;
 11 stanovanjske stavbe, ki se uporabljajo manj kot štiri mesece v letu.
(4) Objekte je potrebno načrtovati s ciljem smotrne rabe energije, in sicer z:
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izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi, da bo omogočeno celoletno osončenje
ter zagotovljeno zmanjšanje potrebe po ogrevanju in umetnem hlajenju,
ustrezno zasnovo stavbne prostornine, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše
izgube toplotne energije,
načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij GJI,
energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije,
uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji,
upoštevanjem usmeritev lokalnega energetskega koncepta.
95. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise s področja varstva zraka in
zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije v zrak.
(2) Vsi objekti na območju plana se, če je mogoče, priključijo na sistem daljinskega ogrevanja ali plinovod.
Upošteva se usmeritve glede uporabe obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije v objektih.
(3) Objekte, ki so lahko pomemben vir onesnaženja zraka, je dopustno umeščati le v območja namenjena
proizvodnim dejavnostim (IG, IK). Pri zasnovi nove zazidave se upošteva tudi prevetrenost prostora in
vzpodbujanje lokalne cirkulacije zraka.
(4) Vse novogradnje morajo upoštevati opredeljeni energetski standard, s čimer se zmanjša raba energije in
onesnaženost zraka v občini.
96. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustnele prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi
predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, z namenom zagotavljanja osnovne kmetijske dejavnosti.
(2) V čim večji meri se ohranja strnjene komplekse kmetijskih zemljišč, kar je bistveno z vidika ohranjanja
proizvodne funkcije ter omogočanja ekonomske neodvisnosti kmetijskih gospodarstev.
(3) Z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave je na območjih kmetijskih
zemljišč dopustno izvajati agrarne operacije, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, s katerimi se spreminja
prostor (komasacije in melioracije; v sklopu melioracij osuševanje, namakanje in agromelioracije, ki spreminjajo
prostor – to so zlasti ureditve teras, izboljšanje dostopov na kmetijska zemljišča). Agrarne operacije morajo biti
izvedene na okolju prijazen način. Izvajati jih je treba tako, da se med kmetijskimi zemljišči ohranjajo, ponovno
vzpostavljajo, na novo vzpostavljajo omejki, živice, posamezna drevesa, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob
vodnih telesih in vodna telesa. Za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč je na območju kmetijskih zemljišč
dopustna gradnja vodnih zadrževalnikov.
(4) Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
(5) Pri gradnji objektov se rodovitni del tal loči od nerodovitnega, humus pa se uporabi za zunanjo ureditev ali v
skladu s področno zakonodajo za izboljšanje kmetijskih zemljišč. Odpadni del izkopane zemljine se odpelje na
deponijo. Pri izvajanju posegov se dela omejijo na območja urejanja, z delovnimi stroji in vozili se ne posega na
kmetijska zemljišča.
(6) Na območju posegov na kmetijska zemljišča za potrebe zelenih površin se v okviru predvidenih dejavnosti v
čim večji meri ohranja nezazidane površine in rodovitni potencial tal.
(7) Na območju predvidenih posegov na kmetijska zemljišča se do izvedbe posegov ohranja kmetijska zemljišča.
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(8) Na območjih skladišč tekočih goriv in drugih nevarnih snovi morajo biti ureditve izvedene na način, ki
onemogoča izliv v vodotoke, direktno v podtalnico ali kanalizacijo.
97. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča niso dovoljeni, razen v skladu z zakonodajo s področja voda.
(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali
občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna
dostopnost. Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
(3) Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču je mogoča
rekonstrukcija ali prenova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.
(4) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(5) Vse obstoječe in potencialne vodne vire se varuje pred onesnaženjem in se jih vzdržuje.
6) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno
soglasje, ki ga izda pristojna služba. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
 poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
 poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb,
 poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
 poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
 poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
 poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v
vodonosnik in za
 hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega
lahko pride do vpliva na vodni režim.
(7) Pri poseganju v prostor je potrebno upoštevati varovalni pas priobalnih zemljišč, ki je pri vodotokih 1. reda
(Pesnica) v naseljih širok 15 m od meje vodnega zemljišča, izven naselij pa 40 m od meje vodnega zemljišča, pri
vodotokih 2. reda (ostali vodotoki) pa je širok 5 m od meje vodnega zemljišča. Poseganje v prostor na vodnem in
priobalnem zemljišču ni dopustno, razen za izjeme v skladu s predpisi s področja upravljanja voda.
98. člen
(varstvo vodnih virov)

Obl ikovano: Pisa va : 11 pt

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi
o varovanju vodnih virov.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je upoštevati državne in občinske
predpise, ki se nanašajo na ta območja.
(3) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega
prostorskega načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje slednjega.
(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(5) Na vodovarstvenih območjih je treba vse komunalne odpadne vode iz objektov priključiti na vodotesno
kanalizacijo ali malo čistilno napravo.
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(6) Na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih območjih je treba upoštevati veljavne predpise glede
vnosa hranljivih snovi v tla.
(7) Na vodovarstvenih območjih veljajo omejitve in pogoji gradnje skladno s predpisi, ki urejajo vodovarstveno
območje za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja.
99. člen
(ribiški okoliš)
(1) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja
ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge,
obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika,
hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod.
Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma
vznemirjati ribe na drstiščih, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob,
to je v času drstenja posameznih vrst rib (od začetka julija do konca januarja). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost
vode in vodni režim se mora načrtovati izven drstnih dob ribjih vrst. Izvajalec oz. investitor posegov mora vsaj 14
dni pred posegom obvestiti izvajalca ribiškega upravljanja.
(2) Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) se izvaja na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za
ribe, rake in druge vodne živali. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
100. člen
(varstvo gozdov)
(1) Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in
ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu s področno zakonodajo določena
kot gozd.
(2) V območjih gozdov so dopustniposegi v prostor v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
področje gozdarstva, z namenom zagotavljanja osnovne dejavnosti gospodarjenja z gozdovi.

Izbrisano: dovoljeni

Izbrisano:

(3) Posegi v prostor v območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne
gozdnogospodarske enote.
(4) Posegi na območja gozdnih zemljišč so dopustni le, če vplivi posega v gozd ne bodo negativno vplivali na
gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe
oziroma zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
(5) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se
posegi dovolijo le v izjemnih primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi
socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno
rabo gozda in gozdnega prostora.
(6) Pri posegih v gozdove se upošteva kriterij najmanjše izgube rastiščnega in sestojnega potenciala ter zlasti
kriterij najmanjše prizadetosti ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
(7) Ograditev posameznih delov gozda ni dopustna, razen v primerih, ki so določeni s področno zakonodajo.
(8) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem
načrtu.
(9) Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek
lesne mase po obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne poti, možnost kamionskega prevoza).
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(10) Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
(11) V prostoru z majhnim deležem gozda se objekte linijske infrastrukture načrtuje tako, da se v čim večji meri
izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
(12) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovi prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj
potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov ugotovi Zavod za gozdove
Slovenije v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi
organizacijami.
(13) Sečnja drevja, obžagovanje vej in krčenje zarasti se lahko izvaja izključno v času izven gnezdenja ptic, to je
od konca meseca septembra do konca meseca februarja naslednjega leta.
(14) Suha drevesa in drevesna dupla se ohranjajo povsod tam, kjer s puščanjem oslabelih dreves ne povečamo
možnosti širjenja škodljivcev in bolezni. Drevesne vrste, kjer obstaja ta nevarnost so: smreka, kostanj in brest.
Prav tako se ohranjajo vse plodonosne in grmovne vrste.
(15) Gozdne ostanke, ki bi lahko vplivali na zaščito bregov pred erozijo, se ohranja. Pri morebitnem poseku se
očisti struge in korita potokov. Z gozdovi ob potokih se gospodari posamično ali skupinsko prebiralno ter
zagotavlja naravno pestrost.
(16) Skupine gozdnega drevja izven naselij, grmovno vegetacijo in obvodno vegetacijo, ki se zaradi rabe izkrči na
golo, se takoj oziroma še v letu krčitve sanira na način, da se osnuje nova drevesna in grmovna zarast.
(17) Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo področje gozdov in gozdarstva, do sprejetja OPPN, če je predviden v območju ali do izdaje
ustreznega upravnega dovoljenja za gradnjo. Krčitev gozda se lahko izvede šele po predhodni označitvi in
evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede pristojna strokovna služba.
(18) Pri gradnji oz. med izvajanjem posameznih posegov na območjih stavbnih zemljišč, kjer je v naravi prisoten
gozd, je poseganje v gozdove izven območja gradnje prepovedano, prav tako je prepovedano odlaganje
materiala v gozd. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo v skladu z določili iz
prejšnjega odstavka. Posegi morajo biti izvedeni tako, da je škoda na tleh in rastju minimalna, potrebno je
preprečiti erozijo in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor in gozdni rob
morata biti ustrezno sanirana v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Gozdni rob naj se stopničasto dviga,
sanira se ga ob uporabi avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst, prednost ima potencialna vegetacija.
3.7.4 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
101. člen
(poplavna območja)
(1) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki lahko imajo ob poplavi
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov,
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s področno zakonodajo. Na vseh območjih
poplav gradnja kleti ni dopustna. Na drugih območjih občine se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem zemlje
(garaže) obvezno preveri gibanje nivoja podtalne vode.
(2) Na poplavnih območjih, za katera v tem občinskem prostorskem načrtu razredi nevarnosti niso določeni, je
dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih
objektov, če je poseg skladen z uredbo, ki ureja pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Gradnja novih objektov
ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna ogroženost in se ne sme povečati
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje.
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(3) Ohranja se retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče.
Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob
ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni
režim in stanje voda. Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda.
(4) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka se načrtuje tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost
struge vodotoka.
102. člen
(erozijska območja)
(1) Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
(2) Na erozijskih območjih je prepovedano:
 poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
 ogoljevanje površin,
 krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
 omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
 odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
 zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
 odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
 vlačenje lesa.
(3) Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov, na žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno
stabilnih zemljiščih je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in
naprav, treba predhodno pridobiti geološko mnenje in pred izdajo oziroma v sklopu dovoljenja za gradnjo izvesti
predpisano sanacijo brežine.
(4) Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon pobočja večji od 25%, se predhodno opravi
geomehansko preveritev nosilnosti tal za nekoherentna tla.
103. člen
(plazljiva območja)

Obl ikovano: Pisa va : 11 pt

(1) Plazljivo območje je zemljišče, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost
zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na takšnem območju se ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na takem območju je prepovedano:
 zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
 poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
 izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča in
 krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Na območjih nestabilnih, plazljivih tal je nedopustno poseganje v teren brez predhodnega mnenja
pooblaščenega geologa, ki izda mnenje o ustreznosti posega in opredeli dopusten način posega v nestabilna tla.
Za poseg je treba pridobiti vodno soglasje.
104. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazljivih območjih se ne načrtuje nove poselitve, gradnje infrastrukture
oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče.
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(2) Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter ogrožanja naravnih danosti in objektov pred
naravnimi in drugimi nesrečami so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi in ureditve ter gradnja objektov za
izboljšanje razmer.
(3) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo območja za evakuacijo prebivalstva, površine za pokop,
za odlaganje ruševin, lokacije za sprejem mednarodne pomoči, ter logistični center. Vse zelene in druge javne
odprte površine se urejajo tako, da je v primeru naravnih in drugih nesreč mogoča njihova uporaba za potrebe
zaščite in reševanja.
(4) Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij se predvidi v skladu s področno zakonodajo na
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se
predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,
zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki).
(5) Strešina na območju stavbe, ki meji na javno površino, mora biti opremljena s snegobrani.
(6) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
105. člen
(območja potresne ogroženosti)
(1) Po karti potresne nevarnosti Slovenije, ki jo je izdelal Geodetski inštitut Slovenije in je prikazana v Atlasu
okolja (ARSO GIS), se občina nahaja v območju projektnega pospeška tal 0,125 g.
(2) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu z zahtevami za območje s potresno nevarnostjo VII. stopnje
glede na 12-stopenjsko Mercallijevo lestvico intenzitete potresa.
3.7.5 Prostorski izvedbeni pogoji glede obrambnih potreb
106. člen
(območja izključne rabe za potrebe obrambe)
(1) Posegi na območju možne izključne rabe, ki ga predstavlja letališče Moškanjci, ne smejo onemogočati
uporabe območja posebnega pomena za obrambo, oziroma so lahko takšni, da je mogoče rabo za obrambne
potrebe takoj vzpostaviti.
(2) Za posege v prostor na območju možne izključne rabe se predhodno pridobi soglasje ministrstva pristojnega
za obrambo.

Izbrisano: pr istojnega

(3) Za posege v območju omejene in nadzorovane rabe je poleg soglasja pristojne službe za zračni promet
skladno z določili 76. člena tega odloka, potrebno pridobiti tudi soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
3.8 Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
107. člen
(varovanje zdravja)
(1) Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo
vplivati na zdravje ljudi, se dopušča le na območjih s PNRP IK, če se s projektno dokumentacijo pripravijo ukrepi,
ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s predpisi dopuščenih stopenj.
(2) Obstoječe objekte in naprave, katerih emisije presegajo mejne vrednosti za okolje bolj, kot je s predpisi
dopuščeno, morajo lastniki sanirati. Do sanacije njihovo obratovanje ni dopustno.
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(3) Pri osvetljevanju objektov in javnih površin je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v
okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja. Pri javni razsvetljavi ni dopustno
presegatipredpisane meje porabe električne energije, prav tako umetna javna osvetlitev na oknih stavb z
varovanimi prostorine sme presegati predpisanih mejnih vrednosti.

Izbrisano: je po tr ebno upošteva ti

Izbrisano: var ovanih s tanovanj

Izbrisano:

(4) Tehnične rešitve stavb v javni rabi in javnih odprtih površin morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati
neoviran dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir.
Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow

108. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Skladno z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se na območju OPN razvrščajo površine v
območja stopnje varstva pred hrupom glede na podrobno namensko rabo in sicer:
- območje I. stopnje varstva pred hrupom. Na prostoru občine ni območij I. stopnje varstva pred hrupom.
- območje II. stopnje varstva pred hrupom (SB, BT),
- območje III. stopnje varstva pred hrupom (SK, CD, CU, , ZS, ZP, ZD, ZK, A in Av),
- območje IV. stopnje varstva pred hrupom (IK, PC, PL, PŽ, E, O, K1, K2, G, VC).

Izbrisano: s pr edpisi

Izbrisano: ( mir na obmo čja na pr os tem)

Izbrisano: BT

Izbrisano: IG ,

Izbrisano: ( 2) Na meji med II. in IV. območ jem var s tva pr ed hr upom mor a biti območ je v š ir ini z vodor avno pr ojekcijo 1000 m na ka ter em ve ljajo pogoji var s tva pr ed hr upom za III. obmo čje var s tva pr ed hr upom. Šir ina pasu je lahko tudi manjša od 1000 m, če zar adi nar avnih o vir šir jenja hr upa ali ukr epov varstva pr ed hr upom ali zar adi dr ugih r azlogov na II.ob močju niso pr esežene mejne
vr ednosti kaza lcev hr upa,do ločene za to območ je.¶

(2) Hrupne dejavnosti je dopustno umeščati samo na območja s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom. Pri
načrtovanju dejavnosti na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba predvideti ustrezne aktivne in
pasivne ukrepe za zaščito življenjskega okolja pred hrupom.
(3) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve
območja s hrupom. Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in
zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja virov hrupa. Obstoječi viri hrupa, ki prekomerno
obremenjujejo okolje s hrupom ne smejo obratovati dokler niso sanirani.
(4) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov je treba vse posege
načrtovati tako, da ne bodo povzročali čezmejne obremenitve okolja s hrupom za območje varstva pred hrupom,
v katero spada skladno s prvim odstavkom tega člena.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih
obstoječih javnih cest in železnic je treba vse posege zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe oziroma načrtovati
tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov (protihrupnih barier) zaradi prometa na cesti.
(6) Novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v s hrupom prekomerno obremenjeno območje. V čim
večji meri se upoštevajo smernice mednarodne zdravstven organizacije (WHO), ki navaja mejne vrednosti hrupa
Ldvn 55 dBA in Lnoč 40 dBA.
(7) Za preprečevanje obremenitev s hrupom se upošteva primerna oddaljenost novih objektov od virov hrupa ter
omejevanje hrupa na izvoru. Pri izvajanju ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost aktivni ukrepi (zmanjšanje
emisije hrupa na viru) pred pasivnimi ukrepi.
(8) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo
ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi hitrost vozil na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne
obremenitve okolja s hrupom.
(9) Za javne prireditve, javne shode in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je treba pridobiti
dovoljenje pristojnega organa na osnovi izdelane strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom

Izbrisano: 3

Izbrisano: 4

Obl ikovano: Pisa va : (Privzeto) Aria l Na rrow

Izbrisano: 5

Izbrisano: 6

Obl ikovano: Pisa va : (Privzeto) Aria l Na rrow

Izbrisano: .¶

Izbrisano: pr etok

Izbrisano: .

Izbrisano: ¶

109. člen
(elektromagnetno sevanje)
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(1) Viri elektromagnetnega sevanja so omrežja, naprave in objekti določeni s predpisi, ki urejajo varstvo pred
elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja določa predpis o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju. Skladno s tem predpisom se na območju občinskega prostorskega načrta
površine glede na podrobno namensko rabo razvrščajo v naslednja območja stopnje varstva pred sevanjem:
- I. stopnja varstva velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem (SB, SK, CU, CD, BT, ZS,
ZP, ZD, ZK, A in Av),
- II. stopnja varstva velja za II. območja, kjer so dopustni posegi v okolje, ki so zaradi sevanja bolj moteči (IK, PC,
PL, PŽ, E, O, K1, K2, G in VC).
(3) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov, namenjene za stalno oz. občasno prebivanje
ter za pomožne objekte), ki posegajo v varovalne pasove obstoječih in načrtovanih VN elektroenergetskih vodov,
objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije,
da ne bodo prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja.
(3) Umeščanje objektov namenjenih bivanju in stavb z varovanimi prostori ni dopustno v vplivnem pasu virov
EMS. Enake odmike je treba upoštevati tudi pri umeščanju novih virov EMS v prostor. Minimalni potrebni odmiki
segajo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal:
- 11 – 14 m na vsako stran nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 110 kV,
- 18 - 24 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 220 kV
- 42 – 46 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 400 kV.

Izbrisano: IG ,

Izbrisano: ¶

Izbrisano: dovoljeno

(4) Za obstoječa območja, ki se nahajajo znotraj koridorjev daljnovodov in na katerih velja I. stopnja varstva pred
sevanjem, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega sevanja. V nasprotnem primeru je treba na teh območjih spremeniti osnovno namensko rabo
prostora oz. razvrstiti ta območja na območja, na katerih velja II. stopnja varstva pred sevanjem, če je to skladno
s predpisi. To velja tudi za območja razpršene poselitve, kjer bo prišlo do spremembe namenske rabe v koridorju
daljnovoda zaradi ažuriranja dejanskega stanja .
(5) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje, iz katere
mora biti razvidno, da pričakovane ravni elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale s predpisi dovoljenih
vrednosti.
110. člen
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja)
(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju in pripravi hrane ter spanju, morajo biti osvetljeni z
dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj. (2) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni
prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda:
 dne 21. 12. – najmanj 1 uro direktnega osončenja,
 dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure direktnega osončenja,
 dne 21. 6 – najmanj 5 ur direktnega osončenja.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja:
 za gradnjo stavb v tradicionalni strnjeni pozidavi oziroma v vrstni pozidavi.
(4) V bližini območij za bivanje, objektov za vzgojo, izobraževanje in šport ter drugih pomembnih javnih objektov, se

Izbrisano: <#>člen ¶
( prot ipožarni pogo ji)¶
( 1) Pr i gr adnjah in pr ostor sk ih ur editvah se upošte va pr edpise, ki ur ejajo var stvo pr ed požar i. Pr i v seh posegih se upoš tevajo pogoji za:¶
<#>var en umik ljudi, živali in pr emoženja,¶
<#>potr ebne odmike med objek ti ali po tr ebno požar no ločitev,¶
<#>pr ometne in delovne povr šine za in ter vencijska vo zila,¶
<#>vir e za zados tno oskr bo z vodo za gašenje in¶
<#>zagotovite v povr š in za potr ebe evakuac ije . ¶
¶
( 2) Pr i načr tovanju gr adenj in pr ostor skih ur editev je po tr ebno upošteva ti tudi požar na tveganja , ki so pove zana s pove čano možnos tjo nas tanka požar a zar adi upor abe požar no nevarnih snov i in tehnoloških pos topkov , z vpliv i ob sto ječih ali novih industr ijskih objek tov ter z možnos tjo šir jenja požar a med posame znimi poselitvenimi ob močji. ¶
Zato mor ajo b iti zago tovljeni po tr ebni odmiki med ob jek ti oz ir oma u str ezna požar na ločitev obje k tov , s č imer bodo zagoto vljeni pogoji za ome jevanje š ir jenja ognja ob požar u.¶
¶
( 3) Za specifično požar no bolj obr emenjene objek te se mor ajo g lede odmikov in nač ina gr adnje upoš teva ti posebni tehničn i pr edpisi.¶
¶
( 4) Rezer voar je za kur ilno olje se pr avilo ma vgr ajuje le v s tanovanjs ke ob jek te po tr ošnika gor iva a li v posebej za to zgr ajeneobjek te .¶
¶
( 5) Rezervoar za ute kočin jeni naftn i p lin s pr ik lju čkom na objek t se mor a posta viti v s kladu s pr edpisi, k i ur ejajo podr očje napr av za vne tljive te kočine in pline ter v sk ladu s pogoji dobavitelja.¶
¶
( 6) Če posebni pr edpisi ta ko dolo čajo , mor a biti celo ten objek t s str elovodno napr avo za šč iten pr oti a tmos fer ski ele ktr iki. Po obje ktu mor ajo biti nameš čeni lov iln i vodi er
t s kupno ozemljilo; z n jim mor ajo biti pove zane v se kov inske mase na objek tu .¶
¶

Izbrisano: ¶

Izbrisano: <#>za 20 % s tanovanj v nov ih večs tanovanjsk ih s tavbah, ¶
<#>kadar leži sta vba na sever nem pobočju o zir oma v oz ki dolini in lega s tavbe ne o mogoča iz vedbe določbe osončenja ,¶

zagotavlja javne parkovne, športne in druge zelene površine ter otroška igrišča. Do njih se uredijo varne peš in kolesarske
povezave za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga.

(5) Območja za bivanje, šport in rekreacijo se varuje pred neprijetnimi vonjavami.

Izbrisano: ¶

Obl ikovano: Brez ozna čeva nja in oštevilčeva nja

111. člen
(spremljanje stanja okolja)
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Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za tiste kazalce, navedene v okoljskem poročilu, pri
katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Občina zagotovi redna poročila o spremljanju stanja okolja
v času izvajanja plana za vse kazalce navedene v okoljskem poročilu:
 povprečni dnevni letni promet (PDLP) v naseljih,
 delež rabe energije iz obnovljivih virov energije in letna poraba energije na prebivalca,
 površina najboljših in drugih kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo pri vsakokratnem spreminjanju
prostorskih aktov,
 kakovost površinskih voda (kemijsko in ekološko stanje),
 kakovost podzemnih voda (fizikalno-kemijski parametri onesnaženja),
 delež prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 kakovost vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
 površina kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih,
 površina stavbnih zemljišč in število objektov na poplavnih območjih,
 število območij proizvodnih dejavnosti (I) na območju naselij,
 količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca letno,
 količina zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca in delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
 razvitost infrastrukture za ravnanje z odpadki,
 število divjih odlagališč odpadkov,
 obseg gozdnih površin (namenska raba),
 površina gozda v ravnini (dejanska raba),
 funkcije gozdov in
 število kulturnih spomenikov in enot kulturne dediščine,
 št. tovornih oz. osebnih vagonov vlakov po ŽP,
 delež površin z IK,
 delež zelenih površin, površin za urbano vrtnarjenje, površin za šport in rekreacijo,
 dolžino kolesarskih in peš poti,
 kakovost kopalnih voda,
 kakovost in izdatnost vodnih virov,
 delež prebivalcev, ki nimajo nadzora nad kakovostjo pitne vode na lastnih zajetjih,
 št. zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalca,
 proste kapacitete skupnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode,
 delež naselij oz. prebivalcev ki imajo urejeno kanalizacijsko omrežje.

Izbrisano: .

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow

Obl ikovano: Na va den;ta bela , Vrstična ozna ka + Ra ven: 1 + Pora vnano pri: 0 cm + Ta bulator za : 0,63 cm + Za mik pri: 0,63 cm

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow

Obl ikovano: Brez ozna čeva nja in oštevilčeva nja

3.9

Prostorski izvedbeni pogoji glede varstva pred požari

Obl ikovano: Pisa va : 11 pt

Obl ikovano: Pisa va : Ne Krepko

Obl ikovano: Odsta vek sezna ma , Na sredini, Več ravni + Ra ven: 2 + Slog oštevilčeva nja : 1, 2, 3, … + Za čni pri: 1 + Pora vnava : Levo + Pora vnano pri: 1,27 cm + Za mik pri: 2,54 cm

112. člen
(protipožarni pogoji)
(1) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah se upošteva predpise, ki urejajo varstvo pred požari. Pri vseh posegih se
upoštevajo pogoji za:
 varen umik ljudi, živali in premoženja,
 potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
 prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
 vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in
 zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(2) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s
povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi
obstoječih ali novih industrijskih objektov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Zato morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
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(3) Za specifično požarno bolj obremenjene objekte se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati
posebni tehnični predpisi.
(4) Rezervoarje za kurilno olje se praviloma vgrajuje le v stanovanjske objekte potrošnika goriva ali v posebej za
to zgrajene objekte.
(5) Rezervoar za utekočinjeni naftni plin s priključkom na objekt se mora postaviti v skladu s predpisi, ki urejajo
področje naprav za vnetljive tekočine in pline ter v skladu s pogoji dobavitelja.
(6) Če posebni predpisi tako določajo, mora biti celoten objekt s strelovodno napravo zaščiten proti atmosferski
elektriki. Po objektu morajo biti nameščeni lovilni vodi ter skupno ozemljilo; z njim morajo biti povezane vse
kovinske mase na objektu.
(7) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v
elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekta pa v elaboratu študija požarne varnosti.
Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow

Obl ikovano: Na sredini

3.10 Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP
113. člen
(splošna določila)
(1) Pri legi in oblikovanju objektov se poleg splošnih PIP upošteva še določila glede tipologije posameznih
objektov, ki so dopustni v okviru prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne PNRP.
(2) V območju občine so nekateri tipi objektov obstoječi, pa novi istega tipa niso predvideni. To velja predvsem za
verske objekte in za tip suburbane stanovanjske stavbe. Verske objekte je dopustnograditi ob spoštovanju
kulturnovarstvenih pogojev pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. V določenih EUP-jih oziroma na
posameznih PNRP so nekateri tipi objektov sicer predvideni, vendar zanje ni določenih posebnih meril, saj so
predvideni v območjih, na katerih je s tem odlokom predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
kar je določeno v podrobnih določil posameznih EUP (npr. industrijski, proizvodni objekti itd.).

Izbrisano: dovoljeni

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano:

(3) Tipi, lega, velikost in oblikovanje, določeni za gradnjo novih objektov, se smiselno uporabljajo tudi za
rekonstrukcije in prenove obstoječih objektov.
(4) Pri višinskih gabaritih objektov, določenih z navedbo najvišjega dovoljenega gabarita (npr. do največ K+P+1),
se dovoli ob upoštevanju usklajene podobe naselje, višinskih gabaritov objektov v okolici, terenskih razmer
(poplavno območje, omejitev v območju cone letališča Moškanjci in določil glede oblikovanja posameznih
objektov v tem odloku, tudi vse nižje višine objekta (npr: K, K+M, P, P+M, P+1). Če je v okviru višinskega gabarita
dopustna tudi klet (K), se dovoli tudi objekte brez kleti.
114. člen
(tipologija osnovnih objektov)
1 Tradicionalna stanovanjska stavba je prostostoječa stavba, stavba v okviru razvitega tlorisa ali v nizu
objektov; je enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega
Prilagodi se značilnostim obstoječe grajene strukture, saj se tradicionalna stanovanjska stavba postavlja
predvsem v jedrih naselij in ostalih območjih naselij ter zaselkih z ohranjeno tradicionalno gradnjo. Objekti se
lahko postavljajo samostojno ali v nizu z ostalimi v okviru kompleksa, pri čemer se lahko nestanovanjski objekt
priključi stanovanjskemu zaporedno, na čelni fasadi, v zaledju parcele ali v obliki črke L, kot je značilno za razvit
tloris.
Gabariti:
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- tlorisni gabariti: tlorisna zasnova objektov mora biti izrazito podolžna in pravokotna, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5. Objekti morajo biti čim bolj enotnega kubusa, dovoli se dodajanje kubusov že v okviru stanovanjskega
objekta na osnovni podolgovat objekt (praviloma v L obliki), po vzoru tradicionalnih še ohranjenih objektov, pri
čemer morajo posamezni deli stavbe upoštevati dano razmerje stranic. Stolpiči in podobni arhitekturni elementi
niso dopustni. Širina objekta je lahko največ 10 m.
- višinski gabarit: na ravnem terenu se dovoli P+p, na nagnjenem terenu tudi K+P+p. Kolenčni zid mora biti v
celoti skrit pod napuščem oziroma višine največ 0,6 m.
Streha
Oblika strehe se uskladi s strehami v neposredni okolici, dopustna je simetrična dvokapnica, z naklonom med 40°
in 45°. Čopi in mansardna okna niso dopustni. Dovoli se strešna okna, sončne zbiralnike ter module za
pridobivanje električne energije na strehah, vendar ne na strešini proti javnemu prostoru. Dovoli se opečni
zareznik ali bobrovec v naravni opečne rdeči barvi. Dovoli se slamnata streha.
Fasade
Fasade morajo biti oblikovane v skladu s tradicionalnimi. Okenske odprtine morajo biti enotne, pokončne,
pravokotne in simetrično razporejene. Fasade morajo biti izvedene v zglajenem ometu v odtenkih svetlejših barv.
Podrobna merila
Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna, kot tudi ne izvedba
satelitskih anten in klimatskih naprav.
2 Podeželska stanovanjska stavba je prostostoječa stavba, stavba v okviru razvitega tlorisa ali v nizu objektov;
je enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega
Lego objektov se prilagodi značilnostim obstoječe grajene strukture. Objekti se lahko postavljajo samostojno ali v
nizu z ostalimi v okviru kompleksa, pri čemer se lahko nestanovanjski objekt priključi stanovanjskemu zaporedno,
na zadnji fasadi, v zaledju parcele, kot je značilno za razvit (sestavljen) tloris.
Gabariti:
- tlorisni gabariti: Tlorisna zasnova objektov mora biti podolžna in pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5.
Objekti so praviloma čim bolj enotnega kubusa. Dovoli se dodajanje kubusov v okviru stanovanjskega objekta na
osnovni podolgovat objekt (v L ali T obliki), po vzoru tradicionalnih še ohranjenih objektov, pomožni kubusi se
dodajajo objektu praviloma za gradbeno linijo le-tega. Pomožni kubusi ne smejo presegati višinskega gabarita
osnovnega objekta lahko pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt, ki so mu dodani. Stolpiči in podobni arhitekturni
elementi niso dopustniŠirina objekta je lahko največ 10 m.
- višinski gabarit: objekt je lahko gabarita P+p ali P+M oziroma K+P+p in K+P+M. Kolenčni zid ne sme presegati
višine 1 m.
Streha
Streha mora biti usklajena s strehami v neposredni okolici, dopustna je simetrična dvokapnica, z naklonom med
35° in 45°. Čopi so dopustni. Mansardna okna so lahko enokapna in dvokapna, pri čemer morajo biti postavljena
osno simetrično. Na posamezni strešini ne smejo biti več kot tri mansardna okna, ki skupaj ne smejo presegati
več kot 1/2 dolžine objekta. Strešna okna in sončni zbiralniki ter moduli za pridobivanje električne energije na
strehi proti javnemu prostoru niso priporočeni. Dovoli se kritina v naravni barvi, v odtenkih od opečne rdeče do
rjave. Izjemoma se dovoli tudi ravna in enokapna streha, v primeru, da gre za nizkoenergetski (pasivni) objekt in
je izdelana prostorska preveritev, ki podaja pozitivno mnenje na predlagano oblikovanje objekta.
Fasada
Fasada mora biti oblikovana sodobno. Dovoli se enotne, pokončne, pravokotne okenske odprtine. Dovoli se
izvedba fasad v zglajenem ometu v odtenkih svetlejših barv. Dovoli se tudi lesene objekte oziroma fasade, pri
čemer razen pri izjemah, določenih v splošnih določilih tega odloka, ni dopustna uporaba polkrožnih brun. Dovoli
se balkone, vendar le na manj izpostavljenih fasadah. Ograje balkonov morajo biti transparentne.
Podrobna merila
Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna, kot tudi ne izvedba
satelitskih anten in klimatskih naprav.
3 Suburbana stanovanjska stavba (obstoječ objekt v prostoru) je prostostoječa enostanovanjska,
dvostanovanjska ali tristanovanjska stavba, če to omogoča obstoječi oziroma največji dopustni gabarit.
Gabariti:
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- tlorisni gabariti: razmerje stranic od 1:1 do 1: 2. Osnovnemu objektu je dopustno dodati tudi pomožni kubus in
sicer prednostno za gradbeno linijo osnovnega objekta. Posameznemu objektu je praviloma dopustnododati le
dva pomožna kubusa, katerih skupna zazidana površina ne sme presegati površine polovice osnovnega objekta.
Kubus je lahko dodan tako, da skupaj z osnovnim objektom tvori enovit objekt. Pomožni kubus se lahko oblikuje
kot terasa. Osnovnemu in pomožnemu kubusu se lahko doda balkon.
- višinski gabarit: od K+P+p do K+P+1+p. Pri etažnosti K+P+1+p mora biti klet vkopana na vseh štirih straneh,
kolenčni zid pa ne sme presegati 20 cm. Pri etažnosti do (K)+P+M se dovoli kolenčni zid višine do 1 m. Pomožni
kubus ne sme presegati višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko pa ima nižji gabarit kot osnovni objekt, ki
mu je dodan. V primeru razgibanega terena se lahko izvede tudi kot izravnava terena.
Streha
Dopustna je simetrična dvokapna streha, z naklonom med 30° in 45°, pri višjih objektih (K+P+1 in več) pa se
dovoli naklon strehe med 25° in 35°, da se ublaži višina objekta. Če je v okolici prisotna, je dopustna tudi
štirikapnica in križna streha. Dopusti se osvetljevanje mansarde z mansardnimi okni, pri čemer so dopustnetudi
oblike mansardnega okna, ki nimajo zidcev ob straneh s trikotno ali trapezno streho, ki prekinjajo kapno lego.
Dovoli se strešna okna in postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar
praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru. Streha pomožnega kubusa mora biti usklajena s streho
osnovnega objekta. Na pomožnem kubusu se dovoli tudi ravna streha ali enokapnica, skrita za vencem in
dvokapna streha kot podaljšanje obstoječe strehe. V primeru, ko je pomožni kubus nižji kot osnovni objekt, se
streha ustrezno zamakne. V primeru postavitve pomožnega kubusa na vzdolžno stran osnovnega objekta se
poleg oblik ravne in enokapne strehe dovoli dvokapna simetrična streha s slemenom pravokotno na sleme
osnovnega objekta, pri čemer višina slemena ne sme presegati obstoječega objekta. Pomožni kubusi, ki se
oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno streho.
Fasada
Fasada objekta naj spoštuje maniro v okolju prisotnih suburbanih objektov. Fasada pomožnega kubusa mora biti
oblikovana v skladu s fasado osnovnega objekta ali povsem sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna.
Fasade morajo biti ometane, omet mora biti v odtenkih toplih barv. Uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče
in neavtohtone (npr. fluorescentne barve), ni dopustna. Ograje na balkonih morajo biti transparentne (les, kovina
ipd).
4 Sodobna stanovanjska stavba je prostostoječa enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega
Objekti se ob upoštevanju geometrije naselja, zakonsko določenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in
drugih objektov gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih mej, postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji
o racionalni rabi prostora in rabi energije v objektih. Postavljajo se v novih območjih namenjenih predvsem
stanovanjski gradnji.
Gabariti:
- tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, pri nizkoenergetskih objektih najmanj 1:1, osnovnemu kubusu so lahko dodani
pomožni kubusi, ki so lahko manjših dimenzij in njihova skupna zazidana površina praviloma ne presega površine
polovice osnovnega objekta.
- višinski gabarit: od K+P+p do K+P+M, pri objektih z ravno streho ali blago enokapnico tudi (K) + P+1; Pomožni
kubusi ne smejo presegati višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt,
kateremu so dodani. V primeru razgibanega terena ja lahko pomožni kubus oziroma terasa izveden tudi kot
izravnava terena.
- kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo mansarde, vendar naj ne bo višji od 1 m.
Streha
Dopustna je simetrična dvokapna streha, z naklonom med 35° in 45°. Če je v okolici prisotna je dopustna tudi
križna streha. Ravna in enokapna streha sta dopustni če je tako določeno v podrobnejšem PIP, naklon enokapne
strehe naj ne presega 25°. Čopi niso dopustniMansardna okna se dovolijo na dvokapni strehi in so lahko
enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade. Element za osvetljevanje mansarde se lahko oblikuje tudi kot
strešni izzidek. Dopustnaso strešna okna in postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne
energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru. Pomožni kubusi objektov s simetrično
dvokapnico imajo lahko tudi dvokapno streho, vendar le v enakem naklonu kot osnovni objekt, pri čemer sleme te
strehe ne sme biti višje od slemena osnovnega objekta. V primeru, ko je pomožni kubus nižji kot osnovni objekt,
se streha lahko oblikuje kot ravna streha ali blaga enokapnica praviloma skrita za vencem. V primeru postavitve
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pomožnega kubusa na vzdolžno stran osnovnega objekta se poleg oblik ravne in blage enokapne strehe, skrite
za vencem, dovoli dvokapna simetrična streha s slemenom pravokotno na sleme osnovnega objekta, pri čemer
višina slemena ne sme presegati obstoječega objekta. Pomožni kubusi, ki se oblikujejo kot terase, imajo lahko
transparentno streho.
Fasada
Fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na
fasadi glavnega vhoda. Dovoli se transparentne fasade z uporabo stekla, kovine in lesa. Dovoli se tudi lesene
objekte oziroma fasade, pri čemer ni dopustna uporaba polkrožnih brun. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani,
lahko so poravnani s fasadno linijo osnovnega kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v osnovni kubus. Ograje na
balkonih morajo biti transparentne (les, kovina ipd). Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih
oziroma glavnih fasadah nidopustna , prav tako ni dopustnaizvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na
vidnih mestih glavne fasade. Če je glavnemu kubusu dodan pomožni kubus, mora biti ta oblikovan v maniri
osnovnega objekta ali sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna.
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5 Počitniška stavba je prostostoječa enostanovanjska stavba.
Lega
Objekti se postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji o racionalni rabi prostora in rabi energije v objektih tako, da
v prostoru ne predstavljajo dominante. Postavljajo se v novih območjih namenjenih turizmu in tudi na ostalih
območjih namenjenih stanovanjski gradnji.
Gabariti:
- tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, pri nizkoenergetskih objektih najmanj 1:1, osnovnemu kubusu so lahko dodani
pomožni kubusi, ki so lahko manjših dimenzij in njihova skupna zazidana površina praviloma ne presega površine
polovice osnovnega objekta.
- višinski gabarit: od (K)+P do (K)+P+p; Pomožni kubusi ne smejo presegati višinskega gabarita osnovnega
objekta, lahko pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt, kateremu so dodani. V primeru razgibanega terena ja
lahko pomožni kubus oziroma terasa izveden tudi kot izravnava terena.
- kolenčni zid se ne dovoli, oziroma naj bo skrit pod kapjo.
Streha
Dopustna je simetrična dvokapna streha, z naklonom med 35° in 45° ter ravna in enokapna streha, naklon
enokapne strehe naj ne presega 25°. Čopi so dopustni, če so prisotni v okolici. Mansardna okna se dovolijo na
dvokapni strehi in so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade. Element za osvetljevanje mansarde se
lahko oblikuje tudi kot strešni izzidek. Dopustna so strešna okna. Pomožni kubusi objektov s simetrično
dvokapnico imajo lahko le ravno streho ali blago enokapnica praviloma skrita za vencem. Pomožni kubusi, ki se
oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno ali (pohodno) zeleno streho.
Fasada
Dopušča se pretežno transparentne fasade z uporabo stekla, kovine, betona in lesa. Dopušča se tudi lesene
objekte oziroma fasade, pri čemer ni dopustna uporaba polkrožnih brun. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani,
lahko so poravnani s fasadno linijo osnovnega kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v osnovni kubus. Ograje na
balkonih morajo biti transparentne (les, kovina ipd). Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih
oziroma glavnih fasadah ni dopustna , prav tako ni dopustna izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na
vidnih mestih glavne fasade. Če je glavnemu kubusu dodan pomožni kubus, mora biti ta oblikovan v maniri
osnovnega objekta ali sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna.
6 Večstanovanjska stavba je praviloma prostostoječa tri in večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba z
oskrbovanimi stanovanji ali stanovanjska stavba za posebne namene.
Lega
Objekti se postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji o racionalni rabi prostora in rabi energije v objektih ob dobro
dostopne lokacije. Postavljajo se v območja, kjer so že prisotni in s svojo maso in gabariti ne načenjajo usklajene
silhuete naselja.
Gabariti:
- tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, enostavni podolžni tloris, poudarjen je lahko vhod v objekt,
- višinski gabarit: od K+P+p do P+1+M, izjemoma v Dornavi P+2+p; Kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo
mansarde, vendar naj ne bo višji od 1 m.
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Streha
Dopustnaje simetrična dvokapna streha, z naklonom med 35° in 45°. Če je v okolici prisotna, je dopustna tudi
štirikapnica in šotorasta streha. Čopi praviloma nisodopustni. Mansardna okna so lahko enokapna ali dvokapna, v
kompoziciji fasade. Dopustnaso strešna okna in strešni izzidki. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter
modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasada
Fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na
fasadi glavnega vhoda. Fasade so lahko transparentne, dovoli se uporaba stekla, kovine ali lesa. Balkoni morajo
biti sodobno oblikovani, lahko so poravnani s fasadno linijo osnovnega kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v
osnovni kubus. Ograje na balkonih morajo biti transparentne (les, kovina ipd). Izvedba plinskih, elektro in ostalih
omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna , prav tako ni dopustnaizvedba satelitskih anten in
klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade.
7 Poslovno stanovanjska stavba je delno stanovanjska delno nestanovanjska stavba, pri čemer je
nestanovanjski del namenjen za gostinske, upravno pisarniške, trgovske in druge storitvene dejavnosti.
Zasnova
Poslovno stanovanjska stavba je objekt, za katerega veljajo glede gabaritov in splošnega oblikovanja enaka
merila kot za stanovanjski objekt (stanovanjska sodobna, suburbana, tradicionalna stavba), pri čemer je zanj
treba zagotoviti ustrezna parkirna mesta in omejevati vplive na bivanjsko okolje v skladu z zakonodajo. Višina
posamezne etaže je lahko največ 3,6 m. Dejavnost je praviloma organizirana v etaži, ki je neposredno dostopna z
javnega prostora.
Fasada
Fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na
fasadi glavnega vhoda. Pri oblikovanju objekta se nameni posebno pozornost vhodu v poslovni del, ki se ga
praviloma loči od stanovanjskega in servisnega vhoda objekta. Pomožni kubus mora biti izveden v enakih
materialih, kot je osnovni objekt ali v kombinaciji stekla, kovine in lesa, streha je lahko tudi ravna.
8 Poslovna stavba nestanovanjska stavba, namenjena za poslovno dejavnost (gostinska, upravno-pisarniška,
trgovska in druge storitvene dejavnosti, stavba za promet in stavba za izvajanje elektronskih komunikacij).
Lega:
- poslovne stavbe se postavlja na dobro dostopne lokacije. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo
okoliškega prostora in naj upošteva sodobna dognanja o racionalni rabi prostora in rabi energije v objektih.
- v primeru, da se objekt umešča na vstop v naselje, se ga načrtuje kot poudarek v prostoru, v delu, kjer se
približa križišču prometnic ali javnemu prostoru, se objekt oblikuje tako, da tvori javni prostor. Parkirne prostore se
praviloma načrtuje v globini parcele, ne pred objektom, prav tako servisne prostore in pomožne objekte. Če je
objekt umeščen v bližino odprte krajine, naj upošteva vizure v širšem prostoru in naj objekt ne presega merila v
njem.
Gabariti
Gabarit poslovnega objekta mora biti usklajen z gabariti objektov v neposredni okolici. V območjih CU in CD v
naseljih, ki se urejajo z urbanističnim načrtom (Dornava, Mezgovci ob Pesnici, Polenšak in Polenci), višinski
gabarit objektov ne sme presegati K+P+1+M, zazidana površina pa ne 550 m². Na ostalih območjih višinski
gabarit ne sme presegati višine K+P+M, zazidana površina pa praviloma ne se presegati 250 m². Višinski gabarit
bencinskih servisov ne sme presegati etaže pritličja. Višina posamezne etaže je lahko največ 3,6 m, kolenčnega
zidu največ 1 m. Kubus je lahko sestavljen iz več kubusov, glede na potrebe dejavnosti, vendar morajo biti
praviloma zasnovani v enakih razmerjih, praviloma v razmerju najmanj 1:1,5.
Streha
Streha se mora tako z naklonom, barvo kot tudi z materialom kritine prilagoditi streham v neposredni okolici.
Dovoli se simetrična dvokapnica z naklonom med 25° in 35°. Na slemenih in nagnjenih terenih je dopustnatudi
streha z naklonom med 35° in 45°. Če je v okolici prisotna, je dopustna tudi štirikapnica in šotorasta streha. Na
bencinskih servisih se dovoli ravna streha oziroma blaga enokapnica, skrita za vencem. Kombinacija različnih
streh na kubusih se ne priporoča. Mansardna okna so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade.
Dopustna so strešna okna in strešni izzidki. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje
električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasada
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Fasada se oblikuje v skladu s potrebami dejavnosti. V urbanem naselju mora biti oblikovanje sodobno, v
podeželskem se mora zgledovati po tradicionalnih objektih iste vrste. Če gre za lokacijo v bližini kulturnega
spomenika oziroma na območju, kjer ima obstoječa zazidava pretežno historični izvor, mora biti oblikovanje
diskretno, gabariti se morajo prilagoditi obstoječim v okolici in jih ne presegati. Okolico poslovnega objekta se
uredi z uporabo avtohtonih drevesnih vrst in grmovnic. Če gre za javni prostor naselja, naj ureditev obsega tudi
elemente urbane opreme.
9 Objekt družbene infrastrukture je stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjska stavba za
posebne namene ali nestanovanjska stavba, namenjena javni upravi, kulturi, vzgoji, šolstvu, zdravstvu oziroma
drugim javnim funkcijam (upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena) ter stavba za
verske obrede in pokopališke dejavnosti.
Lega
Tematski objekti se postavljajo v okviru dejavnosti, za katere so načrtovani in ob upoštevanju resorne
zakonodaje. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora in sorodnih objektov, upošteva
naj sodobna dognanja o racionalni rabi prostora in nizko energetskih objektih. Če je objekt umeščen na vstop v
naselje, se ga načrtuje kot poudarek v prostoru. Objekt kapele se praviloma postavlja v vozlišča komunikacij in na
javne prostore naselja kot dominanto v prostoru in objekt prepoznavnosti.
Gabariti
Višinski gabarit objekta mora biti usklajen z gabariti objektov v neposredni okolici, vendar ne sme presegati višine
K+P+1+M v območjih, ki se urejajo z urbanističnim načrtom (Dornava, Mezgovci ob Pesnici, Polenšak in Polenci);
v ostalih naseljih ne sme presegati višine K+P+M. Kolenčni zid je lahko višine največ 1 m. Kubus je lahko
sestavljen iz več kubusov, ki skupaj tvorijo L, T, U ali H zasnovo objekta, glede na potrebe dejavnosti, vendar naj
sledi tradicionalni vzdolžni zasnovi objektov. Kapela naj ima enostavno pravokotno zasnovo.
Streha
Streha se mora prilagoditi streham v neposredni okolici, v območjih CU in SB je dopustna ravna ali enokapna
streha, drugje simetrična dvokapnica in križna streha z naklonom med 25-35°. Na slemenih in nagnjenih terenih
je dopustna tudi streha z naklonom med 35-45°. Če so v okolici prisotne, so dopustne tudi štirikapnice in
šotoraste strehe. Kombinacija različnih streh na kubusih se ne priporoča. Mansardna okna so lahko enokapna ali
dvokapna, v kompoziciji fasade, dovoli se oblikovanje strešnih izzidkov. Dovoli se postavitev strešnih oken in
sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije.
Fasada
Fasada se načrtuje v skladu s potrebami dejavnosti, oblikovati jo je mogoče kot estetski in simbolni poudarek,
kadar ima namen vzpostaviti prostorsko dominanto in doseči večjo razpoznavnost območja ali vstopa v naselje.
Če gre za lokacijo v bližini kulturnega spomenika oziroma na območju, kjer ima obstoječa zazidava pretežno
historični izvor, pa mora biti oblikovanje diskretno, gabariti se morajo prilagoditi obstoječim v okolici in jih ne
presegati.
10 Objekt za obrt je nestanovanjska stavba, namenjena za različne dejavnosti, kot so mizarska, avtomehanična,
kovinostrugarska ipd. (manjša industrijska stavba).
Lega
Objekte ni dopustno umeščati na odprte, izpostavljene lokacije, pred poslovne in stanovanjske objekte ali objekte
družbene infrastrukture. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora.
Gabariti
Tlorisna zasnova objekta za obrt mora biti enostavna, izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5. Objekt za obrt mora biti v gabaritih usklajen z objekti v neposredni okolici, vendar ne sme presegati višine
K+P+M oziroma P+M. Višina posamezne etaže je lahko največ 3,6 m, kolenčnega zidu največ 1 m. Zazidana
površina posameznega objekta praviloma ne sme presegati 550 m².
Streha
Pri manjših dimenzijah objektov je dopustna simetrična dvokapnica, katere naklon in kritina morata biti usklajena
z naklonom streh v neposredni okolici. Predvsem pri objektih večjih dimenzij (širina objekta več kot 14 m) pa je
streha lahko tudi ravna ali blaga enokapnica, skrita za obodnim vencem zaključka objekta. Dovoli se postavitev
sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu
prostoru.
Fasada
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Fasada se načrtuje enostavno, brez poudarkov, podrejena tehnologiji obrti. Okolica objekta se mora urediti,
skladiščenje materialov, potrebnih za dejavnost se uredi v zaprtih prostorih. Izjemoma se dovoli odprta skladišča,
in sicer v zaledju parcele, za gradbeno linijo objekta, vendar morajo biti od okolice ločena z višjo avtohtono
vegetacijo, ki je v funkciji zelene bariere.
115. člen
(tipologija gospodarskih objektov)
1 Gospodarska stavba je nestanovanjska stavba, namenjena za različne dejavnosti, ki omogočajo
funkcioniranje osnovnega objekta.
Lega
Pri postavitvi objekta kot samostojnega, se izbira manj izpostavljene lege, objekt mora biti v odnosu do
stanovanjske stavbe v podrejenem položaju, postavljen vsaj za gradbeno linijo stanovanjskega objekta, v njenem
zaledju. Če gre za postavitev v nizu ali v okviru razvitega tlorisa, je objekt lahko postavljen tudi k stanovanjskemu
objektu po vzoru tradicionalnih.
Gabariti
Tlorisna zasnova objektov mora biti enostavna, podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic najmanj 1:1,5. Objekt
je lahko zasnovan v obliki črke L oziroma T po vzoru tradicionalnih. Etažnost je lahko K+P+p, K+M (v strmem
terenu) in P+p. Zazidana površina objekta ne sme presegati 400 m². Višina posamezne etaže je lahko največ 3,6
m.
Streha
Streha mora biti usklajena s strehami v okviru domačije, dopustna je simetrična dvokapnica in križna streha, z
naklonom med 35 in 45°. Čopi niso dopustni . Dovoli se kritina opečne, sive ali rjave barve. Dovoli se postavitev
sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu
prostoru.
Fasada
Fasade morajo biti oblikovane izrazito enostavno in racionalno. Kot fasadno oblogo ali kot material izdelave se
prednostno uporablja les. Objekt je lahko tudi zidan, pri čemer morajo biti fasade ometane. Dovoli se omet v
odtenkih toplih zemeljskih barv, brez poudarkov, šivanih robov ali podobnih arhitekturnih elementov.
2 Skladišče je nestanovanjska stavba, namenjena skladiščenju.
Lega
Objekti skladišč se postavljajo v okvirih dejavnosti, za katere so načrtovani in ob upoštevanju resorne
zakonodaje. Objekte skladišč ni dopustnoumeščati na odprte, izpostavljene lokacije pred poslovne in
stanovanjske objekte ali objekte družbene infrastrukture. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo
okoliškega prostora.
Gabariti:
- tlorisna zasnova objektov mora biti enostavna, izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5.
Zazidana površina posameznega objekta praviloma ne sme presegati 200 m².
- višinski gabarit: ne sme presegati višine K+P+p oziroma P+M. Višina posamezne etaže je lahko največ 3,6 m.
Streha:
- dopustna je simetrična dvokapnica, katere naklon in kritina morata biti usklajena z naklonom in kritino streh v
neposredni okolici,
- pri skladiščih, ki se gradijo ob objektih z ravno streho ali blago enokapnico, se tako oblikuje tudi streha
skladišča,
- dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije.
Fasada
Fasada se oblikuje enostavno, brez poudarkov, oblikovanje se podredi tehnologiji dejavnosti.
3 Servisni objekt je nestanovanjska stavba, namenjena za potrebe vzdrževanja zelenih površin, površin v
območjih gospodarske infrastrukture, skladiščenju rekvizitov itd.
Lega
Objekti se postavljajo za javno rabo, za potrebe športnih in drugih vaških in kulturnih prireditev ter kot servisni
objekt za potrebe vzdrževanja območja. Postavlja se ob komunikacijo oziroma na manj izpostavljene lege.
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Gabariti:
– tlorisna zasnova objektov mora biti pravokotna, zazidana površina objekta je lahko največ 80 m²,
– višinski gabarit: P+p.
Streha
Dovoli se simetrična dvokapnica s smerjo slemena po daljši stranici objekta.
Fasada
Oblikovanje objekta mora biti enostavno.
4 Hlev je nestanovanjska kmetijska stavba.
Lega
Pri postavitvi se izbira manj izpostavljene lege, objekt mora biti v odnosu do stanovanjske stavbe v podrejenem
položaju, postavljen vsaj za gradbeno linijo stanovanjskega objekta domačije, v njenem zaledju. Če to ni mogoče,
mora biti proti javnemu prostoru zasajena zelena bariera (visokodebelni sadovnjak). Nove tehnološke rešitve
objektov ne smejo rušiti harmoničnih prostorskih odnosov, predvsem pri postavitvi v okvir obstoječih kmečkih
dvorišč, ki naj ohranjajo merilo in velikost značilne drobne zazidave.
Gabariti:
- tlorisna zasnova objektov mora biti enostavna, izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic med 1:1,5 in
1:5. Širina objekta je lahko največ 23 m, pri čemer naj razmerje in velikost objekta sledita tehnologiji proizvodnje.
- višinski gabarit: K+P+p, K+M (v strmem terenu) ali P+p.
Streha
Streha mora biti usklajena s strehami objektov v okviru domačije, dopustna je simetrična dvokapnica, z naklonom
med 30° in 45°, pri objektih večjih dimenzij (širina objekta več kot 14 m), pa so dopustne dvokapne strehe z
naklonom najmanj 25° ali enokapne strehe nižjega naklona (manj od 25°). Frčade nisodopustne . Dovoli se
postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma na manj
izpostavljeni strešini.
Fasada
Oblikovanje objekta mora biti enostavno, dovoli se uporaba lesa.
5 Rastlinjak je nestanovanjska kmetijska stavba.
Lega
Pri postavitvi se izbira manj izpostavljene lege, objekt mora biti v odnosu do stanovanjske stavbe v podrejenem
položaju, postavljen vsaj za gradbeno linijo stanovanjskega objekta domačije, v njenem zaledju. Če to ni mogoče,
mora biti proti javnemu prostoru zasajena zelena bariera (visokodebelni sadovnjak). Nove tehnološke rešitve
objektov ne smejo rušiti harmoničnih prostorskih odnosov, predvsem pri postavitvi v okvir obstoječih kmečkih
dvorišč, ki naj ohranjajo merilo in velikost značilne drobne zazidave.
Gabariti:
- tlorisna zasnova objektov mora biti enostavna, izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic med 1:1,5 in
1:5. Širina objekta je lahko največ 15 m, pri čemer naj razmerje in velikost objekta sledita tehnologiji proizvodnje.
- višinski gabarit: višina objekta naj sledi tehnologiji proizvodnje.
Fasada
Oblikovanje objekta mora biti enostavno, brez poudarkov.
6 Vinska klet je nestanovanjska stavba, katere arhitekturna zasnova se podreja vinogradniški rabi. Zasnova je
lahko tradicionalna ali posodobljena (izhajajoča iz tradicionalne). Stavba je lahko opredeljena kot: vinska klet,
vinska klet s pomožnimi bivalnimi prostori, vinotoč s predpisanimi prostori, vinska klet za gospodarsko pridelavo
(investitor ima registrirano kmetijsko gospodarstvo ali turistično kmetijo oziroma drugo gospodarsko dejavnost,
povezano s turizmom ali proizvodnjo vina).
Lega
Objekti se umeščajo ob dostopnih poteh. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo objektov v neposredni
okolici.
Gabariti
Tlorisni gabariti: osnovni kubus stavbe nad zemeljsko površino mora imeti pravokoten tloris v razmerju stranic od
1:1,5 do 1:3, na vidno manj izpostavljenih fasadah so dopustni prizidki in nadstreški, ki so osnovnemu kubusu
podrejeni.
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Zazidana površina lahko znaša največ 70 m2, pri čemer bruto tlorisna površina za občasno bivanje lahko meri
največ 50 m2. Kletni del objekta se lahko za vsakih 0,5 ara dodatnega trajnega nasada (vinograda, sadovnjaka,
…) nad 30 arov poveča za 1 m2, in sicer do največ 100 m2 kleti, če je klet namenjena lastni pridelavi, oziroma do
največ 200 m2, če je klet namenjena gospodarski pridelavi, pri čemer se lahko poveča le vkopani del objekta
oziroma je lahko viden le morebitni dodatni vstop v povečano klet.
Višinski gabarit: K (delno ali v celoti vkopana), K+P, K+M, K+P+M je dopusten le pri objektih s popolnoma
vkopano kletjo. Višina kolenčnega zidu je lahko največ 40 cm.
Streha
 dopustne so klasične dvokapne strehe z naklonom 35° do 45°, s slemenom po daljši stranici objekta; na
objektih ali delih objekta, ki so popolnoma vkopani, so dopustne ravne strehe (pohodne, zazelenjene)
 na strehi vinske kleti se lahko izvedejo strešna okna in strešne hišice tradicionalnih oblik, po eno na vsaki
strešini; dopustni so čopi, če so prisotni v neposredni okolici;
 dopustne so kritine, ki dajejo videz opečnate kritine; strešna kritina mora biti v temnejših, umirjenih,
nebleščečih (mat) odtenkih rdeče, rjave ali sive barve; ne glede na predhodno zapisano so dopustne tudi
slamnate strehe in strehe, ozelenjene z rastlinjem; za izkoriščanje energije sonca je na strehah objektov
dopustna namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic;.
Fasada
 oblikovanje fasad je lahko tradicionalno ali sodobno (vendar skladno s kulturno-krajinskim kontekstom).
Dopustno je kombiniranje historičnih stavbnih elementov in avtohtonih materialov s sodobnimi;
 dopustne so samo pastelne barve fasad. Pod nobenimi pogoji niso dopustne fluorescentne in fosforescentne
(odsevne) oziroma vse vpijoče-kričeče barve (kričeče rumene, oranžne, modre, vijolične, rdeče in druge
kričeče barve).
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116. člen
(tipologija pomožnih objektov)
1 Drvarnica
Lega
Drvarnice se postavlja kot objekte za hrambo trdega goriva na manj izpostavljene lege.
Velikost
Dovoli se pravokoten tloris, površina ne sme presegati 50 m², višina ne sme presegati pritličja, merjeno od
povprečne točke terena.
Oblikovanje
Drvarnice se oblikujejo kot lesene pritlične stavbe, pri čemer morajo biti lesene letve postavljene pokončno. Pri
oblikovanju naj spoštujejo proporce in oblikovanje osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine. V
območjih naselbinske dediščine naj ima streha naklon med 40-45 stopinj, kritina mora biti usklajena s kritino
osnovnega objekta.
2 Garaža
Lega
Garaže so objekti, namenjeni zaščiti osebnih motornih vozil in koles, ki se bodisi vključujejo v objekte
(gospodarska stavba, poslovno stanovanjska stavba, stanovanjska stavba ipd.), se gradijo kot njihovi pomožni
kubusi ali postavljajo kot samostojni objekti (tudi objekti v nizu). V primeru, ko se zaradi odmika od prometnic
stanovanjski objekt postavlja v zaledje parcele, se garaža (kot pomožni kubus) postavlja na gradbeno linijo ob
prometnici. Garaža se lahko gradi tudi kot podzemen objekt pod obstoječimi PM.
Velikost
Tlorisna površina garaže ne sme presegati 60 m², razen pri večstanovanjskih objektih in podzemnih garažah, v
skladu z določili 79. člena. Višina garaže ne sme presegati K+P oz. P. Streha se oblikovno prilagodi osnovnemu
objektu, lahko je tudi ravna ali blaga enokapnica, skrita za vencem. Če teren to omogoča, je garaža lahko
popolnoma vkopana in ima pohodno, povozno ali zeleno streho.
Oblikovanje
Garaža se oblikuje kot lesena, kovinska ali zidana pritlična stavba. Pri oblikovanju se spoštuje razmerja in
oblikovanje osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine, pri čemer se upošteva določila, ki veljajo za
pomožne kubuse, če so dovoljeni v okviru tipa objekta. V primeru vkopane garaže se vhodni del oblikuje brez
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vidnih opornih zidov. Streha garaže mora povzeti naklon in kritino osnovnega objekta ali se osnovnemu objektu
podrediti z oblikovanjem ravne strehe ali blage enokapnice skrite za vencem.
3 Čebelnjak
Lega
Postavlja se na robovih grajenega tkiva naselja, lahko pa tudi izven naselij, pod pogoji glede dopustnih gradenj
na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Pri postavitvi čebelnjaka se pazi na osončenost, zaščito objekta pred vetrom
ter varstvo bivalnega okolja. Čebelnjaki so zunaj naselij prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih.
Velikost
Dovoli se pravokotna tlorisna zasnova objekta. Tlorisna površina čebelnjaka je lahko največ 40 m², na stavbnih
zemljiščih do 100 m², višina ne sme presegati 4,5 m. Streha je lahko simetrična ali nesimetrična dvokapnica po
vzoru tradicionalnih objektov. Kritina je lahko opečni in betonski zareznik rdeče, sive ali rjave barve.
Oblikovanje
Pri oblikovanju se upošteva elemente tradicionalne arhitekture. Terase, frčade in podobni arhitekturni elementi
nisodopustni . Dovoli se uporaba lesa, uporaba polkrožnih brun ni dopustna , razen pri izjemah, ki so določene v
splošnih določilih odloka. Okolico objekta se zaradi ustreznega osenčenja in zaščite pred vetrom ozeleni z
avtohtono vegetacijo. Pri objektih v neposredni bližini stanovanjskih in drugih objektov se zeleni pas načrtuje kot
bariera.
4 Nadstrešek
Lega
Nadstreške se postavlja v primeru, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora, in sicer kot strehe pred
vhodom v objekt in kot zaščito osebnih motornih vozil in koles; postavlja se jih tudi v okviru gostinskega vrta.
Velikost
Tlorisna površina nadstreška ne sme presegati 50 m², razen nad gostinskim vrtom, kjer se njegove dimenzije
prilagodijo dimenziji (dolžini) poslovnega oz. poslovno stanovanjskega objekta, višina pa ne sme presegati 3,5
m, merjeno od povprečne točke terena. Večje dimenzije so dopustne tudi pod pogoji 72. člena odloka.
Oblikovanje
Nadstreški se oblikujejo kot lesene oziroma kovinske odprte pritlične konstrukcije. Pri oblikovanju naj spoštujejo
proporce osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine. Oblikujejo se lahko tudi kot ločna prefabricirana
zračna konstrukcija. Pri gabaritih, večjih od 30m², se dovoli blaga enokapna ali ravna streha.
5 Podporni zid
Lega
Podporni zidovi so dopustni v primerih, kjer brežine pred erozijo ni mogoče drugače zavarovati.
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Velikost
Podporni zidovi praviloma ne smejo biti višji kot 1,5 m. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja
od 1,5 oziroma 2,0 m, mora biti to predmet strokovne prostorske preveritve. Gradnja višjega opornega zidu je
dopustna tudi v primerih, ko geomehanska oziroma geološka presoja pokaže nevarnost rušenja in plazenja
terena.
Oblikovanje
Podporni zid se zida s kamnom, kot suhozid ali fugira (poglobljene in nebarvane fuge). Pri višini opornega zidu
več kot 2,0m se zid ozeleniti z avtohtono vegetacijo ali se ga členi v več delov.
6 Pergola
Lega
Pergole se postavlja kot odprte nadstreške, transparentne konstrukcije, namenjene zaščiti pred soncem in vetrom
ob objektih in ob opornih zidovih kot zelene bariere.
Velikost
Tlorisna površina pergol ne sme presegati 20 m², višina pa ne 3 m, merjeno od povprečne točke terena.
Oblikovanje
Pergole se oblikujejo kot lesene ali kovinske pritlične konstrukcije, ozelenjene s trto, viniko ali drugo, prednostno
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okrasno rastlino plezalko.

117. člen
(podrobnejši PIP za posamezne PNRP)
(1) Podrobnejši PIP za površine podeželskega naselja v območjih naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici
SK – površine podeželskega naselja v območjih naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici, opredeljene v okviru
naslednjih EUP: DO5, DO6, DO7, DO18, DO19, DO12, ME1, ME8, ME9, ME10, ME11, ME12, ME13, ME15, ME6
in ME7.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu. Vsi tipi stanovanjskih objektov razen
večstanovanjskih in suburbanih, ki niso obstoječi, stanovanjsko poslovni objekti, poslovni objekti, kmetijski
gospodarski objekti, hlevi, gospodarske stavbe, objekti za obrt, skladišča, kapele. Dopustni so pomožni objekti ter
nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor FZ: do 0,40
Dopustna so odstopanja na
zazidanosti na gradbeni
območju, kjer je strnjena gradnja
FI: do 0,80
parceli:
tradicionalna.
3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivimi dejavnostmi. Ob
pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP in ob pogojih iz 101. člena, ki določa PIP na
poplavnih območjih, sodopustne :
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije ,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje: 49 kopenski promet, 53 poštna in kurirska dejavnost,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.1 predšolska vzgoja , 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6
pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9
druge dejavnosti za zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Izjemoma se dovoli še:
– C Predelovalne dejavnosti razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in
naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov, 24 proizvodnja kovin, 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski
objekt velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dopustnih gabaritov. Za
potrebe dejavnosti se dovoli gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji posameznih objektov.
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(2) Podrobnejši PIP za površine podeželskega naselja v ostalih naseljih v občini
SK – površine podeželskega naselja v območjih ostalih naselij oziroma opredeljene v okviru naslednjih EUP:
BR1, BR2, BR3, BR4, BR6, BR9, BR10, BR12, BRE2, LA2, POL2, POL3, POL5, POL6, POL9, PR1, PR2, PR3,
PR4, PR5, PR6, SL1, ST1, ST2, STP1, ŽA1, ŽA2 in OP20.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, redkeje objekti v nizu. Tradicionalne stanovanjske
stavbe, podeželske stanovanjske stavbe, suburbane stanovanjske stavbe, če so obstoječe v prostoru,
stanovanjsko poslovni objekti, poslovni objekti, kmetijski gospodarski objekti, hlevi, gospodarske stavbe, objekti
za obrt, objekti družbene infrastrukture kot so gasilski domovi in kapele. V vinogradniških območjih so dopustne
tudi vinske kleti, pod pogojem, da ima investitor v lasti najmanj 300 m² površine vinograda ali sadovnjaka v
neposredni bližini gradbene parcele. Dopustni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na FZ: do 0,40
Dopustna so odstopanja na območju, kjer je
gradbeni parceli:
strnjena gradnja tradicionalna.
FI: do 0,60
3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivimi dejavnostmi.
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP in ob pogojih iz 101. člena, ki določa PIP na
poplavnih območjih, sodopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozi,
– H Promet in skladiščenje: 49 kopenski promet in sicer le v naseljih oziroma zaselkih ob regionalni cesti,
49.31 mestni in primestni kopenski potniški promet, 53 poštna in kurirska dejavnost,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.1 predšolska vzgoja, 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6
pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9
druge dejavnosti za zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnost: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo,
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Izjemoma se dovoli še:
C - predelovalne dejavnosti: razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in
naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov, 24 proizvodnja kovin, 25.4 proizvodnja orožja in streliva, 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski
objekt velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dopustnih gabaritov. Za
potrebe dejavnosti se dovoli gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.

Izbrisano: PO7 ,

Izbrisano: /1

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: Dovoljeni

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: dovoljenih

(3) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve
A – površine razpršene poselitve, opredeljene v enotah odprtega prostora OP20, OP21 in v okviru naslednjih
EUP: BR5, BR7, BR8, BR13, BRE3, BRE4, BRE5, DO9, LA1, LA3, LA4, ME2, ME4, PO1, PO3, PO4, PO5,

79/99

Izbrisano: 3

Občinski prostorski načrt Občine Dornava – odlok

usklajen predlog

PO6, PO7, PO8, PO9, POL1, POL7, PR7, SL3, SL4, SL5.
Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, redkeje objekti v nizu. Tradicionalne stanovanjske stavbe,
podeželske stanovanjske stavbe, suburbane stanovanjske stavbe, če so obstoječe v prostoru, stanovanjsko
poslovni objekti, poslovni objekti, kmetijski gospodarski objekti, hlevi, objekt za obrt (predvsem objekti, namenjeni
dopolnilni dejavnosti na kmetiji), pomožni objekti in objekti družbene infrastrukture, kot so gasilski (vaški) dom in
kapela. V območjih z vinogradi so dopustne tudi vinske kleti, pod pogojem, da ima investitor v lasti najmanj 300
m² površine vinograda ali sadovnjaka v neposredni bližini gradbene parcele. Dopustniso pomožni objekti ter
nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor /
/
zazidanosti na
gradbeni parceli:
3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivimi dejavnostmi.
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP in ob pogojih iz 101. člena, ki določa PIP na
poplavnih območjih, so dopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.1 predšolska vzgoja, 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6
pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9
druge dejavnosti za zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnost: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
Izjemoma se dovoli še:
– C - predelovalne dejavnosti: razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa
in naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov, 24 proizvodnja kovin, 25.4 proizvodnja orožja in streliva, 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski
objekt velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dopustnih gabaritov. Za
potrebe dejavnosti se dovoli gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: Dovoljeni

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: dovoljenih

(4) Podrobnejši PIP za površine razpršene vinogradniške poselitve
Av – površine razpršene vinogradniške poselitve, opredeljene v EUP odprtega prostora: OP20, OP21
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti. Tradicionalna ali posodobljena oblika (izhajajoča iz tradicionalne
oblike) vinske kleti. Dopustni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor /
/
zazidanosti na
gradbeni parceli:
3 Dopustne dejavnosti:
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Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRPdopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– I Gostinstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnost: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju,
skladno s Prilogo 1b. Vinskim kletem so lahko dodani pomožni bivalni prostori, ki ne ustrezajo določilom Pravilnika
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za potrebe dejavnosti se
dovoli gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste. Sprememba namembnosti obstoječih
objektov je dopustna, če so izpolnjeni pogoji glede dostopnosti, parkirnih mest in infrastrukturne opremljenosti,
zaradi katere se ne spremeni velikost in zunanji videz objekta ter bistveno ne povečujejo vplivi na okolico, skladno
z dopustnimi dejavnostmi.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljene

(5) Podrobnejši PIP za stanovanjske površine za posebne namene
SB –stanovanjske površine za posebne namene, opredeljene v okviru naslednje EUP: DO3.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, kompleksni sestavljeni tlorisi. Objekti družbene infrastrukture,
poslovni objekti, servisni objekti. Za potrebe rehabilitacije se dovoli tudi gradnja hlevov in spremljevalnih objektov
za potrebe jahanja (jahalnica). Dopustni so tudi večstanovanjski in drugi objekti, če so v območju že prisotni
oziroma je to določeno v EUP. Dopustni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor FZ: do 0,50
Dopustna so odstopanja, v skladu s faktorji v
FI: do 1,20
zazidanosti na gradbeni parceli:
območju.
3 Dopustne dejavnosti:
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, so poleg bivanja dopustne predvsem:
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– I Gostinstvo,
– P Izobraževanje,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti: 94 dejavnost članskih organizacij in
druge dejavnosti za potrebe vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije in zaposlitve mladih v zavodu ter za njihovo
strokovno obravnavo.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 15%
območja SB.

Izbrisano: Dovoljeni

Izbrisano: Dovoljeni

Izbrisano: dovoljene

(6) Podrobnejši PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, opredeljena v okviru naslednjih EUP: DO6, DO7, POL6.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu kjer so značilni. Razen objekta hleva vsi
objekti dopustni v SK (v območjih naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici), poleg teh pa še objekti družbene
infrastrukture ter servisni objekti. Dopustniso tudi večstanovanjski in drugi objekti, če so v območju že prisotni
oziroma je to določeno v EUP. Dopustniso pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor FZ: do 0,8
Dopustna so odstopanja na območju jeder naselij,
FI: do 1,5
zazidanosti na gradbeni parceli:
kjer je strnjena gradnja tradicionalna
3 Dopustne dejavnosti:
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Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, sodopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje: 49.31 mestni in primestni kopenski potniški promet, 49.32 obratovanje taksijev, 53
poštna in kurirska dejavnost,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T - dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in sorodne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski
objekt in objekt hleva velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dopustnih
gabaritov.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 15%
območja CU.

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: dovoljenih

(7) Podrobnejši PIP za druga območja centralnih dejavnosti
CD –druga območja centralnih dejavnosti opredeljena v okviru naslednjih EUP: SL1
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu, kjer so značilni; poleg dopustnih v SK (v
območjih naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici) še objekti družbene infrastrukture in skladišča; pomožni objekti
ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
/
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na FZ: do 0,8
FI: do 1,5
gradbeni parceli:
3 Dopustne dejavnosti:
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, so poleg bivanjadopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– C Predelovalne dejavnosti razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in
naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov, 24 proizvodnja kovin, 25.4 proizvodnja orožja in streliva, 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6 pomožne dejavnosti za
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izobraževanje,
Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9
druge dejavnosti za zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski
objekt velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dopustnih gabaritov.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se zelene bariere z visokoraslo vegetacijo proti območjem stanovanjskih
površin oziroma proti odprtemu prostoru krajine.
–

Izbrisano: dovoljenih

(8) Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti
IK – površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo opredeljene v okviru naslednjih EUP: BRE1, BRE2, POL4,
ŽA2.
1 Tipologija zazidave: kmetijski gospodarski objekti, hlevi, objekti za obrt, poslovni objekti, servisni objekti,
skladišča ipd. ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
FZ: do 0,50
2 Faktor izrabe in faktor
/
zazidanosti na gradbeni parceli: FI: do 1,00
3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene razvoju kmetijske proizvodnje. Dopustne so dejavnosti:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– C Predelovalne dejavnosti: 10 proizvodnja živil, 11 proizvodnja pijač, 16 obdelava in predelava lesa,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah,
jedrskih elektrarnah in sicer le izkoriščanje biomase in bioplina, 35.119 druga proizvodnja električne energije .
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju,
skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se zelene površine zarasle z visokoraslo avtohtono vegetacijo, kot zelena
bariera proti odprtemu prostoru na vedutno izpostavljenih delih območja.
(9) Podrobnejši PIP za območja površin za turizem
BT –površine za turizem EUP: LA5
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu;; pomožni objekti ter nezahtevni in
enostavni objekti iz Priloge 1a.
/
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na FZ: do 0,6
FI: do 0,5
gradbeni parceli:
3 Dopustne dejavnosti:
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, so dopustne:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I Gostinstvo,
– P Izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.9 druge dejavnosti za zdravje,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
Dopušča se tudi bivanje, vendar le za potrebe dejavnosti turizma.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni
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dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 10%
območja BT.
(10) Podrobnejši PIP za območja zelenih površin

Izbrisano: 9

a) ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport opredeljene v okviru naslednjih EUP: ŽA3.
1 Dopustni objekti: objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, servisni objekti, gradbeno inženirski
objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge
1a.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter ob pogojih iz 101.
člena, ki določa PIP na poplavnih območjih.
3 Merila in pogoji: Na območjih niso dopustne večje spremembe prostorskih značilnosti območja, ki pomenijo
trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na
naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti brez večjih zemeljskih del.
4 Druga merila in pogoji: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin morajo biti oblikovno poenoteni in
skladni v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
b) ZP – parki, opredeljeni v okviru naslednjih EUP: DO5.
1 Dopustni objekti: gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b ter
nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a. Izjemoma se dovoli tudi ureditve parkirnih prostorov, če je tako
določeno s PIP za EUP.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji: Na območjih niso dopustne večje spremembe prostorskih značilnosti, ki povzročijo trajno
izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na
naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti brez večjih zemeljskih del.
4 Druga merila in pogoji: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin morajo biti oblikovno poenoteni in
skladni v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
c) ZD – druge zelene površine opredeljene v okviru naslednjih EUP: ME5 BR10 in BR13.
1 Dopustni objekti: gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b ter
nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji: Gre za območja zelenih barier, kot predah med posameznim rabami prostora, predvsem v
smislu ohranjanja naravnih prostorskih prvin. Na območjih niso dopustne večje spremembe prostorskih
značilnosti, ki povzročijo trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti.
4 Druga merila in pogoji: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin morajo biti oblikovno poenoteni in
skladni v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali za gradnjo.
d) ZK – pokopališča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: DO7, PO2.
1 Dopustni objekti in ureditve: ureditev pokopališč, verske stavbe in objekti družbene infrastrukture, kot so
poslovilni objekti in kapele ter servisni objekti skladno s Prilogo 1b; enostavni in nezahtevni objekti iz Priloge 1a;
postavitev klopi, počivališč, stojnic za cvetje in sveče ter drugih podobnih elementov urbane opreme, gradnja
gradbeno inženirskih objektov, če služijo dejavnostim v območju, gradnja površin za mirujoči promet za potrebe
pokopališča.
2 Dopustne dejavnosti:
Na območju se dovoli:
– S Druge dejavnosti: 96.03 pogrebna dejavnost in z njo povezane spremljajoče dejavnosti.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Merila in pogoji za oblikovanje: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin namenjenih pokopališču
morajo biti oblikovno poenotene in skladne v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
(11) Podrobnejši PIP za območja prometnih površin

Izbrisano: ,

Izbrisano: ŽA2 .

Izbrisano: 0
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PC, PL – površine cest in letališč, opredeljenih v okviru naslednjih EUP: BR6, DO5, DO7, ME3, POL9 in v
enotah odprtega prostora,
1 Dopustni objekti in ureditve: gradnja objektov za promet, površin za mirujoči promet in gradnja gradbeno
inženirskih objektov, če služijo dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b, enostavni in nezahtevni objekti iz
Priloge 1a;.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji za oblikovanje: Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno upoštevati urbanistične,
arhitekturne in krajinske značilnosti širšega območja.
(12) Podrobnejši PIP za območja okoljske infrastrukture

Izbrisano: BR10,

Izbrisano: OP1 /1, O P1 /2, OP2 /1 , OP3 .

Izbrisano: 1

O – okoljska infrastruktura, opredeljena v okviru naslednje EUP: DO8.
1 Dopustne dejavnosti:
- E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
2 Dopustni objekti: gradbeno inženirski objekti povezani z dejavnostjo na območju (čistilne naprave, cevovodi ,
nadstreški in servisni objekti za ravnanje z odpadki, ipd.) skladno s Prilogo 1b ter enostavni in nezahtevni objekti
iz Priloge 1a.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Merila in pogoji za oblikovanje: Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno upoštevati urbanistične,
arhitekturne in krajinske značilnosti širšega območja oziroma vedute in poglede ter homogenost odprtega
prostora.
(13) Podrobnejši PIP za območja najboljših kmetijskih zemljišč

Izbrisano: 2

K1 – najboljša kmetijska zemljišča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: BR2, BR7, DO5, DO9, PO5, PR1, SL2
in v enotah odprtega prostora.
1 Dopustne gradnje in prostorske ureditve:
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so poleg primarne rabe in drugih dejavnosti, varstvenih del ter gradenj,
določenih s področno zakonodajo, dopustne naslednje gradnje in prostorske ureditve:
– vzdrževanje in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 1a,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih legalno zgrajenih objektov ter odstranitev
nelegalnih objektov kot vzpostavitev prvotnega stanja,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija kozolcev ter ostalih, z dovoljenjem zgrajenih lesenih tradicionalnih
kmetijskih objektov (skednjev, kašč ipd.), ki služijo izključno osnovni namembnosti (spravilu sena in pridelkov
ipd.), v njihovi izvirni postavitvi in velikosti,
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore
za trajne nasade in opore za mreže proti toči;
– omrežja gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki
nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije lokalnih cest,
– sanacije nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez izkoriščanja mineralnih surovin) v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
2 Druga merila in pogoji
– upravičenost postavitve rastlinjakov mora investitor izkazati z mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe,
iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Pri vodnem zajetju, vrtini
oziroma vodnjaku mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za
namakanje kmetijskih zemljišč,
– pomožne kmetijsko gozdarske objekte (razen čebelnjakov) se postavlja v neposredno bližino kmetijskih
gospodarstev oziroma ob grajeno tkivo naselja, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi, upravičenost postavitve pa mora
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investitor izkazati z mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt
nujno potreben za obratovanje kmetije,
čebelnjake je dopustnopostaviti, če gre za postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji ali ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, in sicer na zemljiščih, ki so
s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo.
Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na
poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje
čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni
red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

(14) Podrobnejši PIP za območja drugih kmetijskih zemljišč

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano:

Izbrisano: 3

K2 – druga kmetijska zemljišča, opredeljena v okviru naslednje EUP: OP16, OP20, OP21, OP22.
1 Dopustne gradnje in prostorske ureditve
Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so poleg primarne rabe in drugih dejavnosti, varstvenih del ter gradenj
določenih s področno zakonodajo dopustne naslednje gradnje in prostorske ureditve:
– vzdrževanje in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 1a,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih legalno zgrajenih objektov ter odstranitev
nelegalnih objektov kot vzpostavitev prvotnega stanja,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija kozolcev ter ostalih, z dovoljenjem zgrajenih lesenih tradicionalnih
kmetijskih objektov (skednjev, kašč ipd.), ki služijo izključno osnovni namembnosti (spravilu sena in pridelkov
ipd.), v njihovi izvirni postavitvi in velikosti,
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki
nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije lokalnih cest,
– sanacije nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez izkoriščanja mineralnih surovin) v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
2 Drugi pogoji:
– pomožne kmetijsko gozdarske objekte (razen čebelnjakov) se postavlja v neposredno bližino kmetijskih
gospodarstev oziroma ob grajeno tkivo naselja, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi, upravičenost postavitve pa mora
investitor izkazati z mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt
nujno potreben za obratovanje kmetije.
– čebelnjake je dopustno postaviti, če gre za postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji ali ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, in sicer na zemljiščih, ki so
s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo.
Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na
poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje
čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni
red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.
(15) Podrobnejši PIP za območja gozdnih zemljišč

Izbrisano: 3

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano: 4

G –gozdna zemljišča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: ME5, OP3, OP15, OP16, OP17, OP20, OP21, OP22.
1 Namenska raba:
Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in
ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu s področno zakonodajo določena kot
gozd.
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2 Dopustni posegi:
Na območju gozdov so poleg primarne rabe in drugih dejavnosti, varstvenih del in gradenj, določenih s področno
zakonodajo, dopustne naslednje gradnje in prostorske ureditve:
– vzdrževanje in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 1a,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih legalno zgrajenih objektov ter odstranitev
nelegalnih objektov kot vzpostavitev prvotnega stanja,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija z dovoljenjem zgrajenih tradicionalnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki
služijo izključno osnovni namembnosti, v njihovi izvirni postavitvi in velikosti,
– vzdrževalna dela in gradnja komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja in naprav
podzemno, le izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve,
– gradnja brezžičnih telekomunikacijskih objektov oziroma objektov in naprav omrežja mobilne telefonije pod
pogojem, da vrednosti elektromagnetnega sevanja, ki jih povzročajo, ne presegajo jakosti, določene s
področno zakonodajo in da je umestitev le-teh skrbno načrtovana s prostorsko preveritvijo njihove
izpostavljenosti ter upoštevanjem sodobnih principov zakrivanja v ranljivem ali izpostavljenem prostoru,
– vzdrževalna dela in gradnja cest ter gradnja oziroma postavitev prometne signalizacije in naprav za promet,
– postavitev stalne gozdne žičnice, praviloma izven objektov in območij kulturne dediščine in ostalih varovanih
območij,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna postavitev predvidena z lovskogojitvenim načrtom,
– sanacije nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez izkoriščanja mineralnih surovin) v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,
– vzdrževanje in gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
– agrarne operacije (medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije) na
območjih, na katerih bo izkazan interes lastnikov kmetijskih zemljišč skladno z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi, ki urejajo to področje. Upoštevati je treba usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne
dediščine, prepoznavnost krajine ter načrtovane infrastrukturne koridorje in
– krčitev gozda v kmetijske namene do površine 0,5 ha po pridobljenem dovoljenju pristojne službe.
3 Drugi pogoji:
– čebelnjake je dopustno postaviti, če gre za postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji ali ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo in sicer na zemljiščih, ki so
s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo.
Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na
poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje
čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni
red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa se dovoli, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga
izdela pristojna služba,
– vzdrževalna dela in gradnjo gozdnih cest namenjenih predvsem gospodarjenju z gozdom se dovoli, če je to
skladno z gozdnogospodarskim načrtom, pri čemer je za gozdne ceste v območjih kulturne dediščine
potrebno izdelati variante tras,
– v območju kulturne dediščine je za gradnjo gozdnih učnih/tematskih in konjeniških poti potrebno izdelati
celostno podobo učnih oziroma usmerjevalnih tabel,
– posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je potrebno načrtovati tako,
da se ne posega v obstoječi gozdni rob,
– ograditev posameznih delov gozda, razen v primeru obore za rejo divjadi, nidopustna . K ureditvi obore je
potrebno pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe.
4 Odmiki objektov:
Na podlagi področne zakonodaje so predpisani odmiki, ki znašajo pri gozdnem robu:
- za stavbe
25 m,
- za ostale objekte, posege in ureditve
1 m,
- za objekte na kmetijskih zemljiščih
4 m od gozdnega roba.
(16) Podrobnejši PIP za območja voda

Izbrisano: dovoljene

Izbrisano: dovoljeno

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljena

Izbrisano: 5
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VC – celinske vode, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BR8, OP15, OP17, OP20.
1 Namenska raba:
Območja vodnih zemljišč so območja površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe
voda (celinske vode) in območja vodne infrastrukture, ki so namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in
vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno.
2 Dopustni posegi:
– vzdrževanje, gradnja in odstranitev objektov javne gospodarske infrastrukture, pri čemer se zagotovi poplavno
varnost in ne poslabša stanje voda in vodni režim ter zagotovi ekološko sprejemljiv pretok;
– vzdrževanje in gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– vzdrževanje in gradnja objektov, potrebnih za rabo voda,
– vzdrževanje in gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– vzdrževanje in gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja,
– za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih
in napravah mogoča rekonstrukcija, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta,
– raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in
odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno),
– raziskovanje voda za oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje državnega monitoringa voda,
– raziskovanje voda, ki se izvaja v okviru predpisanih raziskovalnih dejavnosti.
3 Drugi pogoji:
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov in
– preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.
Na priobalnem zemljišču je prepovedano:
– gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin,
– pridobivanje gramoza in proda, utrjevanje brežin z gradnjo zidov, betoniranje dostopnih ramp in posegi, ki
onemogočajo dostop do vodotokov.
Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z
uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Zavarovanja brežin se prioritetno izvajajo
sonaravno, z vegetacijskimi materiali. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov nidopustno, razen na krajši razdaljah
za potrebe ureditve dostopa oziroma prehoda prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture
(most, prepust na javnih cestah in poteh). Mostove in ceste na območju vodotokov se gradi tako, da se ne
posega v pretočni profil in se zagotovi varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno
varnostno višino. Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti, ki
se izvajajo izven gnezdilne sezone ptic.
4 Odmiki objektov:
Na podlagi področne zakonodaje so predpisani odmiki, ki znašajo pri celinskih vodah:
- 1. reda – znotraj naselij
15 m,
- 1. reda – zunaj naselij
40 m,
- 2. reda
5 m od meje vodnega zemljišča.

Izbrisano: 2/1

Izbrisano: 3

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljeno

3.11 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po posamezni EUP
118. člen
(splošna določila)
(1) V enoti urejanja prostora veljajo splošna merila, ki izhajajo iz določil PIP. Če so za enoto predpisane
posebnosti, dodatne omejitve ali dodatne dopustne dejavnosti, je to navedeno v podrobnih merilih PIP.
–
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(2) Če za posamezno EUP niso navedena podrobna merila, zanjo veljajo splošna določila tega odloka.
(3) Za območja razpršene poselitve, ki so del EUP odprtega prostora, veljajo splošna določila in prostorski
izvedbeni pogoji za območja PNRP, smiselno pa se uporabljajo tudi podrobna merila za EUP odprtega prostora.
119. člen
(podrobna merila v EUP naselij in razpršene poselitve)
(1) Bratislavci:
1. BR5: Ob spomeniku; v celoti se varuje spomenik NOB (Bratislavci-Spomenik NOB, EŠD 6656).
2. BR6: Del vasi ob regionalni cesti; varuje se zunanja podoba in material gradnje enote kulturne dediščine:
Bratislavci - Kužno znamenje (EŠD 19865). Varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na
površini ne več vidne strukture v okviru Prazgodovinske naselbine (EŠD 6490).
3. BR7: Zaselek ob Bodkovskem potoku; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Domačije
Poznič (EŠD 20982). Novi objekti v zaselku se morajo zgledovati po tradicionalnih, pri gradnji stanovanjskega
objekta se praviloma upošteva določila za tipologijo tradicionalne stanovanjske hiše. Pri pozidavi prostih stavbnih
zemljišč se ne posega na območje kulturne dediščine oziroma se zagotovi čim večji odmik od Domačije Poznič
(EŠD 20982) ter se s tem ohrani njeno pojavnost v prostoru.
4. BR8: Ribnik z objektom; dovoli se gradnja (legalizacija) obstoječega objekta kot objekta namenjenega novemu
kmečkemu gospodarstvu, bivanju in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji v obstoječih gabaritih in oblikovanju
oziroma dozidava objekta v skladu s pogoji tega odloka, ki določa tipologije stanovanjskih stavb. Območje se po
potrebi nameni javnemu programu v povezavi z rekreacijo ob vodi. Pod vodstvom pristojne služne za varstvo
narave ali ob sodelovanju ustreznega strokovnjaka (biolog ipd.) se izvedejo ukrepi za izboljšanje in ohranjanje
biodiverzitete ter omogoči vzpostavitev habitata za ogrožene vrste/skupine (dvoživke, kačji pastirji in drugi vodni
nevretenčarji, makrofiti, mokrišča). Severni del vodne površine se praviloma prepusti zaraščanju z
vodno/močvirsko vegetacijo, rastlinje pa se kosi v tem delu le na nekaj let v zimskem času oziroma se odstranjuje
posamezna lesna zarast izven vegetacijske sezone. Praviloma se severni del vodne površine ali del le-tega
pregradi s podvodno mrežo majhnih odprtin, s čimer se prepreči vstop ribam in ribjim mladicam, kar je ugodno za
dvoživke.
(2) Brezovci:
1. BRE1: Območje za kmetijsko proizvodnjo; v gozd in gozdni rob se praviloma ne posega, v primeru ko je to
potrebno pa se le-tega ponovno vzpostavi.
2. BRE2: Osrednji del vasi; v območju se grajeno tkivo prednostno prenavlja, novi objekti se zgledujejo po
tradicionalnih v območju, povzemajo višinske gabarite in razmerja. Varujejo se enote kulturne dediščine,
Domačija Kukec (EŠD 20983) in Petkova hiša (EŠD 20988), in sicer gabariti, zunanja podoba in material gradnje.
Na območju kmetijske proizvodnje na severnem delu naselja se dovoli tudi gradnja stanovanjskih objektov v
okviru domačije, v območju širitev pa gradnja objektov namenjenih kmetijstvu (hlev, gospodarski objekti domačije
ipd.) in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
3. BRE4: Zaselek; na prostoru kmetijskih zemljišč, poraščenih z gozdom, se omogoči gospodarjenje z gozdom in
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč.
4. BRE5:, Pri oblikovanju objektov se upošteva tradicionalno tipologijo objektov prisotno v zaselku.

Obl ikovano: Pisa va : Krepko

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow, 11 pt

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow, 11 pt

(3) Dornava
1. DO3: Zavod; dovoli se gradnje in druge ureditve za potrebe dejavnosti (rehabilitacija, institucionalno varstvo,
usposabljanje, izobraževanje posebnih socialnih skupin ipd.), ki jih izvaja Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava v skladu s splošnim PIP. Pri oblikovanju novih in ob rekonstrukcijah ter
dograditvah obstoječih objektov je treba upoštevati maniro obstoječih objektov oziroma objekte sodobno
oblikovati tako, da ne bodo dominirali v prostoru. Spoštovati je treba gradbene linije in gabarite obstoječega
grajenega tkiva. Posebno pozornost je treba nameniti parkovni ureditvi, predvsem zunanji ureditvi severnega
oziroma severozahodnega roba območja in fasadam objektov ob teh robovih, ki so vidno izpostavljeni v veduti
dvorca in parka Dornava. Športni objekti, igrišča, jahalnica ipd. se lahko namenijo tudi javni uporabi.
2. DO5: Vstop v naselje Dornava; ob urejanju območja se upošteva vidno izpostavljenost in odnos do dvorca in
parka Dornava. Parkirne in ostale servisne površine se zazelenijo oziroma se z zeleno bariero omili njihov vpliv
na prostor. Objekti in ureditve, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na
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zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika, nisodopustni . V območju se ne dovoli gradnje novih
objektov za obrt s proizvodnimi dejavnostmi. Pri gradnji hlevov in večjih gospodarskih objektov se upošteva
določilo, da se jih postavlja izključno v zaledje parcel, za obstoječo grajeno strukturo in ne ob mejo stavbnega
zemljišča na zahodni strani proti dvorcu oziroma ob regionalno cesto. Parkovne površine vzhodno od dvorca
Dornava se ob sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave urejajo kot odprte zelene površine, možna je
ureditev javnega prostora, namenjenega za počitek, ki se opremi z urbano opremo ter klopmi, igrali in podobnimi
parternimi ureditvami, možna je tudi ureditev parkirišča za potrebe obiskovalcev dvorca. Na območju ZP ob
regionalni cesti, neposredno na vstopu v naselje, se dovoli ureditev zelenih površin, drevoreda, sadovnjaka, vrta
ipd. Na območju ob drevoredu, ki vodi k dvorcu Dornava (EUP DO1-oppn) se v pasu 8 m ob drevoredu ne dovoli
globoke kmetijske obdelave. EUP DO5 se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad
letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za
cono letališča.
3. DO6: Jedro naselja s šolo, občino in cerkvijo; dovoli se gradnja večstanovanjskih objektov, pri čemer naj
višinski gabariti ne presežejo gabarita cerkve sv. Doroteje, katere podoba, ambient, notranjost, inventar in širša
podoba v prostoru se varujejo. EUP DO6 se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad
letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za
cono letališča.
4. DO7: Jedro ob regionalni cesti; prostor se ureja kot jedro naselja. Grajena struktura se gosti in prenavlja.
Gospodarski objekti ob cesti se praviloma umaknejo novim poslovnim ali stanovanjskim objektom. Varuje se
kulturni spomenik Domačija Čušek (EŠD 14862; Dornava-Domačija Čušek). Varujejo se gabariti, zunanja podoba
in materiali gradnje spomenika padlim v prvi svetovni vojni (EŠD 16180) in Vrbečove kapelice (EŠD 20292). EUP
se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen
varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča. Pri načrtovanju v prostoru se
upošteva zazidalni preizkus (Zazidalni preizkus, Sapo d.o.o., februar 2018), ki je priloga SD OPN št. 1

Izbrisano:

Izbrisano: dovoljeni

Izbrisano: /1

Obl ikovano: Pisa va : 10 pt

5. DO18: Območje na jugovzhodu Dornave; dovoli se gradnja večstanovanjskih objektov, pri čemer se upošteva
vidno izpostavljenost območja. Višinski gabarit večstanovanjskega objekta ne sme presegati gabaritaP+1.6.
DO19: Območje novega dela naselja; v območju se dovoli tip sodobne stanovanjske hiše.
Tradicionalnih, podeželskih in suburbanih ter večstanovanjskih objektov se ne dovoli. Za ostale
tipologije velja splošni PIP. Pri načrtovanju v prostoru se smiselno upošteva zazidalni preizkus
(Zazidalni preizkus, Sapo d.o.o., februar 2018), ki je priloga SD OPN št. 1. Dostopne ceste v območje
se oblikujejo po že vzpostavljenih koridorjih in poljskih poteh, ki se jih med seboj poveže z dodatnimi
povezavami za dostope v zaledje parcel in na kmetijske površine v osrednjem in južnem delu
območja. Objekti neposredno ob javni poti Dornava – Mezgovci (EUP DO19 in jug DO7) se z glavno
fasado obrnejo proti cesti. Pred gradbeno linijo stanovanjskega objekta so dopustni le nadstreški,
zimski vrtovi in podobni na stanovanjski objekt vezani objekti, ostale pomožne in kmetijsko
gospodarske objekte se postavlja v zaledje parcel, za gradbeno linijo glavne fasade objekta ob lokalni
cesti;7. DO8: Čistilna naprava; na čistilni napravi se izboljša učinek čiščenja, da vsebnosti parametrov na iztoku v

Izbrisano: 7/1

Izbrisano:

Izbrisano: ¶

Izbrisano: 7/ 2

Izbrisano: ¶

Obl ikovano: Pisa va : Aria l, 10 pt

reko ne bodo presegale mejnih vrednosti. Poleg splošnih določil odloka veljajo določila 101. člena, ki določa PIP
na poplavnih območjih.
8. DO9: Objekt ob železnici; pri posegih v objekt je treba upoštevati varovalni pas železniške proge in Uredbo o
državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš. Za
odvajanje sanitarne vode se dovoli gradnjo male čistilne naprave ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo
objektov na vodovarstvenem območju.
9. DO12: Del naselja na jugu; oblikovanje v območju naj bo skladno z oblikovanjem objektov v neposredni okolici.

(4) Lasigovci
1. LA1: Območje z gostinskim lokalom; dovoli se gradnja gostinskega objekta v obstoječih gabaritih in
oblikovanju.
2. LA5: Turistično naselje Ribnik Bresnica; Na območju so dopustne ureditve za potrebe turističnega območja ob
Ribniku Bresnica (športni ribolov, oddih ob ribniku). Dopustna je postavitev lesenih objektov namenjenih turizmu,
objektov za glamping in njim pripadajočih ureditev ter ureditev prostora za avtodome, Predvidi se krajinska
ureditev, ki bo zagotavljala senco in zeleno bariero (dopustno avtohtono drevje in grmovnice).
(5) Mezgovci ob Pesnici
1. ME1: EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je
namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
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Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow, 11 pt

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow, 11 pt
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2. ME2: Domačija za Prečjakom; objekte se prednostno prenavlja. Pri vseh objektih se upošteva gabarite in
razmerja obstoječih tradicionalnih objektov.
3. ME3: Del letališča Moškanjci; prostor možne izključne rabe za potrebe obrambe, kjer velja splošni PIP. Prostor
se ureja kot športno letališče, dovoli se sorodne rekreacijske dejavnosti ob posebnih priložnostih (izhodiščna
točka za pripravo kolesarskega maratona ipd.) in ureditev ustreznih začasnih objektov za potrebe le-teh. Prostor
sodi v poplavno območje. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in
okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
4. ME8, ME9, ME12, ME4,: Segmenti naselja; poleg splošnih določil odloka veljajo določila 101. člena, ki določa
PIP na poplavnih območjih. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in
okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
5. ME10, ME11: Segmenti naselja; poleg splošnih določil odloka veljajo določila 101. člena, ki določa PIP na
poplavnih območjih.

Izbrisano: 1/1

Izbrisano: 1/2

Izbrisano: 1/5

Izbrisano: 1/3

Izbrisano: 1/4

(6) Polenci
1. PO1: Domačija nad kapelico; objekte se prednostno prenavlja. Pri vseh objektih se upošteva gabarite in
razmerja obstoječih tradicionalnih objektov.
2. PO2: Pokopališče; na prostoru, ki je namenjen parkiranju za potrebe pokopališča, se varuje obstoječ gozdni
rob.
3. PO3, PO4: Domačiji na Dolnjem bregu; objekte se prednostno prenavlja. Pri vseh objektih se upošteva
gabarite in razmerja obstoječih tradicionalnih objektov.
4. PO6: Domačija Meško in lovski dom; v območju novih stavbnih zemljišč velja, da morajo biti stavbe
odmaknjene vsaj 20 m od novo nastalega gozdnega roba, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa
morajo biti odmaknjeni od meje gozda vsaj 1m.
(7) Polenšak
1. POL1: Domačija Rižner; prostor se prednostno prenavlja v skladu s pogoji za varstvo kulturne dediščine (EŠD:
20876). Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje.
2. POL2: Ilovšak; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Kurtekove hiše (EŠD: 20878).
3. POL3: Kamenšak; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Domačije Zavec (EŠD: 20877).
4. POL4: Območje za kmetijsko proizvodnjo; prostor se uredi ob upoštevanju vidne izpostavljenosti območja. V
pasu proti regionalni cesti se ga zazeleni z avtohtonim rastjem. V gozd in gozdni rob se praviloma ne posega, v
primeru, ko je to potrebno, pa se le-tega ponovno vzpostavi.
5. POL6: Osrednji del naselja Polenšak in Polenci; prostor naselja se prednostno prenavlja, nova gradnja se
zgleduje po kvalitetnih tradicionalnih objektih. Varuje se zunanja podoba cerkve Marijinega obiskanja, ambient,
notranjost in inventar ter njena podoba v širšem prostoru (EŠD: 3262; Polenšak-Cerkev Marijinega obiskanja).
Varuje se strukture, ki zagotavljajo nadaljnji obstoj netopirjev na lokaciji cerkve (preletne odprtine, špranje in reže
ter ostale notranje strukture objekta). V primeru osvetlitve cerkve naj se izvzamejo deli, kjer so preletne odprtine.
Za osvetlitev zunanjih površin cerkve se uporabijo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem
delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Oblika in namestitev ter vrsta svetil v/ob objektu mora biti
skladna z zakonodajo, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Varujejo se gabariti, zunanja
podoba in materiali gradnje Šegulovega gospodarskega poslopja (EŠD: 20884; Polenci - Šegulovo gospodarsko
poslopje). V območju EUP se morajo vsi novi gospodarski objekti zgledovati po slednjem, predvsem v gabaritih in
razmerjih objekta. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Fereničeve preše (EŠD: 20883) in
Vršičeve kapelice (EŠD: 3299). Na celotnem območju enote se ne dovoli reklamnih in okrasnih osvetlitev
objektov in osvetljevanja javnih površin v nočnem času (od 23:00 ure do 05:00 ure).
6. POL7: V zaselku se oblikovno sanira suburbane objekte in se jih približa podeželski tipologiji.

Obl ikovano: Pisa va : Krepko

Obl ikovano: Pisa va : Aria l Na rrow, 11 pt

(8) Prerad
1. PR7: Domačija na jugu; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Benkove kapelice (EŠD:
3334).
(9) Slomi
1. SL1: Naselje; na območju centralnih dejavnosti se prostor ureja v okviru potreb obstoječega Lovskega doma
LD Dornava – Polenšak in z njim povezanih dejavnosti.
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2. SL2: Strelišče; to območje kmetijskih zemljišč se lahko uporablja za trap strelišče. Dovoli se postavitev
zaščitne ograje. Druge nove ureditve, spreminjanje območja in gradnje niso predvidene.
3. SL3, SL4, SL5: Domačije na jugu naselja; varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene a na
površini ne več vidne strukture v okviru Arheološkega območja Brezovci (EŠD: 14500).

Izbrisano: 1/

(10) Strejaci
1. ST1: Osrednji del naselja; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Tobiasove kapelice (EŠD:
9429). Parcela 402/1 k.o. Slomi se nahaja v območju arheološkega najdišča Villa Rustica (EŠD 6461), kjer se
varujejo arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture.
(11) Žamenci
1. ŽA2: Osrednji del naselja; v območju novih stavbnih zemljišč velja, da morajo biti stavbe odmaknjene vsaj 20
m od gozdnega roba, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od meje gozda
vsaj 1m. V gozd in gozdni rob se praviloma ne posega, v primeru, ko je to potrebno, pa se le-tega ponovno
vzpostavi.
2. ŽA3: Rekreacijsko območje Čret; na območju se izvaja rekreacija v naravnem okolju. Dovoli se gradnja
(legalizacija) obstoječih športnih igrišč, ki se vzdržujejo. Ukrepi, ki bi spreminjali obstoječe ureditve niso dopustni
i, razen odstranitev nasute zemljine, sanacija degradiranega območja in renaturacija, pri čemer mora pri
načrtovanju izvedbe posegov sodelovati biolog. Dovoli se ureditve za prezentacijo naravnih vrednot na območju
in v neposredni okolici (rastišče močvirske logarice), v okviru ureditve učnih poti (postavitev informacijskih tabel,
smerokazov ipd.). Ob vodotoku se ohranja obvodni pas v širini najmanj 5 m (visoke steblike ter lesna drevesna in
grmovna vegetacija), kjer se ne dovoli nasipavanja in postavitve ograj, izven tega območja se prestavi že
obstoječe ograje. Za osvetlitev območja v času prireditev se uporabijo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim
manj svetijo v modrem delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Oblika in namestitev ter vrsta svetil mora
biti skladna z zakonodajo, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (svetila z ravnim zaščitnim
in nepredušnim steklom). Reklamna in okrasna osvetlitev se ne dovoli. Poleg splošnih določil odloka veljajo
določila 101. člena, ki določa PIP na poplavnih območjih. Na območju so v skladu s področno zakonodajo
prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda.

Izbrisano: dovoljen

120. člen
(podrobna merila v EUP odprtega prostora)
(1) Območje ravnine Ptujskega polja:
1. OP1: Območje severno od železnice; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje naslednje enote
kulturne dediščine: Mezgovci ob Pesnici-Cizerlova kapelica (EŠD 19901). V celoti se varuje Kip sv. Frančiška
Ksaverija (EŠD 19989), ki se nahaja zahodno od območja dvorca in parka Dornava. Na območju ob drevoredu, ki
vodi k dvorcu Dornava (EUP DO1/1-oppn) se v pasu 8 m ob drevoredu ne dovoli globoke kmetijske obdelave. Na
celotnem območju enote se ohranja gozdne zaplate, živice, skupine dreves in posamezna drevesa. EUP se
nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju
letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
2. OP2: Območje južno od železnice; varuje se arheološko območje Ptuj-Rimska cesta Poetovio-Savaria (EŠD
6512) ter Ptuj-Rimska cesta Poetovio-Mursa (EŠD 6513) in sicer arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a
na površini ne več vidne strukture. V območju se ohranja gozdne zaplate, živice, skupine dreves in posamezna
drevesa.
3. OP3: Območje gozda se ohranja in varuje.
4. OP9, OP10, OP11, OP12: EUP-ji se nahajajo v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem
in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in za njih velja PIP za cono
letališča.
(2) Območje Pesniške doline:
1. OP16: obronki doline v okolici naselij Žamenci in Strejaci; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali
gradnje Županove kapelice (EŠD 4003). Varuje se arheološko območje Strejaci-Villa rustica (EŠD 6461) in sicer
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arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture. V območju se ohranja gozdne
zaplate, živice, skupine dreves in posamezna drevesa. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega
prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj
velja PIP za cono letališča.
2. OP17: Poplavna ravnica ob Pesnici; upošteva se varstveni režim za ekološko pomembno območje (EPO) in
določila za varstvo pred poplavami (101. člen). Gradnja oziroma obnova mostov mora vsebovati vsaj enostransko
izgradnjo suhih polic za vidro in druge živali, predvsem male sesalce, pri čemer morajo biti police zasnovane
tako, da bodo tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter dostopne s
klančino po kopnem in iz vode. Police morajo biti pohodne, praviloma široke 50 cm in svetla višina do mostu
mora biti vsaj 60 cm, dovoli se uporaba kvadratnih prepustov oziroma kanalov s polico vsaj na eni strani.
Uporaba cilindričnih prepustov oziroma kanalov ni dopustna . V območju naravne vrednote NV Strejaci-rastišče
močvirske logarice se spodbuja okolju prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje in integrirana pridelava).
Ohranja se mokrotne ekstenzivne travnike, sprememba v njivske površine, zasaditve trajnih rastlin in načrtovanje
ter izvajanje agrooperacij se ne dovoli. Na območju se (zaradi opredelitve novih stavbnih zemljišč na območju
ŽA-3) na obdelanih kmetijskih zemljiščih in sicer na parcelah s parc. št. 705 ali 1079/1, obe k.o. Slomi, na površini
velikosti vsaj 5.000 m2, vzpostavi nadomestno rastišče za omenjeno zaščiteno rastlino. Pri vseh fazah del, ki so
vezana na vzpostavitev mokrotnega ekstenzivnega travnika, mora sodelovati biolog. Če se to na teh parcelah
izkaže kot neizvedljivo, se nadomestno rastišče uredi na površinah primerljive velikosti v neposredni bližini,
znotraj območja naravne vrednote. Na ekstenzivni travnik oziroma nadomestni habitat, ki se vzpostavi, je prvotno
potrebno vzpostaviti vegetacijo nižinskega mokrotnega travnika. Košnja se izvaja s klasično strižno kosilnico ali
ročno in sicer enkrat v letu (konec junija), baliranje se ne dovoli. V okviru nadomestnega habitata ni
dopustnovnašati hranila (velja za umetna gnojila in hlevski gnoj) in zaščitna sredstva vseh vrst. V območju se
ohranja gozdne zaplate, živice, skupine dreves in posamezna drevesa.
3. OP18: Poplavna ravnica nad naseljem Mezgovci ob Pesnici; upošteva se določila za varstvo pred poplavami
(101. člen). V območju se ohranja gozdne zaplate, živice, skupine dreves in posamezna drevesa. EUP se nahaja
v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju
letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
(3) Območje Slovenskih goric:
OP20, OP21, OP22: Obronki Slovenskih goric; varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje
naslednjih enot kulturne dediščine: Bratislavci-Spomenik NOB (EŠD 6656), Brezovci-Slodnjakova kapelica (EŠD
1537), Polenci- Uršičeva kapelica (EŠD 16220), Slomi-Poljanski križ (EŠD 5769), Brezovci-Fereničeva kapelica
(EŠD 1542), Prerad-Benkova kapelica (EŠD 3334) in Polenšak-Kozarova kapelica (EŠD 3290). Varuje se
Arheološko območje Brezovci (EŠD 14500) in Bratislavci-Prazgodovinska naselbina (EŠD 6490) in sicer
arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture. Prostor okoli enot kulturne
dediščine se primerno uredi v smislu javnega odprtega prostora, brez večjih posegov, opornih zidov, premikov
terena in ob upoštevanju splošnih določil varstva kulturne dediščine. Na območju naravne vrednote NV Savci rastišče močvirske logarice se ohranja mokrotne ekstenzivne travnike, sprememba v njivske površine in
načrtovanje ter izvajanje agrooperacij se ne dovoli. V poplavnem območju ob Bresniškem potoku se upošteva
PIP za poplavna območja (101. člen) in resorno zakonodajo. Na celotnem območju enote se ohranja naravna
struga potokov in v največji meri tudi gozd v njihovi okolici. V območju običajnih oziroma zahtevnejših
protierozijskih ukrepov se upošteva PIP oziroma resorno zakonodajo. Meja poplavnega območja in erozijskih
območij je označena v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega odloka.
Na območju dela Savskega ribnika (vodni zadrževalni Savci), ki sega v Občino Dornava (severni del
zadrževalnika- rezervat za ohranjanje populacije domorodnih vrst trib), se upošteva določila resorne zakonodaje
glede ribolovnega režima in glede zavarovanih živalskih vrst. Ohranja se ugodno stanje vrst in habitatov, ki
omogočajo dolgotrajno ohranitev populacij. Pregrajevanje ribnika z mrežami ali katerikoli drug način za
preprečevanje dostopa ribam do drstišč, ni dopustno.
Obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) ob regionalni cesti Polenšak-Savci na območju naselja
Bratislavci se ob selitvah (spomlad, jesen) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami oziroma zgradi ustrezne
prehode/podhode za živali.
3.12 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih OPPN
121. člen
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(splošni pogoji za pripravo OPPN)
(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da
posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi
zelenimi površinami in GJI ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih
ureditev.
(2) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se pripravi strokovne
podlage za celotno območje OPPN. Z njimi se predvidijo tudi celovite rešitve GJI za celotno območje urejanja.
(3) PNRP in poteki GJI na območju OPPN, ki so prikazani v grafičnih prikazih tega OPN, se v fazi priprave OPPN
lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam
dostopov in infrastrukture. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah ugotovi utemeljena
potreba po spremembi meje OPPN. Z vsakim novim OPPN je dopustno prekriti in razveljaviti veljavni OPPN, ki
ureja območje.
(4) Na območju OPPN za stanovanjsko gradnjo se lahko določi, da je del ali celotno območje urejanja čisto
stanovanjsko območje v smislu predpisov o varstvu pred hrupom, če so pri načrtovanju upoštevani urbanistični,
arhitekturni in tehnični ukrepi varstva pred hrupom.
(5) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, se izdelajo strokovne podlage
in predvidijo prostorske rešitve na način, da prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev, cestnega in drugega
infrastrukturnega omrežja ter opremljenosti prostora z družbeno infrastrukturo in javnim prostorom v obstoječih
naseljih, v katerih se načrtujejo.
(6) V primeru, da se izdela OPPN za območje kjer je prisotno registrirano arheološko najdišče, je treba
predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že
v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
(7) Določila tega člena odloka veljajo tudi za spremembe in dopolnitve veljavnih OPPN.
(8) Na območjih veljavnih OPPN so v grafičnih prikazih tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče
PNRP. Za dovoljevanje posegov v prostor se uporabljajo določila veljavnega OPPN.
122. člen
(splošni pogoji v območjih, ki se urejajo z OPPN)
(1) Na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN, so dopustni postopki spreminjanja in urejanja mej zemljiških
parcel, ki so skladni z določili veljavnega OPPN.
(2) Na območjih, ki se urejajo s predvidenim OPPN, so do uveljavitve dopustne nove izmere, obodne parcelacije
in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI.
(3) Na območjih, za katera ta odlok do uveljavitve predvidenega OPPN dovoljuje gradnje objektov, so dopustni
geodetski postopki zaradi določanja gradbene parcele in pridobitve uporabnega dovoljenja. Dopustne so tudi
obodne parcelacije po meji EUP, v kateri so dopustne gradnje do uveljavitve OPPN, določene s tem odlokom.
(4) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred njegovim sprejetjem
na obstoječih parcelah dopustni naslednji posegi:
 redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije, dozidave obstoječih
objektov,
 gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe na obstoječih gradbenih parcelah, postavitev
začasnih objektov in ograj,
 odstranitve obstoječih objektov,
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gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v
nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja.
123. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN in državnih prostorskih načrtov, ki niso grafično
prikazani s tem odlokom)

(1) OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani
investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo GJI, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih
služb; za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in
prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.
(2) Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko izdela OPPN, kjer tak prostorski akt s tem
odlokom še ni predviden:
 gradnja GJI s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti ter objekti GJI, ki obsegajo več kot 0,5 ha ureditev, razen
v primerih, ko gre za kompleksno gradnjo manjšega obsega, ki je kot taka opredeljena s tem odlokom,
 gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki niso namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb,
 graditev objektov, katerih dimenzije in oblikovanje ter vrsta PNRP bi zaradi prilagajanja posebnim zahtevam
za energetsko varčno gradnjo, rabo alternativnih virov energije, delovanje ali prezentacijo posebnih
dejavnosti in podobno bistveno odstopale od PIP, določenih s tem odlokom,
 prenova ali delna prenova naselja, predvsem na območjih naselji s tradicionalno tipologijo objektov in
številnimi enotami kulturne dediščine,
 sanacija razpršene poselitve in razpršene gradnje ter sanacija drugih razvrednotenih območij,
 izkoriščanje mineralnih surovin,
 prostorske ureditve v naseljih in zunaj naselij na območjih, pomembnih za prepoznavnost občine in
 prostorske ureditve, za katere je skladno s predpisi o varstvu okolja potrebno izvesti presojo vplivov na
okolje.
124. člen
(podrobna merila v novih območjih oppn)
(1) Dornava:
1. DO1-oppn: Ožje območje dvorca Dornava, DO14-oppn: Park dvorca Dornava, DO15-oppn, DO16-oppn:
Poplavni del parka dvorca Dornava: predviden nov skupen oppn za območje treh enot urejanja prostora v
skladu s splošnimi pogoji iz 121. člena odloka:
 DO1-oppn: Ožje območje dvorca Dornava; prostor se ureja v skladu z Odlokom o razglasitvi Dvorca in parka
Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS št. 81/99 in 22/2002) in Odlokom o razglasitvi
in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
17/79, 33/89) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje se predvidi za celovito prenovo v skladu
s konservatorskim načrtom za prenovo, v okviru katerega se ob sodelovanju pristojne službe za varstvo
narave načrtuje tudi sanacija spomenika oblikovane narave. Varuje se zunanja podoba dvorca, notranjost in
inventar, celoten ambient, ograja, parterne ureditve z bazenom, kip Neptuna, skulpture, drevored ter podoba
dvorca v širšem prostoru. Obnovi se oranžerija in podobno. Dvorec se uredi v smislu prezentacije kulturne
dediščine. Dovoli se dejavnosti, ki so skladne z načrtovano prenovo in sicer: kultura, turizem, šolstvo in
znanost, mogoča je ureditev hotela ipd. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad
letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP
za cono letališča.
 DO14-oppn: Park dvorca Dornava; prostor se ureja v skladu z Odlokom o razglasitvi Dvorca in parka
Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS št. 81/99 in 22/2002) in Odlokom o razglasitvi
in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
17/79, 33/89) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje se predvidi za celovito prenovo v skladu
s konservatorskim načrtom za prenovo, v okviru katerega se ob sodelovanju pristojne službe za varstvo
narave načrtuje tudi sanacija spomenika oblikovane narave. Ohranja in obnavlja se os parka in gozda. V
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skladu z režimom varovanja se uredijo tematske in sprehajalne poti. Območje parka mora biti dostopno širši
javnosti za rekreacijo v naravi. EUP se nahaja v območju kontroliranega dela zračnega prostora nad
letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP
za cono letališča.
 DO15-oppn, DO16-oppn: Poplavni del parka dvorca Dornava; prostor se ureja v skladu z Odlokom o
razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS št. 81/99 in
22/2002) in Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 17/79, 33/89) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje
se predvidi za celovito prenovo v skladu s konservatorskim načrtom za prenovo, v okviru katerega se ob
sodelovanju pristojne službe za varstvo narave načrtuje tudi sanacija spomenika oblikovane narave. Varuje
se enoto kulturne dediščine Dornava-znamenje (EŠD 660467). V skladu z režimom varovanja se uredijo
tematske in sprehajalne poti, območje parka mora biti dostopno širši javnosti za rekreacijo v naravi, pri čemer
so na območju v skladu s področno zakonodajo prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost
območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Ohranja oziroma oživi se
staro strugo Pesnice. Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da
se poplavna varnost ne bo poslabšala.
2. DO2-oppn: Območje kmetijske proizvodnje zahodno od dvorca Dornava; do izdelave OPPN se dovoli gradnje
in ureditve v skladu s 122. členom, pri čemer višinski gabarit objektov ne smejo presegati gabarita P+M. Nove
gradnje osnovnih objektov za potrebe kmetijske proizvodnje niso dovoljene, proizvodnjo se preseli na ustreznejšo
lokacijo Do preselitve se v okviru obstoječih objektov dopusti dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in
paro, razen 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah (bioplinarne niso dopustne), Območje
kmetijske proizvodnje se dolgoročno prestrukturira v smislu dejavnosti v povezavi z dvorcem in parkom Dornava
kot so: kultura, turizem, šolstvo, hotelske kapacitete, apartmajsko naselje, tematski park v povezavi z barokom
ipd. Območje se načrtuje ob sodelovanju pristojne službe za varstvo narave. EUP se nahaja v območju
kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je namenjen varovanju letališkega
prometa letališča Moškanjci in zanj velja PIP za cono letališča.
3. DO17-oppn: Prostor ob Zavodu; v območju se dovoli ureditve in gradnje za potrebe športne dejavnosti v
skladu s splošnimi PIP. V primeru potreb po prostorskih širitvah Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava se nameravane ureditve načrtujejo v okviru podrobnega prostorskega načrta ali z
javnim natečajem.
4. DO11-OPPN: Rekreacijsko območjeDornava; na območju nekdanje gramoznice, na jugu naselja Dornava in
južno od železniške proge je predvidena ureditev območja za oddih, rekreacijo in šport, ki se nameni širšemu
lokalnemu prebivalstvu in je strateškega pomena za občino. V širšem prostoru se ga s kolesarskimi in peš potmi
poveže z drugimi površinami za rekreacijo v občini, kot so letališče Moškanjci, park Dornava, obvodni zeleni
prostor Pesnice. Velja sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora
DO11-rekreacijsko območje Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/2019).5. DO14-oppn: Rekreacijsko
območje Dornava- razvojne površine. Na območju razvojne površine rekreacijskega območja Dornava se uredi
tematski park oziroma območje za postavitev počitniških objektov (glamping) v naravnem okolju ter druge
ureditve kot dopolnitev ponudbe rekreacijskega območja.
(2) Mezgovci:
1. ME14-oppn: poselitveno območje Mezgovci; površine so namenjene bivanju in z njim združljivimi dejavnostmi.
Tipologija zazidave: prostostoječi objekti (sodobne stanovanjske stavbe, poslovno stanovanjske stavbe).
Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom z namenom celovite prometne ureditve in
opremljanja z drugo gospodarsko javno infrastrukturo, določitve skupnih javnih površin in ureditev, meril in
pogojev za parcelacijo, meril in pogojev za oblikovanje objektov. Grajeno strukturo v območju se prilagodi merilu
naselja, višinski gabariti objektov naj ne presegajo gabarita K+P+p do K+P+M.
4 KONČNE DOLOČBE
125. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
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Izbrisano: Na območ ju je že ur ejen manjši r ibnik za r ibolov z objek to m,ba linišče in igr išče za odbojko na mivk i. Pr edvidena je šir itevobs toje čega r ibnika . Za zagota vljanje samo čistiln ih sposobnosti r ibnika se zago tovi bo lj r azgibane in sonar avno ur ejene br ežine, del vodne povr š ine pa se pr epusti zar aščanju z vodno vegeta cijo. V okv ir u r ibnika se za gotovi manjše vodno te lo, kamor se r ibe
ne bodo v lagale in bo pr imer no za r azmnoževa lni habitat dvo živk .Pr edvid i se ur editev igr iš ča za ma li nogome t in hokej na tr avi, poligona za r olkar je, o tr oškega igr išča ter pokr itega s tr elišča za zr ačno, MK in p iš tolo velikega ka libr a.Na J V r obu območja se pr edvidi pogozditev in osnovanje manjšega nadomes tnega gozdnega otoka ob uporabi av toh tonih vr st dr evjain gr movnic . Ods tr ani se
invazivne tu jer odne vr ste r astlin ( japonski dr esnik , ž lezava nedotika ,a mbr ozija , deljenolis tna r udbekija, r obinija, enole tna suholetn ica , or jaška /kanadska z lata r ozga idr .) in pr epr ečuje njihovo š ir jenje.Vidno izpos ta vljenost ob močja se zmanjša z zasaditvijo r obnih delov območ ja, pr i če mer se upor abi av tohtono vegetac ijo .Za os vetlitev ob močja se upor abijo s ijalke s senzor jem za iz kop, ki ne
sve tijo v UV spek tr u in čim manj s vetijo v modr em delu spektr a ( npr . visoko tlačne natr ijeve s ijalke), oblika in names titev ter vr s ta sve til mor a biti s kladna z zakonodajo, ki ur eja mejne vr ednosti sve tlobnega onesnaževanja oko lja . Rekla mna in okr asna osve tlitev se ne dovoli. Za odva janje sanitar ne vode se dovo li gr adnjo male čis tilne napr ave ali upor aba kemičnih s tr anišč ob upošte vanju
pr edpisov , ki ur ejajo gr adnjo objek tov na vodovar stvenem ob močju .Pr os tor se v pr imer u nar avnih in dr ugih nesr eč nameni za zašč ito in r eševanje. S temi ur editva mi se gr amoznica dokončno sanir a. Območ je se ur eja z obč insk im podr obnim pr ostor skim načr tom.

Izbrisano: ¶

Izbrisano: 1. ME5- oppn: Gospodar ska cona Mezgovc i; območ je ob že leznišk i pr ogi, neposr edno ob naselju Zgor nji Moš kanjc i v so sednji občin i Gor išnica se namenja za pr oizvodne pr ogr ame in selitev le- teh iz obs toječ ih nase lij. Gr ajeno s tr uktur o v ob moč ju se pr ilagodi mer ilu naselja , v iš ins ki gabar iti obje k tov naj ne pr esegajo gabar ita K+ P+1. V sev er ni del cone se u mešča pos lovne,
tr govske in podobne dejavnos ti, v no tr anjost cone pa o s tale na namens ki r abi dovoljene dejavnos ti. Na s tr ehah objek tov se spodbuja mon taža foto voltaičnih modulo v za potr ebe izr abe sončne ener gije. Pr i ob jek tih , ka ter ih upor abna tlor isna povr šina pr esega 1.000 m², je tr eba izdelati š tudijo iz vedljivo s ti alter nativnih s is te mov za oskr bo z e ner gijo.Zahodni del območ ja med ces to in železn ico
se v pasu šir ine 30 m ohr anja kot gozdna povr šina. Kr čenje gozda se na o sta li za gr adnjo pr edvideni povr š ini or ganizir a postopno in v sk ladu s po tr ebami. V ok vir u zunanjih ur editev ob nov ih ob jek tih se pr edvidi za saditev z av toh tonimi dr evesnimi in gr movnimi vr sta mi. Za os vetlite v ob moč ja se upor abijo sijalke s senzor jem za izkop , k i ne sve tijo v UV spek tr u in čim manj s vetijo v modr em
delu spek tr a ( npr . viso kotlačne natr ije ve sijalke),ob lika in na mes titev ter vr sta s vetil mor a biti sk ladna z zakonodajo, k i ur eja mejne vr ednosti sve tlobnega onesnaževanja okolja .Re kla mna in o kr asna osve tlitev se pr avilo ma ne dovoli.Pr edvidene deja vnosti v pr ostor u ne s mejo pr ekor ačiti dovo ljenih emis ij v zr ak in dovoljen ih vr ednosti za k akovos t zr aka, pr i čemer je tr ebaupoš teva ti
obstoječe obr emenitve ( železnica, gospodar ska cona v sosednji obč ini) . Pr av tako je tr eba zagoto viti, da na o koliške m območ ju ( SK) ne bodo pr esežene pr edpisane mejne vrednosti kazalcev hr upa za III. območ je var stva pr ed hr upom. Po po tr ebi se izvedejo pr otihr upni u kr epi ( pr otihr upne bar ier e) .Med ces to in cono se ohr anja/v zpos tav lja pas vegeta cije, s čimer se o mili tudi vidno
izpos tav ljenos t cone v š ir šem pr ostor u. Obmo čje se pr ometno in or ganizacijs ko lahko pove že z nas tajajo čo gospodar sko cono v Moš kanjc ih. Območ je se ur eja z obč insk im podr obnim pr ostor skim načr tom.¶
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1. Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Dornava:
 Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986 2000 za območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Uradni list RS, št. 75/02),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Dornava (Uradni list RS, št. 86/04);
2. Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava:
 Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86,
12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popravek, 25/91, 12/93, 16/94),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za
obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu 1996 (Ur. l. RS, št. 14/97),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Uradni list RS, št. 75/02),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Dornava (Uradni list RS, št. 86/04);
3. Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava:
 Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popravek, 27/93, 26/94),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine
Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni list RS, št. 84/98); s tem odlokom se v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj za območje Občine Dornava spremeni naslov odloka tako, da glasi:
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dornava,
 Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/07, 13/09);
4. Zazidalni načrt Dornava – dom:
 Odlok o sprejemu zazidalnega načrta Dornava – dom (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 38/88, Uradni
list RS, št. 46/98).
126. člen
(prostorski akti, ki ostanejo v veljavi)
(1) Po uveljavitvi tega odloka ostanejo v veljavi in se še naprej uporabljajo:
1. državni prostorski akti:
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko –
Hodoš (Uradni list RS, št. 51/09).
NASELJE

EUP

OBJAVA

Dornava,
Mezgovci ob
Pesnici
Bratislavci,
Dornava,
Polenšak, Slomi

DO10-DPN,
ME16-DPN

Uredba o državnem prostorskem načrtu za
Uradni list RS, št. 51/09 elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge
Pragersko – Hodoš

BR11-DPN,
DO13-DPN,
POL8-DPN, SL6Uradni list RS, št. 47/16
DPN, SL7-DPN,
SL8-DPN, SL9DPN

2. lokalni prostorski akti:
NASELJE
EUP

OBJAVA

IME OPPN

Obl ikovana tabel a

Uredba o državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo

IME OPPN
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
Uradno glasilo slovenskih
načrtu za enoto urejanja prostora DO11občin, št. 47/2019
rekreacijsko območje Dornava

(2) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski načrti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. V primerih, ko
so območja ali deli območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov s tem odlokom opredeljeni za pripravo
občinskih podrobnih prostorskih načrtov, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih prostorskih
izvedbenih načrtov.
127. člen
(odstopanja od PIP)
(1) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih zakonito zgrajenih objektih. Pri
rekonstrukciji, dograditvi ali spremembi namembnosti obstoječega zakonito zgrajenega objekta so odstopanja od
PIP, določenih s tem odlokom, dopustna, če:
– so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP
tega odloka,
– se uporabna površina ne povečuje za več kot 30% in bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo
nesorazmerno visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja PIP poslabšal
dosežene kakovosti v soseščini objekta.
(2) Dopustno je odstopanje od določb tega odloka pri oblikovanju zahtevnejših objektov, namenjenih trgovskim,
oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in
podobnim dejavnostim, katerim je lahko dodano tudi bivanje, tako da oblika teh objektov poudarja ali kakovostno
nadgrajuje obstoječe arhitekturne in urbanistične značilnosti naselja ali dela naselja ter upošteva tehnične
zahteve pri posameznih dejavnostih.
128. člen
(legalizacije objektov)
(1) Na območju občine so legalizacije objektov, zgrajenih ali rekonstruiranih brez ustreznih dovoljenj s področja
graditve objektov, dopustne, skladno z določbami tega odloka.
(2) V primeru neskladnosti izvedene gradnje z določbami tega odloka mora dovoljenje za že izvedeno gradnjo
navesti vse neskladnosti, ki jih je potrebno odpraviti, da bo gradnja usklajena z določili tega odloka.
(3) Če vinske kleti niso v celoti skladne s podrobnejšimi PIP za vinske kleti in površine razpršene vinogradniške
poselitve (Av), se lahko zanje pridobi gradbeno dovoljenje, če je s sanacijskimi ukrepi zagotovljena integracija
stavbe v dani kulturno-krajinski in stavbarski kontekst. Sanacijski ukrepi za integracijo objekta v dani kulturnokrajinski in stavbarski kontekst morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji.
(4) Če se v postopku projektiranja in določanja sanacijskih ukrepov ugotovi, da bi bila nujna izvedba obsežnih
konstrukcijskih sprememb, ki bi bile nesorazmerne glede na odstopanje od podrobnejših PIP, so dopustne
tolerance do 20 % glede pogojev o razmerju stranic objekta, naklonu strehe, maksimalni tlorisni površini frčad,
višini kolenčnega zidu, razliki med slemenom osnovne stavbe in slemeni prizidkov in nadstreškov, odmikih in
tlorisnem gabaritu.
129. člen
(dokončanje začetih postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po
določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
130. člen
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(nejasnost določb)
(1) V primeru nejasnosti določb tega odloka se pri izdaji dovoljenja za gradnjo poleg določil odloka upošteva
obvezna razlaga Občinskega sveta Občine Dornava.
131. člen
(hramba OPN)
(1) OPN Občine Dornava je izdelan v digitalni in analogni obliki. Analogna oblika je tiskana v štirih izvodih (za
Občino Dornava, Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, Upravno enoto Ptuj ter Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za prostor).
(2) OPN Občine Dornava v analogni in digitalni obliki se hrani in je v času uradnih ur na vpogled javnosti na
sedežu Občine Dornava in na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.
132. člen
(nadzorstvo)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
133. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

Janko Merc
Župan Občine Dornava
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UVOD
Občina Dornava je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), pričela postopke sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/13, 5/15-obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN), ki je
začel veljati v juniju 2013. Župan Občine Dornava je sprejel sklep o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in
dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/17).
Temeljna gradiva upoštevana v osnutku akta so bila:



usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja RS (Uradni list RS, št. 76/2004),
usmeritve Območnega razvojnega programa Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020,

Kot hierarhično višji akt sta bila upoštevana naslednja dokumenta:
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge
Pragersko – Hodoš (Uradni list RS, št. 51/09) in
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Uradni list
RS, št. 47/16).

Razlogi za pričetek postopka, ocena stanja in postopek sprejemanja
Občina Dornava je v jugozahodnem delu izrazito ravninska in predstavlja zahodni del Ptujskega
polja, severovzhodni del občine pa preide v gričevnat svet Slovenskih goric. Strnjena poselitev je
značilna za ravninski naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici ter tudi za naselji Strejaci in Žamenci, ki
se nahajata na robu poplavne ravnice reke Pesnice, pri ostalih naseljih pa prevladuje tip razpršene
avtohtone poselitve. Ravno z vidika ohranjanja poselitve in kulturne krajine v gričevnatem delu občine
je s strani občanov in lastnikov zemljišč bilo podanih največ pobud za spremembo prostorskega akta
občine, preostale pobude pa se nanašajo na manjše širitve in izvzeme stavbnih zemljišč znotraj
naselij v občini.
Za občino je pomembna širitev rekreacijskega območja Zastavki (ime enote korigirano na
Rekreacijsko območje Dornava; OPPN za območje v izdelavi, faza: osnutek), južno od železniške
proge Ptuj-Ormož, kjer se predvideva vzpostavitev športnih površin s pripadajočimi objekti in
tribunami, ureditev naravnega kopališča in parkirišča za avtodome ter potrebnih parkirišč za
obiskovalce.
Za občino so zelo pomembne tudi širitve predlagane zaradi razvojnih potreb občanov in lastnikov
zemljišč.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se predvidi tudi spremembe tistih sestavin OPN, za katere
se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave, predvsem odloka. V tem smislu se priloga
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OPN 1 a, Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah
podrobnejše namenske rabe prostora, korigira tako, da bo čim bolj skladna s preglednicami v okviru
ostalih občin Skupne občinske uprave. Korigirana preglednica pa v največji možni meri ohranja
odločitve sprejete v veljavnem OPN Občine Dornava.
Občina se je odločila, da strateški del akt spreminja le v segmentih, ki sledijo iz predlaganih sprememb
izvedbenega akta oziroma iz ciljev zastavljenih v okviru Območnega razvojnega programa Spodnje
Podravje za obdobje 2014 – 2020.
Grafika izvedbenega dela OPN se poleg predlaganih širitve in izvzemov spreminja še zaradi naslednjih
vsebin:
 usklajevanje PNRP na mejah s sosednjimi občinami. Posamezni segmenti na mejah z občinami
niso imeli določene namenske rabe zemljišč. Na delih, kjer je bilo to smiselno korigirati s strani
OPN Občine Dornava, je bilo to izvedeno (Preglednica 1_5: preglednica_uskladitve, od U 56,
do U 63),
 deljenje enot urejanja prostora zaradi opredelitve veljavnega DPN za prenosni plinovod M9
Lendava–Kidričevo in sprememba rabe na parcelah: k. o. Bratislavci (378): 174, 175, 176, 181,
184/7, 184/8, 184/9, 570/3, saj gre za območja izključne rabe (E),
 deljenje enot urejanja prostora znotraj EUP: DO10-DPN, glede na območje naselja preko
katerega poteka (RPE, dodana ME16-DPN),
 usklajevanje NRP med rabami G in K1/K2, v skladu s 3. točko splošnih smernic s področja
varovanja kmetijskih zemljišč, ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pod št. 350-24/2013/24, dne 15.02.2017 in smiselno glede na zemljiški kataster in dejansko
stanje v prostoru (poti, potoki itd),
 preštevilčenje enot urejanja prostora v skladu s stališčem MOP glede tehničnih pravil pri pripravi
prostorskih aktov v primerih, opredeljenega v priporočilih 10.
V grafičnem delu SD OPN 1 Občine Dornava so priloženi samo tisti grafični listi grafičnega dela, ki so
bili spremenjeni, in sicer:
 strateški del: 211_zas_pros_raz in 213_zas_pos ,
 izvedbeni del: 223_eup_pnrp_pip_spremembe, 224_eup_gji_spremembe: vse karte razen zap.
št. 10 (J26-6), 11 (J26-13), 12 (J26-14)
V postopku usklajevanj z nosilci urejanja prostora za drugo mnenje, so bile korigirane nekatere vsebine,
ki so vplivale tudi na ostale strateške karte /podlaga kart, NRP, poplavna območja ipd., zato so v
usklajenem aktu dodane tudi ostale strateške karte. Prav tako so zaradi uskladitve s sklepi o
posameznih parcelah na mejah s sosednjim občinami izvedene nekatere korekcije NRP, ki so vplivale
na izvedbeni del akta, zato so tudi v izvedbenem delu prikazane vse karte OPN v občini.
Postopek sprejemanja akta
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Župan Občine Dornava, je sprejel sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 10/17).
Na podlagi ZPNačrt-a in Pravilnika o vsebini in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list
RS, št. 99/97) je bil pripravljen prikaz stanja prostora ter izdelane strokovne podlage za SD OPN 1
občine Dornava, in sicer za tista naselja, kjer so bile podane razvojne pobude občanov in Občine.
Osnutek akta je bil posredovan pristojnemu ministrstvu, za objavo na strežniku, nosilci urejanja prostora
pa so bili poklicani, da podajo prvo mnenje.
V postopku priprave SD OPN 1 Občine Dornava se pri pripravi gradiva upoštevajo 10. Priporočila
Ministrstva za okolje in prostor, glede Priprave gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih
prostorskih načrtov št. 35032-10/2015/1-1092-02, z dne 18.05.2015.
Občina je na osnutek prejela prva mnenja nosilcev urejanja prostora, ki se v maksimalni možni meri
upoštevajo pri pripravi naslednjih faz prostorskega akta. Med drugim je prejela tudi negativno mnenje
Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, št. 35012-66/2017-2, z dne 13.3.2018.
Ugotovljeno je bilo, da bo navedeni plan verjetneje pomembneje vplival na okolje s stališča vpliva
izvedbe plana na vodni režim in stanje ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaradi
predvidenega posega P 49, razen če se poseg, ki ni v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami,
izloči iz nadaljnjega postopka. Gre za poseg na območje zelo redkih poplav, kjer je bila v osnutku akta
predvidena spremembe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje okoljske infrastrukture, za
potrebe ureditve zbirnega centra za ravnanje z odpadki.
Občina je je odločila, da se predlagani poseg izloči in da se akt pripravi brez načrtovanega območja
okoljske infrastrukture. Tako korigirani osnutek akta, se skupaj s prilogami ponovno posreduje organu
pristojnemu za odločanje glede celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) ter ga zaprosi
za mnenje ali je za izvedbo SD OPN št. 1 Občine Dornava potrebno izvesti CPVO.
Poleg tega je Občina zmanjšala nekatere druge posege ali jih opustila, zaradi prvih mnenj nosilcev
urejanja prostora, predvsem Ministrstva pristojnega za prostor, kot tudi za kmetijstvo. V kolikor se je
poseg opustil, ga v preglednicah širitev več ni navedenega, v kolikor pa se je zmanjšal ali kako drugače
korigiral, je to opredeljeno ob povzetem mnenju nosilca urejanja prostora, ki je nanj podal konkretne
smernice.
Na osnovi tako korigiranega dopolnjenega osnutka (osnutek, verzija 3, marec 2018), je Občina prejela
Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-241/2018/15, z dne 5. 6. 2018, da v postopku
priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, ni treba izvesti
postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Dopolnjen osnutek je bil posredovan v 30 dnevno javno razgrnitev, ki je potekala od 27. 6. 2018, do
vključno 27. 7. 2018 v sejni sobi Občine Dornava, razgrnjeno gradivo je bilo dostopno tudi na
prostorskem informacijskem sistemu občin PISO. V času javne razgrnitev je bila organizirana tudi javna
obravnava, in sicer dne 11. 7. 2018 ob 16:00 v sejni sobi občine Dornava.
V okviru javne razgrnitve je občina prejela nekatere pripombe in predloge, do katerih je zavzela stališča.
Predlagana stališča so bila vključena v predlog akta, ki bo posredovan v preverbo ustreznosti gradiva za
objavo in v mnenja nosilcem urejanja prostora.
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V skladu s sprejetimi stališči do pripomb, je bil izdelan predlog OPN Občine Dornava in aprila 2019
poslan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora. Predlog akta je bil v času od aprila 2019, do marca
2020, usklajevan s številnimi nosilci urejanja prostora in dopolnjen ter korigiran v skladu z zahtevami
nosilcev in dogovori z njimi.
Usklajen predlog OPN Občine Dornava bo posredovan v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu
Občine Dornava.
Načrtovane spremembe v SD OPN št. 1
K obrazložitvi SD OPN 1 Občine Dornava so pripravljene tudi preglednice sprememb in sicer za
pripravo sprememb in dopolnitev strateškega dela OPN, prilogi:
 1_1 Preglednica_strateski_del in
 1_2 Preglednica_strateski_del_grafika.
Za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN je izdelanih 5 preglednic, ki so priloga te
obrazložitve:
1_3_preglednica_siritve
1_4_preglednica_izvzemi
1_5_preglednica_uskladitve
1_6_preglednica_sprememb_PNRP
1_7_preglednica_drugih_sprememb_NRP

Bilanca površin
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Preglednica: Bilanca veljavne namenske rabe zemljišč in podrobne namenske rabe za SD OPN št. 1 Občine Dornava (nove rabe označene rdeče):
Planski
OPN (ha), SD OPN SD OPN
SD OPN
akt, ki je
sprejet
št. 1
št. 1
št. 1
bil
dokument,
(ha),
(ha)
(ha)
Osnovna namenska
osnova
junij 2013 Osnutek Osnutek
Predlog
Podrobnejša namenska raba
raba
za
junij
marec
november
pripravo
2017
2018
2018
OPN
(ha)
SK – površine podeželskega
143,19
140,8
140,8
120,89
140,26
naselja
S – območja stanovanj
SB- stanovanjske površine za
5,17
5,17
5,17
0
5,17
posebne namene
CU – osrednja območja centralnih
16,4
15,84
15,84
30,43
16,47
dejavnosti
C – območja centralnih
dejavnosti
CD- druga območja centralnih
2,8
3,48
3,48
0
2,82
dejavnosti
IK – površine z objekti za
1,61
1,61
1,61
0
1,61
I – območja proizvodnih
kmetijsko proizvodnjo
dejavnosti
IG – gospodarske cone
6,41
2,75
0
0
0
B – posebna območja
BT – površine za turizem
0
0
5,67
5,67
5, 67
I. Stavbna
ZS – površine za oddih, rekreacijo
1,58
1,58
1,58
0
5,89
zemljišča
in šport
ZK – pokopališča
0
1,97
1,97
1,97
1,97
Z – območja zelenih
površin
ZP - parki
0
23,20
23,2
23,2
23,2
ZD – druge urejene zelene
3,3
3,3
3,3
0
1,02
površine
PC – površine cest
0
6,43
6,43
6,43
6,43
P – območja prometnih
PŽ – površine železnic
0
15,29
15,29
15,29
15,29
površin
PL – letališča
0
6,33
6,3
6,33
6,33
E – območja energetske infrastrukture
0
0,09
0,09
0,09
O – območja okoljske infrastrukture
0,42
0,24
0,35
0,24
0,24
A – površine razpršene poselitve
52,71
31,57
31,2
31,77
31,86
Av – površine vinogradniške poselitve
0
0,37
0,46
0,44
0,45
II. Kmetijska
K1 – najboljša kmetijska zemljišča
1768,26
1.688,34
1689,54
1690,76
1690,73

SD OPN št. 1
(ha)
Usklajen
Predlog
april
2020
139,95
5,17
15,84
3,48
1,61
0
5,67
1,58
1,97
12,2
3,48
6,43
15,29
6,33
0,09
0,24
31,7
0,45
1692,34
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zemljišča
Gozdna
zemljišča
IV. Vode
V.
SKUPAJ:
III.
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K2 – druga kmetijska zemljišča

110,39

89,19

90,1

90,26
769,59

91,14
769,56

91,13
768,56

G – gozdna zemljišča

727,47

776,82

769,5

V – površinske vode
VC – celinske vode
f- območja za potrebe obrambe zunaj naselij

24,59
7,61
2841,92

26,42

26,4

26,42

26,42

26,42

2841,79

2840,55

2840,24

2841,16

2841,97
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Občina Dornava je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO), pričela postopke sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 21/13, 5/15-obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN), ki je začel veljati v juniju 2013. Župan
Občine Dornava je sprejel sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/17).
Osnutek je bil dne 19. 6. 2017 posredovanj Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri ali je gradivo
pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj nosilcev urejanja
prostora. Po odpravi neskladij je bilo gradivo ponovno posredovano na MOP dne 12. 7. 2017 in kasneje tudi
pristojnim nosilcem urejanja prostora. Prva mnenja so podali naslednji nosilci urejanja prostora:

Št.

Nosilci urejanja prostora
analogna
oblika

1

2

3
4
5
6
7
8
9

SMERNICE
digitalna
oblika/podatki

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE ; 3827-17/2017/2 ; z dne: 23. 8. 2017
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI
DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN
ŽRTVE VOJNEGA NASILJA ; 350-19/2017/2. ; z dne: 3.8. 2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA
ENERGIJO ; 350-2/2017/225 (00931294) ; z dne: 30.8. 2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET ; 350-177/2012/1002111216 ; z dne: 17.8. 2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA
LETALSKI IN POMORSKI PROMET ; 350-110/2017/4-02011202
; z dne: 21.9. 2017
MINISTRSTVO
ZA
INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO - Sektor za
železnice ; 350-1/2017/265-1818 ; z dne: 30.8. 2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO ; 350-1/2012-DE/1303
; z dne: 16.8.2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO SLUŽBA ZA
TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO ;
370-95/2016/128-00191223 ; z dne: 10.8. 2017
MINISTRSTVO ZA KULTURO ; 3501-44/2017/5 ; z dne: 16.8.
2017

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
11 PREHRANO ; 3401-49/2008/13 ; z dne: 5.9. 2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO DIREKTORAT ZA
11 LOGISTIKO Sektor za gospodarjenje z nepremičninami ; 35094/2017-2 ; 1.8. 2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE
12 SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ; 350-170/2017-2DGZR ; z dne: 16.8.2017

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

IN
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKTORAT ZA
13 PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA ; 35032-27/2017/1610922-04 ; z dne: 23.8. 2017
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE DIREKTORAT ZA JAVNO
14 ZDRAVJE ; 350-27/2009-26 ; z dne: 12.9.2017
17 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN
15 HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ; 212b-09/164917/NP – 67530; z dne: 6.9.2017
PLINOVODI d.d. ; S17-429/P-MZ/RKP ; z dne: 21.8.2017
16
Zavod za ribištvo Slovenije ; 420-263/2009/5 ; z dne: 11.9.2017
17
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
18 PREHRANO ; 350-49/2006/24 ; z dne: 16.10.2017
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
19 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE; 3501266/2017-2 ; z dne: 13.3.2018

Smernice so posredovali še naslednji nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:
Št.

Nosilci urejanja prostora

1

Komunalno podjetje Ptuj d.d. Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj ;
1004V/2017 ; 24.8.2017

2
3
4

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

•

/

TELEING d.o.o. ; PPr31-17 ; z dne: 31.7.2017
TELEKOM SLOVENIJE DOSTOPOVNA OMREŽJA
OPERATIVA TKO VZHODNA SLOVENIJA ; 1761020200121201707310008 ; z dne: 14.9.2017
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Območna enota
Maribor ; 350-23/2017 ; z dne: 16.8.2017

6

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
NARAVE – OBMOČNA ENOTA MARIBOR ; 4-III-826/2-017/KK ; Z DNE: 17.8.2017
ELES - Področje za upravljanje s sredstvi in projekti Služba za
upravljanje z infrastrukturo ; BWM062/594/kf; z dne: 1.8. 2017

7

ELEKTRO MARIBOR podjetje za distribucijo električne
energije, d.d. ; 3901-65/2017-2 ; z dne: 24.8.2017

5

SMERNICE
analogna
digitalna
oblika
oblika/podatki
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1. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE ; 382717/2017/2 ; dne: 23. 8. 2017
Agencija ugotavlja, da ni uvrščena na seznam državnih nosilcev urejanja. Prav tako iz priloženega seznama opaža, da
kot nosilec urejanja prostora naveden tudi Telekom Slovenije d.d., kar ne drži.
Ker državni nosilec urejanja prostora za področje elektronskih komunikacij ni določen, vseeno podaja nekaj napotil:
Pri izdelavi ali pripravi sprememb OPN oziroma OPPN je obvezno potrebno upoštevati zahteve, ki jih ZEKom-1
nalaga investitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, druga elektronska komunikacijska
omrežja in pripadajočo infrastrukturo na nepremičninah v lasti oseb javnega prava, nad temi nepremičninami ali pod
njimi, kakor tudi investitorjem v druge vrste gospodarske javne infrastrukture. Zahteve so opredeljene v III. poglavju
(gradnja omrežij in pripadajoče infrastrukture, členi 9 do 14), ter VIII. poglavju (zagotavljanje konkurence, čl. 91 do
93a).
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE ; 382712/2019/2 ; dne: 3.7.2019
Agencija, kljub temu, da ugotavlja, da ni določen državni nosilec urejanja prostora, na določila glede gradnje nima
pripomb.

2. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA ; 350-19/2017/2. ; z
dne: 3. 8. 2017
Ministrstvo ugotavlja, da občina Dornava ne vsebuje varstva vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč.
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA ; 350-19/2017/4. ; z
dne: 1. 7. 2019
Velja prvo mnenje.

1. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA ENERGIJO; 350-2/2017/225
(00931294) ; z dne: 30.8. 2017
Ministrstvo podaja prvo mnenje:
prvo mnenje k osnutku 1 SD OPN Občine Dornava za območja mineralnih surovin (področje rudarstva)
Predmetno območje urejanja ne posega na raziskovalne ali pridobivalne prostore po zakonu, ki ureja rudarstvo, zato
na predlagani osnutek RPN nimamo pripomb in dajemo k njemu pozitivno mnenje.
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA ENERGIJO; 350-3/2019/168
(00931294) ; z dne: 12.7.2019
Ministrstvo izdaja pozitivno mnenje
4. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET ; 350-177/2012/1002111216 ; z dne: 17.8. 2017
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Ministrstvo navaja, da osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Dornava upošteva predpise s področja cestne
infrastrukture, zato se izdaja pozitivno mnenje k navedenemu prostorskemu aktu.

5. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKTORAT ZA LETALSKI IN POMORSKI PROMET ; 350110/2017/4-02011202 ; z dne: 21.9. 2017
Ministrstvo meni, da predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, upošteva
zakonodajo s področja letalstva, zato k aktu izda pozitivno mnenje.

6. MINISTRSTVO
ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE
INFRASTRUKTURO - Sektor za železnice ; 350-1/2017/265-1818 ; z dne: 30.8. 2017

SLOVENIJE

ZA

Ministrstvo podaja mnenje: 1. Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108 m levo in
desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira (Zakon o varnosti v železniškem prometu
(ZVZelP-UPB3, Ur. I. RS, št. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-J), je potrebno predhodno v skladu z
navedenim zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in soglasje h projektni dokumentaciji s strani
upravljavca javne železniške infrastrukture.;
Na predlagan OPN Dornava ni pripomb!

7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO ; 350-1/2012-DE/1303 ; z dne: 16.8.2017
I.

Pri načrtovanju prostorske ureditve osnutka SD občinskega prostorskega načrta občine Dornava - prve
spremembe in dopolnitve je potrebno upoštevati naslednje smernice glede na Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04 - Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za
razvoj energetskih sistemov) in strokovne podlage za Prostorski plan RS, Ministrstva za okolje in
prostor, Urada za energetiko, št. 350-13-16/02, iz marca 2003:

Na območju občine Dornava; območje načrtovane ureditve (glej grafično prilogo označeno z modro barvo)
potekajo sledeči plinovodi z oznakami:
predviden regionalni plinovod R15/1
predviden magistralni plinovod M9
regionalni plinovod R15 (Ml - MRP Lendava)

II. Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski
koncept.
III. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku sprejema SD občinskega prostorskega načrta občine
Dornava - prve spremembe in dopolnitve je potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur.
List RS, št. 122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1):
Pravila za načrtovanje poselitve (23. člen, 9. točka):
(9) Za smotrno rabo energije: - z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi
omogočati ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše
izgube toplotne energije, - z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in
obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture, - z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati
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porabo energije, - z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri
prenosu in distribuciji.
Prenova naselij ali delov naselij (27. člen, 8., 9. in 14. točka):
(8) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov.
(9) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni:
1. ustrezno toplotno zaščito;
2. gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije;
3. zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki
omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju.
(14) Pri prenovi se vzpodbujata namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje električne energije in
ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne namene.
Širitev poselitvenih območij (29. člen, 2. točka, 12. odstavek):
(2) Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati:
12. Možnost priključitve na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih komunikacij ter
infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode, skladno s programi
opremljanja zemljišč.
Razmeščanje območij namenske rabe (31. člen, 2. in 3. točka):
(2) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo neposredno ob območjih
proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in površin drugih območij, zlasti nakupovalnih
središč in zabaviščnih parkov. V neposredno bližino čistih stanovanjskih površin se lahko umesti le manjši
športnorekreacijski center.
Načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen, 6. točka):
(6) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali,
trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine,
komunalne dejavnosti in distribucija energije.
Območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture (41. člen, 2. točka):
(2) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne
izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni,
da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.
Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen)
(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti
kot:
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo
objekte in naprave obstoječih sistemov.
(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo
obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in
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varstva kulturne dediščine.
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri
služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in
ribolovu.
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali
kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo;
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali
skupino objektov, ob katere se umeščajo.
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi
naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam,
zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.
(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo
praviloma načrtuje v podzemnih vodih.
(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst
energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s produktovodom, se zaradi
zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na železniško infrastrukturo.
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka)
(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske
infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje
ekonomsko racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno) ali če zaradi
tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih.
(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna skupnost alternativne
možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne
naprave in podobno) in dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino,
(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov
telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se uporabljajo pravila za načrtovanje
gospodarske infrastrukture.
IV. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku sprejema osnutka SD občinskega prostorskega načrta občine
Dornava - prve spremembe in dopolnitve naj bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja priporočila:
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z
elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri
pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in
dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.
Proizvodnja električne energije
(1) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča
obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.
(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije
kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske,
okoljske ter družbene sprejemljivosti.
(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije.
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Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje
se preveri možnost soproizvodnje (termoelektrarne toplarne).
Plinovodni sistem
(1) Sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo plina, prenos, distribucijo in skladiščenje zemeljskega
plina. V Sloveniji je proizvodnja zemeljskega plina zanemarljiva, zato bo tudi v bodoče oskrba države odvisna od
virov iz različnih držav, proizvajalk zemeljskega plina. Zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo dobavo iz
različnih virov.
(2) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se poveča pretočno fleksibilnost, ter zgradi
dodatne plinovode in plinovodne zanke oziroma okrepi prenosne plinovodne zmogljivosti.
(3) Obstoječ plinovodni sistem se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno razpoložljivost zemeljskega plina na
lokacijah, kjer se, v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba.
(4) Za pokrivanje neenakomerne porabe in sezonskih nihanj se zagotavlja skladiščne prostore za zemeljski plin. Do
izgradnje lastnega skladišča za zemeljski plin se skladiščni prostor zagotavlja v več sosednjih državah.
(5) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno načrtovanje prenosnega plinovodnega
sistema in distribucijskega plinovodnega omrežja.
(6) Koridorje za umeščanje plinovodov za potrebe vključevanja Slovenije v evropske energetske integracije se
načrtuje tako, da se zagotovi maksimalno funkcionalno navezavo na slovensko energetsko in urbano omrežje,
upoštevajoč obstoječe infrastruktume koridorje. Pri tem se preveri funkcionalno tehnološke vidike, prostorsko
prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost z okoljskimi pogoji.
V naslednji fazi, ko bo izvajalec zaprosili za soglasje oz. mnenje za področje energetike, je potrebno priložiti mnenje
oz. soglasje javnega podjetja PLINOVODI d.d..

8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO SLUŽBA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO
POLITIKO ; 370-95/2016/128-00191223 ; z dne: 10. 8. 2017
Obrazložitev: Povečanje prometa zaradi rekreacijskega območja je obravnavano znotraj izdelave OPPN za enoto
DO11-oppn. Kot strokovna podlaga je priložena tudi faza tega akta. Zbirni center za odpadke se umika iz osnutka
akta, tako da ne bo povečanja prometa. Območje širitve stanovanj je manjšega obsega, zato se povečanega prometa
ne pričakuje, parkiranje se zagotavlja na posameznih stanovanjskih parcelah.
Ministrstvo ugotavlja:
Občina Dornava je pripravila osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Dornava na podlagi podatkov o stanju
prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora ter je bila pri tem dolžna upoštevati usmeritve in
določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter druge področne relevantne
predpise.
Glede na navedeno Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko ugotavlja, da
osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Dornava v določeni meri upošteva zgoraj navedene usmeritve in
določitve. Zaradi zagotavljanja vidika trajnostne mobilnosti, skladnega s smernicami nosilca urejanja prostora
predlagamo, da se gradivo dopolni v tistih delih, kjer se bodo zaradi posega v prostor spremenile oz. povečale
prometne obremenitve. V teh primerih je potrebno obrazložiti, kako se bo npr. zaradi izgradnje rekreacijskega
območja, zbirnega centra za odpadke ali širitve območij stanovanj situacija reševala oz. ali je potrebno hkratno
zagotavljanje primernih prometnih ureditev v vplivnem območju posega. Iz gradiva naj bo razvidno, ali in za koliko
se bo po širitvi oz. spremembi dejavnosti povečala prometna obremenitev v vplivnem območju posameznega posega
v prostor in ali se bo zaradi tega poslabšala kvaliteta bivanja v vplivnem območju. Upoštevati je potrebno tako
tovorni promet, kot osebni promet. Ovrednoti naj se prometna varnost prebivalcev v vplivnem območju posega.
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9. MINISTRSTVO ZA KULTURO ; 3501-44/2017/5 ; z dne: 16.8. 2017
Obrazložitev: SD OPN št. 1 je priložen tudi tekstualni del PSP, kjer so med drugim navedene tudi omenjena nove
enote dediščine.
Na osnutek akta SD OPN Dornava iz vidika kulturne dediščine ministrstvo nima pripomb.
V Prikaz stanja prostora naj bo priložen tudi tekstualni del, ki bo vključeval preglednico z enotami dediščine in
njenimi podatki (naselje, EŠD ime enote kulturne dediščine, režim in podrežim in tip dediščine). Vključeni naj bodo
ažurni podatki iz registra nepremične kulturne dediščine, saj so v tem času, od sprejetja OPN Dornava, bila v register
vpisana nova registrirana arheološka najdišča, ki jih je treba upoštevati. Gre za naslednje nove enote:
- Bratislavci – Arheološko območje Bratislavci (EŠD 30124)
- Polenšak – Arheološko območje Polenšak (EŠD 30125)
- Dornava – Arheološko območje Gornji gaj (EŠD 30131)
- Bratislavci – Arheološko območje Čreta (EŠD 30154)
V primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na
okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje – Uredba PVO), je za
tak plan treba izvesti strateško presojo plana z vidika varstva arheoloških ostalin.
MINISTRSTVO ZA KULTURO ; 3501-44/2017/15 ; z dne: 29.11.2019
Ministrstvo podaja pozitivno drugo mnenje.

10. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ; 3401-49/2008/13 ; z dne: 5.9. 2017
Ministrstvo ugotavlja, da so splošne smernice s področja gozdarstva v osnutku omenjenega akta ustrezno
upoštevane, ter da so vplivi izvedbe navedenega plana na gozd sprejemljivi.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ; 3401-49/2008/17 ; z dne: 12. 7. 2019
Ministrstvo izdaja pozitivno mnenje
11. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO DIREKTORAT ZA LOGISTIKO Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami ; 350-94/2017-2 ; 1.8. 2017
Obrazložitev: Odlok je dopolnjen s predlaganimi korekcijami.
– Ministrstvo predlaga, da se tekst 56. člena strateškega dela dopolni (poudarjeno) tako, da glasi:
»56. člen
(območja za potrebe obrambe)
(1) Na območju Občine Dornava se nahaja del vzletno pristajalne steze letališča Moškanjci kot območje možne
izključne rabe prostora z območjem omejene in nadzorovane rabe.
(2) Območje možne izključne rabe je primarno namenjeno za potrebe letališča, v primeru izrednega stanja,
vojnega stanja ali krize se lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za potrebe usposabljanja vojske.
(3) Območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe obsegajo območja, na katerih so potrebne
omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«
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Nadalje predlaga, da se v izvedbenem delu 106. člen dopolni tako, da se glasi:
106. člen
(območja izključne rabe za potrebe obrambe)
(1) Posegi na območju možne izključne rabe, ki ga predstavlja letališče Moškanjci, ne smejo onemogočati
uporabe območja posebnega pomena za obrambo, oziroma so lahko takšni, da je mogoče rabo za obrambne
potrebe takoj vzpostaviti.
(2) Za posege v prostor na območju možne izključne rabe se predhodno pridobi soglasje pristojnega ministrstva
pristojnega za obrambo.
(3) Za posege v območju omejen in nadzorovane rabe je poleg soglasja pristojne službe za zračni promet
skladno z določili 76. člena treba pridobiti tudi soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
V prilogi grafični prikaz območja možne izključne rabe z območji omejene in nadzorovane rabe za potrebe
obrambe letališča Moškanjci (Ptuj), ki posegajo v občini Dornava in Gorišnica. V veljavnem OPN so navedene
dopolnitve smernic že upoštevane.
Opomba: Ker je v veljavnem OPN navedeno že ustrezno prikazano pri varstvenih režimih stanja prostora,
grafičnega dela ni potrebno dopolnjevati. Ugotavljajo, da v gradivu za SD OPN tako na kartah kot v legendi ti
varstveni režimi niso prikazani oz opredeljeni, zato je predlagano, da se ustrezno dopolnijo.
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO DIREKTORAT ZA LOGISTIKO Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami ; 350-94/2017-4 ; 27. 6. 2019
Ministrstvo podaja pozitivno drugo mnenje.
12 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ;
350-170/2017-2-DGZR ; z dne: 16.8.2017
Obrazložitev: Odlok je dopolnjen s predlaganimi korekcijami.
Po pregledu veljavnega Odloka o OPN Občine Dornava (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 21/13) ugotavljamo,
da so v njem opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom,
vendar je treba spremeniti in dopolniti del besedila v 110. členu:
besedilo druge alineje prvega odstavka 110. člena se spremeni, tako da se glasi: »potrebne odmike od meje
parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,«;
v 110. člen se doda nov odstavek z vsebino: »Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in
študiji požarne varnosti.«.
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ;
350-170/2017-5-DGZR ; z dne: 26. 6. 2019
Ministrstvo izdaja pozitivno mnenje, s tem, da se v 23. členu sprememb in dopolnitev črta besedilo tretjega
odstavka.
Obrazložitev: V postopku usklajevanj z nosilci urejanja, je bilo besedilo 23. člena sprememb, ki se dotika 112.
člena odloka, črtano.
13. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN
STANOVANJA ; 35032-27/2017/16-10922-04 ; z dne: 23.8. 2017
Ministrstvo je ugotovilo, da splošne smernice niso bile upoštevane v delu, ki se nanaša na:
- razvoj naselij in razpršene poselitve;
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- ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora;
- razmestitev dejavnosti v prostoru.
- območja namenske rabe prostora.
V zvezi z razvojem naselij Dornava z Mezgovci ob Pesnici in Polenšak s Polenci sta predložena dopolnjena UN,
dodatne strokovne podlage pa se ne nanašajo na okvirna območja naselij po ZPNačrt. Kljub naslovu koncepti
razvoja strnjenih (delov) naselij niso prikazani kot npr. načrtovanje smeri in dolgoročnega obsega širitev, posebnosti
notranjega razvoja, elementov urbanističnega oblikovanja itd., ampak le z vrisom pobud na območjih RPE,
tekstualni »predlogi razvoja« pa predstavljajo povzetke strateških usmeritev. Strokovne opredelitve do posameznih
pobud v osnutku odloka mestoma niso upoštevane (npr. da se pobuda P11, za nov segment razpršene poselitve,
obravnava v smislu prostorske povezave z naseljem) oziroma opredelitve do pobud ne upoštevajo strateškega dela
OPN (npr. pobuda P55 kot širitev naselja s podaljševanjem obcestne pozidave - slabost dosedanjega razvoja). Ob
nejasnih konceptih razvoja naselja so tudi primeri nasprotujočih si strokovnih usmeritev za obravnavo pobud na
območjih s prostorsko enotnimi značilnostmi prostora (npr. razvoj obcestne slemenske pozidave Prerad - širitev v
smeri U34, U54 sprejemljiva, v smeri P32, P33 pa ne). Pobude za izvzeme iz stavbnih zemljišč v naseljih z vidika
upoštevanja predpisov s področja prostorskega načrtovanja niso obrazložene (npr. morebitne prostorske omejitve;
nejasne rešitve ohranjanja naselbinskega roba, strnjevanja grajene strukture, funkcionalnega zaokroževanja...).
Iz navedenega izhaja, da splošne smernice, glede dolgoročnega usmerjanja razvoja poselitve, niso upoštevane (2.2.1).
Ugotovljene nejasnosti in pomanjkljivosti v obrazložitvah načrtovanih sprememb in dopolnitev OPN na območju
naselij naj občina preveri in dopolni gradivo, sicer skladnosti predloženih rešitev s strateškimi usmeritvami za razvoj
posameznih naselij ne bo mogoče preveriti.
Dornava
Predlagane širitve se nanašajo na zapolnitve v skladu s predloženim UN, pri čemer dve manjši predstavljata
zaokrožitev roba naselja, sorazmerno večja širitev v osrednjem delu (pobuda P31) pa ni v skladu z določbami 6.
člena ZPNačrt, splošne smernice s področja razvoja poselitve niso upoštevane (2.2.2.3).
* Ob tem ministrstvo ugotavlja, da v veljavnem OPN niso upoštevane pripombe iz mnenja k predlogu OPN
(2013), ki so se nanašale na nejasno urejanje večjih območij možnega zgoščanja grajenih struktur na nepozidanih
površinah s PNRP SK v EUP D07 in območja širitve za stanovanjsko gradnjo EUP D07/2 (v 1.SD EUP
D019). Obstoječa prosta in v 1. SD OPN novo načrtovana stavbna zemljišča ob EUP OP 10 predstavljajo
razvojno območje naselja, za katerega se po veljavnih predpisih s področja prostorskega načrtovanja predvidi
izdelava OPPN. Občina naj, po strokovni proučitvi celotnega nezazidanega kompleksa, dodatno širitev vključi le
v primeru morebitne utemeljitve potrebe in s celovitim pristopom v 1.SD OPN določi usmeritve za izdelavo
OPPN oziroma PIP z ustrezno natančnostjo.
Mezgovci ob Pesnici (dislocirani del UN)
Občina v okviru 1. SD OPN spreminja PNRP IG Gospodarske cone Mezgovci (EUP ME5 -pobuda S25) v
območje PNRP ZD. Načrtovane prostorske ureditve niso razvidne niti iz gradiva (neskladne obrazložitve:
redukcija stavbnih zemljišč v G; prestrukturiranje v mirnejše območje za obrti in poslovne dejavnosti) niti iz
odloka (namesto veljavnih usmeritev za OPPN le splošni PIP za novo PNRP ZD). Na podlagi navedenega
ministrstvo skladnosti z usmeritvami iz splošnih smernic, ki se nanašajo na notranji razvoi naselij (2.2.2.1.), ne
more ugotoviti. Občina naj po strokovni preveritvi načrtovanih prostorskih ureditev na predmetnem območju
uskladi gradivo in dopolni odlok.
Polenci
V osnutku akta je formiran nov segment naselja Polenci EUP P07 s PNRP SK (pobude P28, P29, P38, S28,
S29), ki vključuje tudi obstoječo razpršeno poselitev. Podlaga za opredelitev naselja ni jasna (ne gre za naselje po
definiciji iz SPRS; novo naselje ni obravnavano kot območje sanacije razpršene gradnje), v odloku tudi ni
določen OPPN, predpisan za prostorske ureditve na območjih širitev naselja na nove površine. Ministrstvo
ugotavlja, da splošne smernice glede širitev naselij niso upoštevane (2.2.2.3). V kolikor gre dejansko za
načrtovanje turističnega naselja oziroma območja počitniških hiš v krajini, naj občina (skupaj s sosednjo)
strokovno prouči možnosti v gradivu predvidenega razvoja poselitve na predmetnem območju, v povezavi s
turizmom v naravnem okolju in razvojem rekreacijskih dejavnosti v okolici Savskega ribnika in na tej podlagi
novemu poselitvenemu območju določi ustrezno PNRP (SP, BT) ter usmeritve za izdelavo OPPN oziroma
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podrobne PIP.
Slomi
Glede na to, da so znotraj naselja (EUP SL1) še proste površine, za širitve po 6. členu ZPNačrt ni podlage,
predlagane niso niti v smislu zapolnitev v grajeni strukturi strnjenega (dela) naselja niti kot morebitna
funkcionalna zaokrožitev območja obstoječe dejavnosti - splošne smernice niso upoštevane (2.2.2.3).
Obrazložitev pobud je nejasna (idejni projekt za območje pobud P44, P46 je le omenjen; vključitev segmenta
razpršene poselitve v naselje (pobudi S20, P20) z vidika ustreznega prostorskega razporejanja zemljišč po
namenski rabi ni utemeljena - gl. pripombe v točki 2.3.1. tega mnenja). Občina naj navedene pobude ali umakne
ali ustrezno obrazloži.
2.1.2. Ohranjanje razpršene poselitve
Ugotovitve in obrazložitve
V predloženem gradivu osnutka 1. SD OPN so pobude za spremembo namenske rabe na območjih
vinogradniške razpršene poselitve obravnavane večinoma v skladu s splošnimi smernicami, ki se nanašajo na
ohranjanje poselitve in prepoznavnih značilnosti prostora, ostale pobude pa s tega vidika niso ustrezno
obrazložene.
Ministrstvo opozarja, da 45. člen ZPNačrt na območjih ohranjanja poselitve določa možnost načrtovanja
stanovanjskih objektov le v skladu z državnimi strateškimi usmeritvami glede ohranjanja prepoznavnih
značilnosti prostora, torej po Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v
nadaljnjem besedilu: SPRS) zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih
dejavnosti, znotraj obstoječih gradbenih parcel ali ob njihovem robu, sicer pa zunaj območij naselij po 44. členu
ZPNačrt stanovanjska gradnja ni dopustna. Iz navedenega izhaja, da za širitev oziroma razvoj stanovanjske
gradnje na območju razpršene poselitve v veljavnih predpisih ni podlage.
* Ministrstvo tudi ugotavlja, da v veljavnem OPN niso upoštevane pripombe iz mnenja k predlogu OPN (2013),
v zvezi z neustrezno določenimi PIP za PNRP A, zlasti glede nabora »dovoljenih« dejavnosti in objektov, ki so v
1. SD OPN spremenjeni v »dopustne«. Občina naj odlok tudi v tem delu uskladi z usmeritvami iz splošnih
smernic (dopustne dejavnosti na območjih ohranjanja poselitve 2.2.3; ohranjanje prepoznavnih značilnosti
krajine 2.3.3).
V zvezi s posameznimi predlogi za opredelitev novih stavbnih zemljišč razpršene poselitve ministrstvo ugotavlja
sledeče:
- nov posamičen stanovanjski objekt zunaj območij naselij (pobuda U19);
Za legalno zgrajene objekte razpršene gradnje v odprtem prostoru, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč,
pogoje za urejanje vsebuje že veljavni odlok v členih 61.(7) in 66.(6).
- širitev segmentov s PNRP A za stanovanjsko gradnjo (stalno/začasno bivanje - pobude P09, P18, P26, P33,
P37);
V odloku zaselki PNRP A niso jasno opredeljeni. Iz obrazložitev ni jasno, ali gre za potrebe kmetij oz. kmetijske
dejavnosti, sicer za širitev stanovanjske gradnje v predpisih ni podlage.
- nova kmetija zunaj območij naselij (pobuda P42):
Opredelitev nove EUP POL7 s PNRP A je v gradivu nejasno obrazložena z oblikovno sanacijo zaselka, ki je
prostorsko vezan na grajeno strukturo sosednje občine, za širitev ni jasno, ali gre za potrebe obstoječe oziroma
nove kmetije. V primeru načrtovanja nove kmetije se po strokovni preveritvi predlaganega območja tudi z vidika
ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora v odloku določi posebna EUP in podrobnejše PIP tako, da je
nedvoumno jasno, da gre za objekte za bivanje in opravljanje kmetijskih dejavnosti (npr. s pogojem GD za
celotno kmetijo, ne le za stanovanjsko stavbo), gradnja kmetijskih objektov zunaj območij naselij:
- širitev segmenta s PNRP A (pobuda P10);
Občina naj preveri potrebo po opredelitvi stavbnega zemljišča, saj je gradnja pomožnega kmetijsko-gozdarskega
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objekta dopustna že po veljavnem odloku na PNRP K1, K2, v skladu Prilogo 1a.
- opredelitev novega segmenta s PNRP A (pobuda P03);
Predvideno stavbno zemljišče v odprtem prostoru, za gradnjo objekta za potrebe vinogradništva, v grafičnem
delu odloka ni označeno z ustrezno PNRP Av.
Usmeritve:
Glede na predloženo gradivo ministrstvo ugotavlja, da usmeritve iz splošnih smernic, ki se nanašajo na
razpršeno poselitev (2.2.3, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.2), niso upoštevane in predlaga občini, naj navedene primere
ugotovljenih neskladij, nejasnosti in pomanjkljivosti preveri ter ali umakne ali ustrezno dopolni gradivo ter
odlok.
2.2. Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora Ugotovitve, obrazložitve, usmeritve:
SD OPN vplivajo na prepoznavne značilnosti prostora tako na območju naselij kot v krajini. Kot je omenjeno v
točki 2.1.1. tega mnenja, pobude za širitve in izvzeme na območju naselij niso obravnavane z vidika ohranjanja
njihove arhitekturne prepoznavnosti. V točki 2.1.2. so navedene pripombe glede obrazložitev pobud na
območju razpršene poselitve, z vidika ohranjanja prepoznavnega avtohtonega vzorca poselitve. V točki 2.3.2. je
ugotovljeno, da načrtovane prostorske ureditve v krajini niso podrobneje obrazložene, vključno glede
predvidenih arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev. Občina naj upošteva usmeritve v navedenih delih
mnenja.
2.3. Razmestitev dejavnosti v prostoru 2.3.1. Naselja
Ugotovitve, obrazložitve, usmeritve: Ministrstvo ugotavlja, da so predmet 1. SD OPN na območju naselij večinoma
spremembe PNRP SK. Čeprav se večje širitve nanašajo na stanovanjsko gradnjo in veljavni odlok na površinah
podeželskega naselja v Dornavi in Mezgovcih ob Pesnici dopušča tudi gradnjo večstanovanjskih objektov,
PNRP SS v odloku ni določena. V strateškem delu OPN je kot slabost dosedanjega razvoja navedena
neprimerna razmestitev dejavnosti v naseljih (mešanje proizvodno-kmetijske in obrtno-industrijske s
stanovanjsko-kmetijsko dejavnostjo ter stanovanji), kljub temu pa je v izvedbenem delu na območjih s PNRP
SK dopustno prepletanje vseh teh dejavnosti, za proizvodne dejavnosti dopustne izjeme niso opredeljene.
Navedeno ni v skladu z cilji prostorskega načrtovanja, kot so določeni v 3. členu ZPNačrt, ki se nanašajo na
kakovostne bivalne razmere ter prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti v prostoru, s 1. SD OPN pa neskladje ni odpravljeno ne za obstoječe ne za novo načrtovane površine
podeželskih naselij. Glede na to splošne smernice v delu, ki se nanaša na racionalno rabo zemljišč v naseljih
(2.4.2), v predloženem osnutku akta niso upoštevane. Občina naj po strokovni preveritvi naselij, v katera se
prednostno usmerja razvoj, razmisli o opredelitvi stanovanjskih območij (PNRP SS), na površinah podeželskih
naselij pa z uskladitvijo PIP omogoči sočasnost rabe medsebojno skladnih dejavnosti, zlasti tistih, ki se
medsebojno dopolnjujejo.
Slomi
V 1. SD OPN so dopolnjeni PIP glede dopustnih objektov glede na namen (Priloga 1b), ki v EUP SL2 s PNRP K1
dopušča ureditev športnega strelišča na meji območja s PNRP CU. V skladu z veljavnimi predpisi in po
določbah OPN je na tem območju dopustno tudi bivanje in v 1. SD OPN predlagana še širitev za stanovanjsko
gradnjo, pri čemer gre za preplet funkcij, ki medsebojno niso združljive in motijo druga drugo - v nasprotju s
splošnimi smernicami (poglavje 2.4.2). Glede na to, da v naselju Slomi dejansko ni »osrednjega območja
centralnih dejavnosti«, ampak so s PNRP CU napačno označene površine za potrebe obstoječega lovskega
doma, naj občina na območju določi PNRP CD, ki je po definiciji namenjeno določeni centralni dejavnosti, brez
stanovanj.
* Ob tem ministrstvo ugotavlja, da v veljavnem OPN niso upoštevane pripombe iz mnenja k predlogu OPN (2013),
ki so se nanašale na neustrezno določen nabor »dovoljenih« dejavnosti in objektov za PNRP CD (člena 64., 117.;
v Prilogah 1a, 1b stolpec CD manjka), v 1. SD OPN pa so spremenjeni v »dopustne«. Navedbe v odloku glede
površin, namenjenih bivanju, niso v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Uradni list RS št. 99/2007 - v nadaljevanju: Pravilnik o OPN), saj v PNRP CD prevladuje določena
centralna deiavnost (po SSKJ je dejavnost delo, delanje, vezano na določeno področje), razen stanovanj (prostori
za bivanje, ne gre za centralno dejavnost). Občina naj navedbe dopustnih dejavnosti uskladi z definicijo PNRP
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po Pravilniku o OPN (glede sicer neskladne kmetijske dejavnosti je določena omejitev v 124. členu, neskladne so
tudi proizvodne
dejavnosti...) in opredeli spremljajoče dejavnosti v skladu s pretežno PNRP ter glede na to dopolni prilogi odloka,
sicer upoštevanja splošnih smernic v delu, ki se nanaša na učinkovito prepletanje dejavnosti in rab, ne bo
mogoče ugotoviti.
2.3.2. Krajina
Ugotovitve, obrazložitve, usmeritve: Pod oznako »B« (razvoj v krajini) je v preglednico sprememb 1. SD OPN
razvrščeno več prostorskih ureditev, ki so načrtovane v skladu z določbami 44. člena ZPNačrt. V nadaljevanju
so navedene usmeritve za odpravo nekaterih ugotovljenih pomanjkljivosti.
Športni park - rekreacijsko območie - površine za turizem Dornava (dislocirani del UN) Občina v okviru 1. SD OPN
širi (pobuda P48) in spreminja PNRP ZS (pobudi S483, U489) Rekreacijskega območja Zastavki (EUP D011),
kjer se v veljavnem OPN z OPPN načrtujejo parkovne, vodne in obvodne ureditve, športna igrišča na prostem
in pokrito strelišče. Nova celovita ureditev ni jasna, idejna zasnova je le omenjena, predložene obrazložitve so
mestoma neskladne (različni nazivi območja, različne novo načrtovane prostorske ureditve in deleži površin za
rekreacijo oziroma turizem...). V odloku je območje grafično v celoti opredeljeno z novo PNRP BT, PIP v 124.
členu pa v celoti ohranjajo veljavne usmeritve za območje PNRP ZS, dodatni PIP prostorsko niso opredeljeni.
Pri načrtovanju območja za turistično dejavnost so sicer upoštevane splošne smernice glede gradnje objektov
zunaj območij naselij (2.2.4), ministrstvo pa opozarja občino, da tudi sprememba PNRP v okviru postopka SD
OPN šteje za novo razvojno pobudo, ki mora biti v skladu z določbami 47. člena ZPNačrt ustrezno
obrazložena. Občina naj po podrobni strokovni preveritvi načrtovanih prostorskih ureditev na predmetnem
območju uskladi gradivo in odlok.
Turistično naselje
Načrtovanje turističnega naselja Ribnik Bresnica (pobuda P47) ni v nasprotju s splošnimi smernicami (2.2.4),
območju je določena EUP LA5 in PIP, ki naj jih občina dopolni v skladu z idejno zasnovo turistične ureditve
obravnavanega območja, po predhodni strokovni preveritvi širšega območja. Iz gradiva namreč izhaja, da gre za
turistični projekt, ki je v večjem obsegu predviden na ozemlju sosednje občine, v povezavi z bližnjim ribnikom.
2.4. Območja namenske rabe prostora
Ugotovitve in usmeritve:
V osnutku 1. SD OPN načrtovane prostorske ureditve vplivajo na spremembo območij namenske rabe prostora.
Podrobnejše ugotovitve in usmeritve so po posameznih vsebinskih sklopih (razvoj naselij, ohranjanje razpršene
poselitve, razvojna območja v krajini) navedene v točkah 2.1.1., 2.1.2. in 2.3.2. tega mnenja. Občina naj upošteva
tudi v mnenju podane ugotovitve in usmeritve glede določitve ustreznih PIP v skladu s pretežno PNRP.
2.5. Državni prostorski akti
Na območju Občine Dornava veljata dva DPA, zato ministrstvo priporoča, da se, v izogib nejasnostim, oznaki EUP
doda zaporedna številka DPA in sicer DPN1 za DPN za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge
Pragersko-Hodoš (2009) in DPN2 za DPN za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo (2016). EUP za
območji obeh DPA niso določene na enak način. Za območje DPN2, sprejetega po uveljavitvi OPN, je
določeno več EUP, v skladu z novo splošno določbo odloka (člen 61.(6) - EUP s črkovnimi oznakami
posameznih naselij), v primeru DPN1 pa je določena ena EUP (v OPN skladno s priporočilom ministrstva dopis št. 35001-161/2009 z dne 28. 7. 2009, ki so ga prejele vse občine v RS), čeprav poteka preko več naselij,
kar naj občina preveri in uskladi. Tudi barva meja teh EUP ni usklajena s priporočili (rdeče), na kar je bilo s
strani ministrstva opozorjeno že v postopku priprave OPN.
Ministrstvo ugotavlja, da je na območju veljavnega DPN2 v predloženem osnutku akta predvidena sprememba
NRP, kar naj občina preveri (list 05), saj se, v skladu z določbami 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomen v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu
ZUPUDPP), za načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena v območju DPA pridobi soglasje vlade.
2.6. Ostalo:
15/29

Občinski prostorski načrt Občine Dornava – SD OPN št. 1

Analiza smernic

Občina naj odpravi tudi sledeče pomanjkljivosti v gradivu:
- Tekstualni del 1. SD OPN
- 1. člen - manjka navedba uradne objave OPN;
- 2. člen - grafični prikazi se nanašajo na 1. SD OPN; lahko se navedejo listi kart v M1:5000, z zap. št. 3. in 4., ki so
predmet 1. SD OPN (od 12 le 1-9);
- 3. člen - obvezne priloge se navedejo za postopek priprave 1. SD OPN;
- Izvedbeni grafični del
- Pregleda karta listov z oznakami SD nima jasno označenih listov, manjka tudi zap. št. karte - glej veljavni OPN;
- Pregledna karta ONRP+GJI (zap. št. 2), z vključenimi spremembami, prenosnega plinovoda ne prikazuje z
grafično oznako po Prilogi 3 Pravilnika o OPN - le linijsko;
- Dodatna pregledna karta ONRP in EUP DPN+OPPN (zap. št. 5) - grafične oznake območij DPN+OPPN niso
vključeni v legendo;
- V analogni obliki na listu 8 (karte z zap. št. 3) manjkajo meje EUP na V meji občine;
- Priloge:
- Strokovne podlage - priložena UN ne vsebujeta tekstualnih delov;
- Seznam strokovnih podlag - manjka; v gradivu so v zvezi s pobudami omenjene idejne zasnove posameznih
načrtovanih prostorskih ureditev, ki naj jih občina navede v seznamu in priloži v digitalni obliki;
- Gradivo v digitalni obliki - območja izvzemov, razvidna iz Preglednice 1_4, niso zajeta; pobuda za širitev P36 je
digitalno prikazana kot uskladitev U36; neskladja med PNRP pobud v preglednici in ostalem gradivu (npr. P20,
P21... - A, SK).
- Občina naj predlog odloka nomotehnično in lektorsko pregleda.
- Predlog akta v analogni obliki mora biti opremljen z vsemi potrebnimi podpisi in žigi.
SD OPN Dornava se izdelujejo v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled se zagotavljata v digitalni in analogni obliki.
V tretjem odstavku 52. člena Pravilnika o OPN je določeno, da mora občinski prostorski akt v analogni obliki
vsebovati podatke in žig o izdelovalcu prostorskega akta. Pri gradivih v analogni obliki je treba upoštevati še
veljavne določbe 159. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1
in 33/07-ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki v četrtem odstavku določa, da mora odgovorni vodja
projekta vsako zaključeno sestavino predloga prostorskega akta, ki jo izdela ustrezen strokovnjak, potrditi s
svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer jamči, da je predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s
predpisi.
3. Zaključek
Glede na navedene ugotovitve o upoštevanju splošnih smernic je prvo mnenje s področja razvoja poselitve k
osnutku 1. SD OPN Dornava negativno.
Ministrstvo občino poziva, da pri pripravi dopolnjenega osnutka in nato predloga 1. SD OPN Dornava upošteva to
in druga mnenja nosilcev urejanja prostora oziroma veljavno zakonodajo ter vsebino osnutka ponovno preveri
in odpravi vse navedene ter morebitne druge pomanjkljivosti, ki nimajo podlage v veljavnih predpisih ali so v
nasprotju z njimi in na katere ni bilo posebej opozorjeno.
Nadalje ministrstvo občino seznanja, da v primeru, če se v okviru javne razgrnitve in javne obravnave prostorskega
akta predlagajo nove spremembe namembnosti zemljišč, novi posegi v prostor ali takšni prostorski izvedbeni
pogoji, ki so v interesu investitorjev predlaganih posegov v prostor, teh predlogov ni mogoče upoštevati kot
pripomb in predlogov javnosti in jih torej ni mogoče vključiti v predlog prostorskega akta. Sodelovanje javnosti
namreč ni namenjeno izražanju novih razvojnih potreb in z njimi povezanih posegov v prostor, temveč
sodelovanju občanov in pravnih oseb, na katerih pravice lahko vpliva občinski prostorski načrt, oziroma
njihovemu soodločanju in sooblikovanju vsebine občinskega prostorskega načrta.
Če se torej v okviru sodelovanja javnosti dajejo pripombe in predlogi, ki so po vsebini nove razvojne pobude, le-teh
ni mogoče obravnavati kot pripomb in predlogov sodelujoče javnosti, temveč kot nove razvojne pobude.
Vključitev novih pobud, za katere občina še ni pridobila prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, pomeni izvedbo
ponovnega postopka priprave sprememb občinskega prostorskega načrta, torej vključitev teh novih razvojnih
pobud v osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta (če občina presodi, da so smiselne in utemeljene) in
izvedbo vseh faz postopka priprave občinskega prostorskega načrta.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; 3503216/29
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27/2017/45-1091-3; z dne: 26.7.2019
Ministrstvo ugotavlja, da je kljub upoštevanju smernic pri pripravi predloga določba iz (6) točke. 28 člena
Odloka v nasprotju s predpisi s področja zarvoja poselitve, kjer je v okviru PNRP CD, med drugim namenjena
tudi bivanju, kmetijstvu, lovu, ribištvu in gozdarstvu ter dopustna gradnja stanovanjskih stavb.
Ministrstvo predlaga, da Občina Dornava uskladi določbe odloka o OPN Dornava s predpisi s področja razvoja
posellitve, tako da iz odloka črta vse določve, kjer je v okviru podrobnejše namenske rabe z oznako CD – druga
območja centralnih dejavnosti, dopustno bivanje, kmetijstvo, lov, ribištvo in gozdarstvo.
Obrazložitev: Bivanje in dopustni objekti v zvezi z bivanjem so v postopku usklajevanja z nosilci urejanja črtani iz
določil za rabo CD. Dejavnost lovstva, ki je prisotna na območju enote urejanja prostora ST 1 (lovski dom), je
omenjena v podrobnih PIP; generalno pa na rabi CD ta dejavnost ni več dopustna.
14. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE ; 350-27/2009-26 ; z dne: 12.9.2017
350-27/2009-30, z dne 15. 7. 2019 in 3. 12. 2019
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem NLZOH.
15. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN
ZDRAVJE ; 212b-09/1649-17/NP – 67530; z dne: 6.9.2017
Obrazložitev: predlagane korekcije se smiselno upoštevajo v odloku. PNRP IP in IG v OPN Dornava ni prisotnih.
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je prve Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta Občine Dornava treba dopolniti v skladu s pripombami navedenimi v prvem mnenju.
Prvo mnenje:
–

S stališča VZL je treba SDOPN1 popraviti oz. dopolniti poglavje
3.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja: 107. člen (varovanje zdravja):

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

(1) dodati, da se takšne objekte lahko umeša le v območja za IG, IP ali IK.
(2) besedo »škodljive« se naj zamenja s »ki presegajo mejne vrednosti« in doda, da ne smejo obratovati dokler
niso sanirani.
(3) V drugem stavku se naj besedili »je potrebno upoštevati« zamenja z »ni dovoljeno presegati« in »varovanih
stanovanj« s »stavb z varovanimi prostori«.
V člen se naj dodajo zahteve glede varovanja območij pNRP namenjenih za bivanje šport in rekreacijo pred
neprijetnimi vonjavami.
108. člen (varstvo pred hrupom):
1) naveden »predpis« je uredba. Mirna območja na prostem so namenjena varovanju narave in ne VZL.
Območje za BT po tej uredbi sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH).
(2) se naj črta, saj je to navedba iz uredbe, kako se določa II. stopnja varstva pred hrupom. Navesti je treba kateri
EUP-ji izpolnjujejo pogoje za II. SVPH, razen če to izpolnjujejo vsi in navesti, kje oz. kako so prikazane meje
SVPH.
(6) besedilo se naj smiselno popravi sej novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno
območje cest in železnic, kjer so mejne ravni presežene. Za obstoječe pa je v primeru, da ležijo v
preobremenjenem območju, treba zagotoviti dodatne protihrupne ukrepe to so pasivni protihrupni ukrepi.
(7) Vrstni red protihrupnih ukrepov je običajno sledeč: primerna oddaljenost, omejitev hrupa na izvoru,
protihrupna barbiera (aktivni ukrepi), protihrupni elementi na stavbah z varovanimi prostori (pasivni ukrep).
(8) »pretoka« vozil ni mogoče prilagoditi, prilagodi pa se lahko samo »hitrost« vozil.
(9) dovoljenje za čezmerno obremenjevanje s hrupom za čas trajanja javnega shoda ali javne prireditve se lahko
pridobi na občini ali MOP na osnovi izdelane strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom.
V člen se naj dodajo še zahteve: da obstoječi viri hrupa, ki prekomerno obremenjujejo okolje s hrupom ne smejo
obratovati dokler niso sanirani; da novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v s hrupom
prekomerno obremenjeno območje, ter da se pri tem v čim večji meri upoštevajo smernice mednarodne
zdravstven organizacije (WHO), ki navaja mejne vrednosti hrupa Ldvn 55 dBA in Lnoč 40 dBA.
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109. člen (elektromagnetno sevanje):
–
–


(3) novogradnje oz. stavbe s varovanimi prostori se ne smejo nahajati v vplivnem pasu virov EMS, za obstoječe
pa je ta zahteva zapisana v (5).
(4) navedeni odmiki veljajo tudi v obrtnem smislu, ko se umeščajo viri EMS v prostor.
110. člen (protipožarni pogoji):
ne sodi v poglavje VZL.
111. člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in
kakovostjo bivanja):
(3) po naši oceni območje OPN ni takšnega značaja, da bi bile potrebne izjeme, zato naj se ta odstavek črta. V
člen se naj dodajo zahteve glede varovanja in urejanje primernega deleža zelenih površin, površin za šport in
rekreacijo in zdrav življenjski slog (gibanje) ter dostopnosti do njih, kot so pešpoti in kolesarske poti med naselji.
Vzpostaviti je treba evidenco kopalnih vod in njihove kakovosti, v kolikor v občini obstajajo oz. se bodo s
SDOPN1 uredile.
112. člen (spremljanje stanja okolja):
je treba dopolniti še vsaj z naslednjimi kazalci:. • št. tovornih oz. osebnih vagonov vlakov po ŽP, • deležem
površina z IG, IP, in IK, • deležem zelenih površin, površin za urbano vrtnarjenje, površin za šport in rekreacijo,
• dolžina kolesarskih in peš poti, • kakovost kopalnih voda, • kakovost in izdatnost vodnih virov, • delež
prebivalcev, ki nimajo nadzora nad kakovostjo potne vode na lastnih zajetjih, • št. zbiralnic in zbirnih centrov za
ločeno zbiranje odpadkov na prebivalca, • proste kapacitete skupnih čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode, • delež naselij oz. prebivalcev ki imajo urejeno kanalizacijsko omrežje.

–

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za
ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali prvega splošnega akta in
njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo
izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SDOPN1 s stališča naše pristojnosti, pri
čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:

–

1. Značilnosti SDOPN1: • širitev rekreacijskega območja Zastavki (ime enote korigirano na Rekreacijsko
območje Dornava; OPPN za območje v izdelavi), južno od železniške proge Ptuj-Ormož, kjer se predvideva
vzpostavitev športnih površin s pripadajočimi objekti in tribunami, ureditev naravnega kopališča in parkirišča za
avtodome ter potrebnih parkirišč za obiskovalce; • širitev območja okoljske infrastrukture ob centralni čistilni
napravi na severu naselja Dornava, za potrebe gradnje zbirnega centra za odpadke; • predlagane širitve poselitve
zaradi razvojnih potreb občanov in lastnikov zemljišč • spremembe tistih sestavin OPN, za katere se pri uporabi
OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave.

–

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta: • s SDOPN1 so predvidene pobude in območja za
bivanje in turizem (pNRP SB in BT) za katere je predpisana II. SVPH. Za nova in obstoječa območja, je treba
preveriti ali v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju izpolnjujejo zahteve za določitev II.
SVPH; • s pobudami so predvidene nove ali širitve obstoječih območij namenjenih za okoljsko infrastrukturo
(0), zato lahko s stališča VZL pričakujemo manjše daljinske, kumulativne in sinergijske vplive; • s SDOPN1 se
nekoliko zmanjšajo območja NRP namenjanja lokalni pridelavi hrane in površine za proizvodnjo (IG)
povečujejo pa se zelene površine ter površine za šport in rekreacijo, zato ne pričakujemo poslabšanja kakovost
bivalnega okolja; • na območju SDOPN1 se nahajajo vodna zajetja in vodovarstvena območja, zato verjetno
lahko pričakujemo manjši vpliv na oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo.

–

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta: • SDOPN1 bodo imele skupaj z obstoječimi
plani verjetno manjše neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na okolje in VZL; • SDOPN1
verjetno ne bo imel pomembnega vpliva na obremenitev prebivalstva s hrupom, kakovostjo zunanjega zraka,
oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo, ravnanjem z odpadki, svtlobnim onesnaženjem in
elektromagnetnim sevanjem ter posledično na varovanje zdravja ljudi in kakovostno bivalno okolje.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
; 212b-09/1649-17/NP – 67530; z dne: 6.9.2017
Ugotavljajo, da je treba popraviti oz. dopolniti poglavje 3.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja, in
sicer:
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109. člen (elektromagnetno sevanje): (3) naj se črta, (4) prvi stavek naj se spremeni
in 110 člen, kjer naj se v naslovu črta »Zagotavljanja higienskih in zdravstvenih« in dodajo še zahteve glede
varovanja in urejanja primernega deleža zelenih površin, površin za šport in rekreacijo ter otroških igrišč za
zagotavljanje zdravega življenjskega sloga ter javne dostopnosti do njih, ter peš in kolesarskih poti med naselji. V člen
naj se dodajo še zahteve glede varovanja NRP za bivanje, šport in rekreacijo pred neprijetnimi vonjavami.
Obrazložitev: Dodatne zahteve so bile vključene v odlok v okviru usklajevanja z nosilci urejanja prostora.
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
; 212b-09/1649-19/NP-675303-11; z dne: 2.12.2019
Ugotavljajo, da je dopolnjen predlog prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Dornava, s stališča varovanja
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, sprejemljiv.
16. PLINOVODI d.d. ; S17-429/P-MZ/RKP ; z dne: 21.8.2017
Družba navaja:
Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in
komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08,
108/09 in 57/2012) upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m)
oz. varnostnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 108/2009) pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.
Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda s tlakom nad 16 barov se upošteva Pravilnik o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege
v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/2015).
Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi
Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi
prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi
d.o.o. (Služba za investicije), kjer so dostopni tudi podatki o načrtovanih plinovodih.
17 Zavod za ribištvo Slovenije ; 420-263/2009/5 ; z dne: 11.9.2017
Obrazložitev: EUP BR8 se ne nahaja na območju ob meji z Občino Sv Tomaž. Smernice se upošteva za del
Savskega ribnika, ki sega na območje Občine Dornava, in sicer v enoti OP3(sprejeti veljavni akt), oziroma OP20, po
preštevilčenju v SD OPN št. 1.
Glede na pregledano dokumentacijo zavod meni, da imajo lahko načrtovana dela na enoti urejanja prostora (EUP)
BR8 (Bratislavci) negativne vplive na avtohtone ribje populacije.
V enoti urejanja prostora (EUP) BR8 (Bratislavci) je v osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Dornava med
drugimi načrtovano: »Severni del vodne površine se praviloma prepusti zaraščanju z vodno/močvirsko vegetacijo,
rastlinje pa se kosi v tem delu le na nekaj let v zimskem času, oziroma se odstranjuje posamezna lesna zarast izven
vegetacijske sezone. Praviloma se severni del vodne površine ali del le-tega pregradi s podvodno mrežo majhnih
odprtin, s čimer se prepreči vstop ribam in ribjim mladicam, kar je ugodno za dvoživke.«
EUP BR8 je v naravi vodni zadrževalnik Savci, ki je ribiški revir in se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških
območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) nahaja v ormoškem ribiškem okolišu.
Ribiško upravljanje v ormoškem ribiškem okolišu v skladu z Ribiškogojitvenem načrtom, izvaja Ribiška družina
Ormož.
Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v zadrževalniku Savci.
Vrsta

Znanstveno ime

Uredba

Habitatna
direktiva

Rdeči
seznam

Pravilnik
mera (cm)

Varstvena
doba
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rdečeoka

Rutilus
1758)

(Linnaeus,

-

-

-

/

01.04 –
30.06.

linj

Tinea tinea (Linnaeus, 1758)

-

-

E

30

zelenika

Alburnus
(Linnaeus, 1758)

alburnus

-

-

-

/

01.05 –
30.06
01.04 –
30.06

ploščič

Abramis brama (Linnaeus,
1758)

-

-

-

30

01.05 –
30.06

krap

Cyprinus carpio Linnaeus,
1758

-

-

-

/

/

rdečeper
ka

Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

-

-

-

-

01.04 –
30.06

navadni
ostriž

Perca fluviatilis Linnaeus,
1758

-

-

-

/

01.03 –
30.06

smuč

Sander lucioperca (Linnaeus,
1758)

-

-

E

50

01.03 –
30.06

ščuka

Esox lucius Linnaeus, 1758

H

-

V

50

androga

Blicca bjoerkna (Linnaeus,
1758)

-

-

-

25

01.02 –
30.06
01.05 –
30.06

navadni
koščak

Austropotamobius
torrentium (Schrank 1803)

Z,H

2.5

V

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
2 živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena
območja
5 živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo
ukrepi upravljanja
Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005,
115/2007, 96/2008, 36/2009)
Z zavarovana vrsta
H vrsta, katere habitat se varuje
Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št.
82/2002, 42/2010)
E prizadeta vrsta
V ranljiva vrsta
Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)
Zadrževalnik Savci po podatkih Ribiškega katastra poseljuje 10 vrst rib in ena vrsta rakov deseteronožcev
(preglednica 1).
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Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah sta zavarovana ščuka in navadni koščak. S Habitatno
direktivo je zavarovan navadni koščak, na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst so uvrščene tri vrste rib in navadni
koščak. Devet lovnih vrst rib, ki poseljujejo zadrževalnik Savci je zavarovanih s Pravilnikom o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah, ki določa lovno mero in varstveno dobo.
Zadrževalnik Savci je razdeljen na dva ribiška revirja. Južni del zadrževalnika je ribolovni revir in se nahaja v Občini
Sveti Tomaž. Severni del zadrževalnika, ki se nahaja v Občini Dornava pa ima status rezervata (R3) - rezervat za
ohranjanje populacij domorodnih vrst rib. Rezervati za ohranjanje populacij domorodnih vrst rib (R3) so ribiški
revirji z ugotovljenim ugodnim stanjem ciljne vrste in ugodnim stanjem habitatov, ki omogočajo dolgoročno
ohranitev njenih populacij. Poseganje v te populacije ni dovoljeno. V tem delu zadrževalnika se nahajajo tudi vsa
pomembnejša drstišča fitofilnih vrst rib.
Pregrajevanje ribnika z mrežami ni dopustno, saj bi tako preprečili ribam dostop do drstišč in na ta način
onemogočili njihovo razmnoževanje.
Zavod za ribištvo Slovenije ; 420-263/2009/7 ; z dne: 5. 7. 2019
Zavod podaja pozitivno mnenje

18. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ; 350-49/2006/24 ; z dne: 16.10.2017
1. Ministrstvo se je pri presoji gradiva opredelilo do predlogov sprememb kmetijske namenske rabe, ki so
podrobneje obrazloženi v OPN Občine Dornava in prikazani v grafičnem prikazu (*shp podatkovnem
sloju) »Širitve«.
a) Ministrstvo do predlogov sprememb namenske rabe, kjer gre za uskladitev z dejanskim stanjem,
nima pripomb. Vse obstoječe objekte je treba v skladu s predpisi vrisati v prostorski akt občine, ob
tem pa upoštevati le obstoječe objekte brez možnosti širitve. Ti predlogi so prikazani v spodnji
tabeli:
Št_pobude
2
19
24
34
54

Načrtovana sprememba
K1 v SK
K1, K2 v A
K1 v A
K2 v SK
K2 v SK

Površina m2
59,54
617,14
308,22
582,25
688,94

b) Ministrstvo je za naslednje predloge ugotovilo, da gre za posege v korist kmetij/kmetijskih
gospodarstev. Za te poseg naj občina predloži izpolnjen poseben obrazec. Ta predlog je prikazan v
spodnji tabeli:
Št_pobude
Načrtovana sprememba
Površina m2
26
K2 v A
673,20
c) Predlogi širitev, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in varstvo kmetijskih
zemljišč, ker gre za stanovanjsko ali drugo gradnjo na najboljših kmetijskih zemljiščih, oziroma na
zemljišču v njivski rabi v odprtem kmetijskem prostoru, za gradnje, ki posegajo v nenačeta območja
kmetijskih zemljišč ali so predlagane na območjih, ki so bila v preteklosti meliorirana in/ali
komasirana z velikimi javnimi sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemljišči
slabše kategorije, vendar niso proučene variantne možnosti gradnje na slabših zemljiščih, ker gre za
namene, za katere predpisi ne dopuščajo spremembe namenske rabe najboljših kmetijskih zemljišč
oziroma namen sploh ni naveden, v okolici so še nezazidana stavbna zemljišča ipd. Ti posegi, ki so
v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč in so za
ministrstvo nesprejemljivi, so prikazani v spodnji tabeli:
Št_pobude

Načrtovana sprememba

Površina m2

Stališče ministrstva
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1

K1 v SK

3069,75

9
18

K1 v A
K1 v A

691,16
1563,83

21

K1 v SK

1625,27

27

K1 v SK

1965,93

28
31

K1 v SK
K1 v SK

2447,69
3570,19

33
38
42
45

K1 v A
K1 v SK
K1 v A
K1 v SK

515.05
1390,88
954,92
386,76

51

K2 v SK

415,65

55

K1 v SK

2992,44
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še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
poseg v odprti kmetijski prostor
ni predložen KSS obrazec in potrebna
racionalizacija posega
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
na parceli je GERK
poseg v odprti kmetijski prostor
poseg v odprti kmetijski prostor
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici
še nepozidana stavbna zemljišča
okolici

d) Širitve, ki niso v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo
namenske rabe, ker gre za gradbene zapolnitve v mejah naselij oziroma med že zgrajenimi objekti ali
za namene, ki jih predpisi v odprtem prostoru, kot izjemo dopuščajo Ti predlogi so prikazani v
spodnji tabeli:
Št_pobude
11

Načrtovana sprememba
K2 v A

Površina m2
151,73

17
32
44
49
52
481

K2 v SK
K2 v SK
K1 v SK
K1 v O
K2 v SK
K1 v ZS

184,19
249,74
339,97
1159,61
968.36
575,85

Načrtovana sprememba
K2 v A
K1 v A
K1 v SK
K1 v SK
K1 v A
K1 v A
K2 v A
K2 v A
K1 v BT
K1 v BT
K1 v BT

Površina m2
383,09
941,18
564,09
3659,33
286,13
857,82
419,88
370,03
1789,91
9200,20
2213,93

e)
št_pobude
3
10
20
29
36
37
39
40
47
48
482

Stališče ministrstva
glede
na
mnenje
kmetijsko
svetovalne službe
glede na priloženo obrazložitev
gre za zapolnitev
na račun vračanja 46
gre za širitev čistilne naprav
gre za zapolnitev
gre za uskladitev na parcelno mejo
Stališče ministrstva
zmanjšati na nujno potreben obseg
sprejemljivo, če se zagotovi vračanje
sprejemljivo, če se zagotovi vračanje
zmanjšati na nujno potreben obseg
zmanjšati na velikost vračanja P35
zmanjšati na nujno potreben obseg
zmanjšati na nujno potreben obseg
zmanjšati na nujno potreben obseg
priložiti študijo umestitve v prostor
sprejemljivo, če se zagotovi vračanje
sprejemljivo, če se zagotovi vračanje

2. Ministrstvo se je pri presoji gradiva opredelilo do predlogov sprememb kmetijske namenske rabe, ki so
podrobneje obrazloženi v OPN Občine Dornava in prikazani v grafičnem prikazu (*shp podatkovnem
sloju) »uskladitve brez pobud«.
Gre za uskladitve oziroma popravke meje občine, do katerih se po tolmačenju tabele očitno pozitivno opredeljuje.
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3. Ministrstvo se je pri presoji gradiva opredelilo do predlogov sprememb kmetijske namenske rabe, ki so
podrobneje obrazloženi v OPN Občine Dornava in prikazani v grafičnem prikazu (*shp podatkovnem
sloju) »Sprememba PNRP«.
Št_pobude
Ds 5
S 20

Načrtovana sprememba
K1 v G
A v SK

Površina m2
3942,25
531,42

S 25

IG v ZD

27524,33

S 28

A v SK

2008,04

S 29

A v SK

4998,44

S 483

ZS v BT

43011,15

Stališče ministrstva
pogojno - samo na rabi 2000
gre za spremembo nekmetijske
namenske rabe, se ne opredeljujemo
gre za spremembo nekmetijske
namenske rabe, se ne opredeljujemo
gre za spremembo nekmetijske
namenske rabe, se ne opredeljujemo
gre za spremembo nekmetijske
namenske rabe, se ne opredeljujemo
gre za spremembo nekmetijske
namenske rabe, se ne opredeljujemo

4. Ministrstvo je v predloženem gradivu ugotovilo, da območje spremembe namenske rabe iz K1 v E v
velikosti 997,18 m2, v EUP BR12 ni prikazano (gre za območje DPN).
Ministrstvo bo navedene usmeritve in smernice upoštevalo ob izdaji drugega mnenja za pripravo Prvih sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava. na podlagi 51. člena ZPNačrt.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO; 350-49/2006/32; 6. 8. 2019
Ministrstvo podaja drugo mnenje, pri čemer predlaga še:






Obrazec KSS za poseg 18
Študijo umestitve v prostor za poseg 47
S predlogom 10 se ne strinja
Ne strinja se še s predlogi 21, 27, 46 in 55.
Pri predlogu ds5 naj občina izloči gerk, spremembo PNR iz K1 v E (EUP BR 11) naj občina prikaže kot
poseg.

Občina naj korigira 57. člen in z njim povezane priloge, glede potrebnih površin vinograda (iz 300 m² na
3.000 m² za spremembo namenske rabe v Av)
Obrazložitev: Občina je v postopku usklajevanja predlagano delno upoštevala oz. obrazložila.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO; 350-49/2006/37; 13. 2. 2020
Ministrstvo je izdalo pozitivno drugo mnenje.
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19. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE; 35012-66/2017-2 ; z dne: 13.3.2018
–

Po pregledu je bilo ugotovljeno, da so predmet Prvih sprememb in dopolnitev OPN občine Dornava (SD
OPN1) širitve in uskladitve namenske rabe ter spremembe namenske rabe in da:

–

- se s pobudo p_49 (EUP D011) posega na območje zelo redkih poplav. Za spremembo iz območja najboljših
kmetijskih zemljišč (K1) v območja okoljske infrastrukture (O), za potrebe ureditve zbirnega centra za ravnanje
z odpadki, je v skladu z 9. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št.
89/2008), treba pripraviti karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V Prilogi 1_3_širitve:
Preglednica za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega akta se navaja, da je teren dvignjen nad koto
poplav. Trditev je treba utemeljiti. Prav tako so lahko tovrstne dejavnosti, zaradi katerih lahko nastane
onesnaženje večjega obsega ali pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih
nesrečah, dovoljeni le, kadar ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, po
predpisih o varstvu okolja niso ocenjeni kot uničujoči ali bistveni in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih
ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po
predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven;

–

- je treba dopolniti 67. člen Odloka OPN občine Dornava, da se pri umeščanju objektov upošteva zunanja meja
priobalnega zemljišča v skladu z 8. odstavkom 57. člena predmetnega Odloka;

–

- je treba za EUP LA5 (pobuda p_47) in za EUP D011-oppn (pobuda p_48) smiselno dopolniti drugi odstavek
119. člena Odloka OPN in četrti odstavek 124. člena Odloka OPN z navedbo, da se pri postavitvi objektov ob
ribniku upošteva 5m odmik od priobalnega pasu;

- je grafičen del prikaza stanja prostora treba dopolniti s prikazom kart razredov poplavne nevarnosti, izdelane za
potrebe DPN in izhaja iz Študija hidrološko hidravlične analize v postopku načrtovanja gospodarske javne
infrastrukture - prenosni plinovod M9 Lendava -Kidričevo. V nadaljevanju postopka se gradivo dopolni s
tekstualnim delom prikaza stanja prostora.

Naslovni organ je ugotovil, da so v predmetnem osnutku Prvih sprememb in dopolnitev OPN občine Dornava (SD
OPN1) Splošne smernice in predpisi s področja upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov le delno
upoštevane, zato je izdaja negativnega mnenja utemeljena.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTICJA RS ZA VODE, št. 35012-43/2019-9, z dne
13. 12. 2019
Ministrstvo izdaja pozitivno drugo mnenje.

19. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo ; 35001-52/2012/9 ; z dne: 8. 7.
2019
Ministrstvo izdaja pozitivno mnenje.

NOSILCI UREJANJA NA LOKALNI RAVNI
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1. Komunalno podjetje Ptuj d.d. Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj ; 1004V/2017 ; 24.8.2017
Nosilec urejanja je podal prvo mnenje: Brez pripomb

Komunalno podjetje Ptuj, drugo mnenje št. 350-5/2017, z dne 28. 6. 2019
Nosilec urejanja podaja pogoj, da se 3. odstavek 25. člena zamenja z besedilom:
» Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo za naselja Žamenci in Strejaci ter zaključilo z lokalnimi čistilnimi napravami ali
s priključitvijo na obstoječo ČN Dornava, ki bi se v ta namen povečala.
Obrazložitev: Člen je bil v postopku usklajevanja predloga akta z nosilci urejanja, ustrezno korigiran.
2. TELEING d.o.o. ; PPr31-17 ; z dne: 31.7.2017
–

PROJEKTNI POGOJI:
Na območiu občine Dornava poteka obstoječe zemeljsko optično omrežje FTTH Dornava in zemeljsko
kabelsko omrežje KKS Dornava. ki je v upravljanju podietia TELEING d.o.o.. V dokumentacijo PGD mora
projektant vrisati tangirane obstoječe trase FTTH Dornava in KKS Dornava ter v projektu podati legendo za
predvidene in obstoječe komunalne vode. Točen potek vrisanih in potek eventualno manjkajočih zemeljskih tras
FTTH Dornava in KKS Dornava (trase FTTH Dornava in KKS Dornava, ki niso podane v projektu), se mora
določiti z zakoličbo na terenu. V primeru, da je zaradi gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav
treba izvesti prestavitev in zaščito obstoječega omrežja FTTH Dornava in KKS Dornava ali pripadajoče
infrastrukture, je dolžan investitor predvidene gradnje komunalnih in drugih objektov naprav in napeljav o tem
obvestiti operaterja, ki upravlja z omrežjem FTTH Dornava in KKS Dornava , ki jo je potrebno prestaviti in
zaščititi, najmanj 10 dni pred predvidenim pričetkom del ter njegovi pooblaščeni osebi omogočiti prisotnost ter
strokovni nadzor pri izvedbi del. V nasprotnem primeru investitor odgovarja operaterju za morebitno
povzročeno škodo. Stroški zakoličbe. nadzora, stroški eventualne zaščite in prestavitve vodov omrežja FTTH
Dornava in KKS Dornava ter stroški eventualnih poškodb na tangiranem omrežju FTTH Dornava in KKS
Dornava. bremenijo investitorja gradnie komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav. Pri izgradnji in pri
projektiranju »OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBCINE DORNAVA, PRVE SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE«, ie potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in normative. Križanje in vzporedni potek
komunalne infrastrukture od obstoječega omrežja FTTH Dornava in KKS Dornava je potrebno projektirati z
naslednjimi odmiki: kot križanja ne sme biti maniSi od 45 stopinj, vertikalni odmik 0,4 m do 0.5 m. horizontalni
oziroma paralelni odmik od zemeljskega KKS omrežja minimalno 0.5 m do 1 m. Nadzor in gradnjo v bližini
omrežja FTTH Dornava in KKS Dornava in preglede prečkanj bodo na osnovi naročila investitorja izvajali
strokovni delavci podietia Teleing d.o.o.. Po dokončanju del ie potrebno predložiti upravljavcu omrežja FTTH
Dornava in KKS Dornava geodetski posnetek poteka izgradnje infrastrukture z vrisanimi prečkanji z omrežjem
FTTH Dornava in KKS Dornava . Pred pričetkom del mora investitor oziroma izvajalec del naročiti, pri
podjetju Teleing d.o.o.. zakoličbo zemeljskega omrežja FTTH Dornava in KKS Dornava in po potrebi naročiti
zaščito omrežja FTTH Dornava in KKS Dornava . Dela v bližini in nad zemeljskim omrežjem je potrebno
izvajati ročno in pod nadzorom podjetja TELEING d.o.o..

–

SPLOŠNI POGOJI:

Investitorja bremenijo stroški odprave napak na napravah FTTH, KKS oziroma vodih FTTH, KKS, ki bi nastali
zaradi del, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Vsako poškodbo omrežja FTTH, KKS je potrebno javiti na telefonsko številko podjetja TELEING d.o.o., 02 584
84 92.
Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.
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POSEBNI POGOJI:

Na območiu občine Dornava poteka obstoječe zemeljsko optično omrežje FTTH Dornava in zemeljsko kabelsko
omrežje KKS Domava . Za predviden »OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBCINE DORNAVA. PRVE
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE«, ki se nanaša na KKS omrežje, FTTH omrežje in KKS ter FTTH kabelsko
kanalizacijo, bo podjetje TELEING d.o.o. nadaljevalo z izvaianiem gradnie kabelske kanalizaciie z cevmi 2 x 0 50
mm, s kabelskimi jaški 0 80 cm z LTZ pokrovi in izvodi cevi 2 x 0 30 mm iz kabelskih jaškov do priključnih
objektov, sočasno, z gradnio druge javne infrastrukture za potrebe KKS oziroma gradnio optičnega FTTH omrežja,
za priklop objektov na omrežje KKS oz. FTTH. Omenjena kabelska kanalizacija mora biti vrisana v projektu PGD.
Stroške cevi in kabelskih jaškov nosi TELEING d.o.o.. Investitor si mora pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. S
tem bo omogočen dostop najsodobnejših telekomunikacijskih storitev v občini Dornava.

3. TELEKOM SLOVENIJE DOSTOPOVNA OMREŽJA OPERATIVA TKO VZHODNA
SLOVENIJA ; 17610202-00121201707310008 ; z dne: 14.9.2017
Telekom Slovenije, d.d., na podlagi Vloge za podajo prvih mnenj k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve št: 350-5/2017-10 (5003) z dne 27.7.2017 in na
podlagi proučitve osnutka tega prostorskega akta ugotavlja, da je graditev omrežij elektronskih komunikacij
obravnavana ustrezno.
TELEKOM SLOVENIJE DOSTOPOVNA OMREŽJA OPERATIVA TKO VZHODNA
SLOVENIJA ; 17610202-0012120190690017; z dne: 2.8.2019
Telekom Slovenije, d.d. podaja pozitivno drugo mnenje.

1. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Območna enota Maribor ; 350-23/2017 ; z dne: 16.8.2017
Zavod podaja prvo mnenje:
1. V osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava so ustrezno upoštevane
smernice Zavoda za gozdove Slovenije.
2. Vplivi izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava na okolje bodo s stališča gozdarstva in lovstva
sprejemljivi.
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Območna enota Maribor ; 350-23/2017 ; z dne: 10.7.2019
Zavod izdaja pozitivno mnenje.
2. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE – OBMOČNA ENOTA MARIBOR
; 4-III-826/2-0-17/KK ; Z DNE: 17.8.2017
a. Zavod ugotavlja da osnutek odloka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Dornava v večji meri upošteva splošne smernice. Osnutek sprememb in dopolnitev OPN Dornava
prav tako ne predvideva posegov na območja z opredeljenim naravovarstvenim statusom, zato
konkretne usmeritve s stališča varstva narave niso potrebne.
b. Zavod ugotavlja, daje v prikazu stanja prostora (grafični del) zavarovano območje Dornava - okolica
gradu (ID 1125) označeno le točkovno. V prilogi 1 je posredovana grafika s površinskim izrisom
navedenega zavarovanega območja. Grafični sloj z izrisano površino bo po posredovan naslovniku
tudi po elektronski pošti (sou@ptuj.si).
3.1 Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Dornava in njegov daljinski vpliv sega v naslednjo varovano območje:
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Evid. Št.

Uradna objava
Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave v občini Ptuj
(Uradni vestnik občin, Ormož in Ptuj, št.
14/1979)

1125

Predvidene spremembe in dopolnitve OPN Domava ne bodo negativno vplivale na navedeno zavarovano območje,
saj ne posegajo na opredeljeno območje. Menimo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno
izvesti.
3.2 Ugotavljamo, da se na območju plana nahajajo naslednje naravne vrednote in ekološko pomembno
območje
Tabela 2: Naravne vrednote
Naravne vrednote
Savci - rastišče močvirske
logarice

Evidenšna št.:
7311

Status
lokalni

Strejaci - rastišče
močvirske logarice

7054

Državni

Tabela 3: Ekološko pomembno območje
Ekološko pomembna območja
Strejaci

Uradna objava
Pravilnik o določitvi in
varstvu naravnih vrednot,
Ur.l. RS 111/04, 70/06,
58/09, 93/10 in 23/15
Pravilnik o določitvi in
varstvu naravnih vrednot.
Ur l. RS 111/04, 70/06,
58/09, 93/10 in 23/15

Koda
46700

Uradna objava
Uredba o ekološko pomembnih
območjih (Uradni list RS, št. 48 04,
33/13, 99/13
Predvidene spremembe in dopolnitve OPN Domava ne posegajo na območja naravnih vrednot in drugih varovanih
območij, oziroma območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ob pregledu dokumentacije
ugotavljajo, da se predmetne pobude nahajajo na lokacijah, kjer ne pričakujejo bistvenega negativnega vpliva na
varstvo naravnih vrednot in ohranjanje vsebin biotske raznovrstnosti na območju občine Dornava.
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE; 4-III-826/6-O-17/SK ; z dne: 26.6.2019
Zavod izdaja drugo mnenje, saj predlog SD OPN upošteva usmeritve s področja ohranjanja narave.

3. ELES - Področje za upravljanje s sredstvi in projekti Služba za upravljanje z infrastrukturo ; 350-5/2017
; z dne: 7.8. 2017
Nosilec urejanja prostora podaja pozitivno mnenje
ELES - Področje za upravljanje s sredstvi in projekti Služba za upravljanje z infrastrukturo ; 350-5/2017-68 ;
z dne: 2.7.2019
Nosilec urejanja prostora izdaja drugo pozitivno mnenje.
4. ELEKTRO MARIBOR podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ; 3901-65/2017-2 ; z dne:
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24.8.2017
Smernice so upoštevane v naslednjih delih odloka:
Glede na vlogo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju nosilec urejanja prostora ugotavlja:
1. Zakonski okvir za pripravo OPN za območje Občine Dornava daje Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. I. RS
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14-odi. US in 14/15-ZUUJFO).
2. Na območju Občine Dornava so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti: srednjenapetostno
omrežje (20 kV), transformatorske postaje 20/0,4 kV in pripadajoče nizkonapetostno omrežje. Srednjenapetostno
omrežje je z električno energijo napajano iz RTP PTUJ 110/20 kV. Srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje
je nadzemne in podzemne izvedbe. Na obravnavanem območju ima Elektro Maribor d.d. v naslednjem
srednjeročnem obdobju predvideno izgradnjo naslednjih elektroenergetskih vodov in naprav, in sicer: 20 kV
kablovodi: • KBV DORNAVA - ORMOŽ 1 (OP 36 (d-405)-TP Hajdoše 1), 20 kV daljnovodi: • DV PRERAD 3,
Transformatorske postaje 20/0,4 kV: • TP PRERAD 3;
1. Razvoj srednjenapetostnega omrežja na območju, ki jih obravnavajo predmetne spremembe je obdelan v
dolgoročni študiji distribucijskega omrežja in pripadajoče transformacije, ref. štev. 2228/3 (REDOS 2040),
Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Elektro Maribor - Ptujsko polje, Haloze in Slovenske Gorice,
Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana 2015
Nosilec podaja prvo mnenje:
prvo mnenje št.:3901 -65/2017-2
1. Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo
obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si
mora pridobiti na OE Ptuj.
2. Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih
vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Ptuj.
3. Pri pripravi OPN je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati naslednje predpise: Energetski zakon EZ-1 (Ur.l. RS 17/14), - Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur l. RS 101/10), - Splošni pogoji za dobavo in
odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS 126/07), - Sistemska obratovalna
navodila za distribucijsko omrežje električne energije s prilogami (Ur.l.RS 41/11). - SIST EN 50341-1:2013
"Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 1. del: Splošne zahteve - Skupna določila - Pravilnik o
tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, Ur. I. SFRJ št. 51/73 (za nizkonapetostne
vode); - Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične
nap. 1 kV do 400 kV (ur. I. 52/2014); - Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV
(Tipizacija DES, januar 1981);
4. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati
v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno
dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
5. V fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave iz teh smernic, morajo biti
pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor
d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
6. V zbirno karto komunalnih vodov OPN je potrebno vrisati trase obstoječih in predvidenih elektroenergetskih
vodov in naprav.
7. Investitor si mora k izdelanemu lokacijskemu načrtu pridobiti naše mnenje.
8. Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti naša soglasja k projektnim rešitvam za
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gradnjo morebitnih objektov pred izdajo gradbenih dovoljenj.
9. Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno v primeru priključitve na
elektroenergetsko omrežje na osnovi 147. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. I. RS št. 17/14,81/15) pridobiti
soglasje za priključitev v katerih bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev le teh na distribucijsko omrežje.
10. Investitorja bremenijo stroški morebitnih prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov, ki so ali bodo last
Elektro Maribor d.d., ter vsi stroški, zaradi neupoštevanja navodil iz teh smernic. Za vse elektroenergetske vode in
objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektro Maribor d.d., mora investitor pri Elektro Maribor d.d.
pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe
vseh potrebnih del. Izvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Maribor d.d., ne more biti
predmet javnega razpisa. Omenjena dela mora investitor naročiti pri Elektro Maribor d.d..

5. obrambo Telemach, 0007/19-MN/BL ; z dne: 3. 7. 2019
Nosilec urejanja prostora podaja pozitivno mnenje.
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Priloga 1 b - Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7,
PO8, PO9, POL1, POL7, PR7, SL3,
SL4, SL5, OP20, OP21,

SK

DO3

EUP

SK

BR1, BR2, BR3, BR4, BR6, BR9,
BR10, BR12, BRE2, LA2, POL2,
POL3, POL5, POL6, POL9, PR1, PR2,
PR3, PR4, PR5, PR6, SL1, ST1, ST2,
STP1, ŽA1, ŽA2, OP 20

PODROBNA NAMENSKA RABA

DO5, DO6, DO7, DO18, DO19, DO12,
ME1, ME6, ME7, ME8, ME9, ME10,
ME11, ME12, ME13, ME15, OP20

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o klasifikaciji vrst
objektov in objektih
državnega pomena (Uradni
list RS, št. 109/11). V primeru
sprememb navedene uredbe
se preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje posameznih
dejavnosti.

IME OBJEKTA

STAVBE

1

Stanovanjske stavbe

11

111 1110 11100 Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
112
1121 11210 Dvostanovanjske stavbe
1122 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
11222 stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne
113 1130
družbene skupine
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
11301 stanovanji
Stanovanjske stavbe za druge posebne
11302 družbene skupine

da

da

ne

da

da

da

ne

da

Nestanovanjske stavbe

12

Gostinske stavbe

121
1211

Hotelske in podobne gostinske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za
12111 kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
1212 12120 nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
122 1220
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
123 1230

Trgovske stavbe in stavbe za
storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča

1
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12303 Bencinski servisi
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

+1

Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje komunikacij

124

Postajna poslopja, terminali, stavbe za
izvajanje komunikacij ter z njimi
1241 12410 povezane stavbe
1242 12420 Garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
125
1251 12510 Industrijske stavbe
1252 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega
pomena
126
1261 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 12620 Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in
1263 12630 znanstvenoraziskovalno delo
1264 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

+1

+1

+1

ne

ne

+1

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da¹

da¹

da¹

da

ne

da¹ da¹ da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da¹

da¹

ne

da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da¹

da¹

da¹

da¹

ne

da¹ da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali

da¹

da¹

ne

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da¹

da¹

ne

da¹

ne

ne

ne

da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

12713 Stavbe za spravilo pridelka

da

da

ne

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

12722 Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja
1273 12730 v druge namene

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne da¹

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

da

ne

1274 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

ne

+3

+3

+3

+3

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da2

da

ne

1265 12650 Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
127
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1271

1272

da

Obredne stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

GRADBENI INŽENIRSKI
OBJEKTI

2

Objekti prometne infrastrukture

21
211

Ceste
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
2111 21110 regionalne ceste

Lokalne ceste in javne poti,
2112 21120 nekategorizirane ceste in gozdne ceste
212
Železnice

2
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2121 21210 Glavne in regionalne železniške proge

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

2122 21120 Mestne železniške proge

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

Letališke steze
21301 Letališke steze in ploščadi

+4

+4

+4

ne

ne

+4

+4

ne

+4

+4

ne

ne

ne

da

ne

ne

+4

ne

21302 Letalski radio – navigacijski objekti

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

2141 21410 Mostovi in viadukti

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

2142 21421 Predori

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da3

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da¹

da¹

da¹

2212 22121 Daljinski vodovodi

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

Objekti za črpanje, filtriranje in zajem
2212 22122 vode

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

Daljinska (hrbtenična) komunikacijska
2213 22130 omrežja

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

da

da

da

da

da

Daljinski (prenosni) elektroenergetski
2214 22140 vodi

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

213

Letališke steze
2130

214

Mostovi, viadukti, predori in podhodi

2142 21422 Podhodi
Pristanišča, plovni kanali, jezovi in
vodne pregrade ter drugi vodni
215
objekti
2151 21510 Pristanišča in plovni kanali

22

Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni
2152 21520 objekti
Sistemi za namakanje in osuševanje,
2153 21530 akvadukti
Cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi
Daljinski cevovodi, daljinska
(hrbtenična) komunikacijska omrežja
in daljinski (prenosni)
221
elektroenergetski vodi
Naftovodi in daljinski (prenosni)
2211 22110 plinovodi

Lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi
in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja

222

2221 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222

Lokalni vodovodi
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Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko
22221 vodo

2223

da

da

da

Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in
22222 stisnjen zrak

da

da

da

22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti

da¹

da¹

da¹

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

Cevovodi za odpadno vodo
22231 Cevovodi za odpadno vodo

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹ da¹

da¹

da¹

da¹

da¹

22232 Čistilne naprave

da

da5

da5

da

da

da

da

da

da5 da5 da5 da5 da5

da5

da

da5

da5 da5

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Objekti za pridobivanje in izkoriščanje
2301 23010 mineralnih surovin

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

2302 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti

+6

ne

ne

ne

ne

+6

+6

+6

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

2303 23030 Objekti kemične industrije
Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki
2304 23040 niso uvrščeni drugje

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

+7

+7

+7

+7

+7

+7

+7

ne

+7

+7

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Marine s pripadajočimi pristaniškimi
24121 napravami

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Drugi gradbeni inženirski objekti za
24122 šport, rekreacijo in prosti čas

da¹

da¹

da¹

da¹

da¹ da¹ da¹

ne

da¹ da¹

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

24201 Obrambni objekti

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

24203 Objekti za ravnanje z odpadki

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

24204 Pokopališča

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne da¹

ne

ne

ne

ne

ne

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
24205 uvrščeni drugje

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da4

ne

ne

Lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna
2224 22240 (dostopovna) komunikacijska omrežja

Industrijski gradbeni kompleksi

23

Industrijski gradbeni kompleksi

230

Drugi gradbeni inženirski objekti

24

Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

241

2411 24110 Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas
2412

242 2420

Drugi gradbeni inženirski objekti

ne

+1 Dovoljene javne telefonske govorilnice.
Dovoljeni so le silosi in skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski plin ,ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov na vodovarstveih
+2 območjih.
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+3 Dovoljene so le nadstrešnice za potnike na AP in drugih postajališčin ter javne sanitarije.
+4 Dovoljeni so heliporti.
+5 Bazne postaje za mobilno telefonijo in telekomunikacijski stolpi niso dovoljeni.
+6 Dovoljene so toplarne.
Površine za avtomobilistične in motoristične dirke niso dopustne, pri gradnji ostalih športnih objektov je treba upoštevati predpise, ki urejajo gradnjo objektov na
+7 vodovarstvenih območjih.
da¹ Gradnja objekta je dovoljena ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov na vodovarstvenih območjih.

da2 Dovoljene so rekonstrukcije.
Dovoljeni le vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
3
da drugimi nesrečami.
Dovoljeni le posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, oporni zidovi, ki jih je dopustno graditi v okviru
4
da agromelioracije ter ograje (ograje za pašo živine, trajne nasade in za zaščito kmetijskih pridelkov)
Dovoljena je gradnja ČN kot nezahtevnih ali enostavnih objektov v skladu s prilogo 1a ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov v
da5 vodovarstvenih območjih.
**

Na gradbenih parcelah k objektom razpršene gradnje je dopusten obstoj tistih objektov, ki so dopustni na površini PNRP z enakim namenom, kot je ugotovljeni
namen obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.

5

Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora,

3

ZS

ZP

ZD

ZK

PC/
PL

O

K1/K2

G

VC

da
-

da
-

da
-

da
-

da
-

ne
-

ne
-

da
-

ne
-

da
-

da1
-

ne
-

ne
-

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

ne

da

da1

ne

ne

EUP:DO5

ne
-

EUP: BRE1, BRE2, POL4, ŽA2

da
-

SL1

da
-

EUP: DO6, DO7, POL6,

da
-

EUP: OP20, OP21

da
-

EUP: DO3

EUP: BR8, OP15, OP17, OP20

BT

EUP: ME5, OP3, OP15, OP16, OP17, OP20, OP21, OP22

IK

EUP: DO8

CD

EUP: BR6, DO5, DO7, ME3, POL9, OP1, OP2, OP15, OP17,
OP20

CU

EUP: DO7, PO2

Av

EUP: ME5, BR10, BR13

EUP : BR5, BR7, BR8, BR11, BR 13, BRE3, BRE4, BRE5,
DO9, LA1, LA3, LA4, ME2, ME4, PO1, PO3, PO4, PO5, PO6,
PO7,PO8, PO9, POL1, POL7, PR7, SL3, SL4, SL5 , OP20,
OP21,

A

EUP: ŽA3

2

SB

EUP: LA5

1

SK
EUP: BR1, BR2, BR3, BR4, BR6, BR9, BR10, BR12, BRE2,
LA2, POL2, POL3, POL5, POL6, POL9, PR1, PR2, PR3,
PR4, PR5, PR6, SL1, ST1, ST2, STP1, ŽA1, ŽA2, OP 20

Pri tlorisni površini in višini objektov so upoštevani predpisi o vrstah
objektov glede na zahtevnost. V kolikor se predpisi spremenijo, je
veljavna tlorisna površina in višina objektov iz spremenjenih
predpisov.

SK
EUP: DO5, DO6, DO7, DO18, DO19, DO12, ME1, ME 6, ME
7, ME8, ME9, ME10, ME11, ME12, ME13, ME15

EUP / NAMENSKA RABA
IME OBJEKTA in razvrstitev*

EUP: BR2, BR7, DO5, DO9, PO5, PR1, SL2, OP1, OP2,
OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10, OP11, OP12, OP13,
OP14, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22

Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja
zdravja ter varstva voda. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.

MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni

izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)
Sem med drugim spada:
garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti
Nezahteven objekt - površine do vključno 50 m2
Enostaven objekt - noben

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE

(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali
prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica,
letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
Nezahteven objekt - noben
Enostaven objekt - površine do vključno 20 m2

POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

Sem med drugim spada:
- grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena
oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula),
grajen gostinski vrt;
- pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
objekt javne razsvetljave, cestni silos
Sem ne spada:
- urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo,

EUP / NAMENSKA RABA

IK

BT

ZS

ZP

ZD

ZK

PC/
PL

O

K1/K2

G

VC

da

da

da

da

da

da

da

da12

da12

da20

da20

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da12

da12

da20

da20

ne

da

da

da

da

da

da13

da13

da1

SK

SK

SB

A

Av

CU

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

CD

premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega
telesa,
- vodnjaki in vodometi, (glej tč. 8)
- objekti za oglaševanje (glej tč. 15)

4

Nezahteven objekt:
– stavbe: površine nad 40 m2 do vključno 60 m2
– gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m
Enostaven objekt
– stavbe: površine do vključno 40 m2
– gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m
– pomožni cestni objekti: vsi
OGRAJA

Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja,
protihrupna ograja
Sem ne spada: podporni zid (glej tč. 5), živa meja (ni objekt), ograja in obora
za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej
tč. 17), ograje, ki niso objekt (npr. lesen plot)

Nezahteven objekt – višina nad 2 m do vključno 3 m
5

6

Enostaven objekt – višina do vključno 2 m
PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki
preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z
ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Sem med drugim spada: podporni zid z ograjo
Nezahteven objekt – višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m
Enostaven objekt – višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m
MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)

Nezahteven objekt – zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE
Enostaven objekt – zmogljivost do vključno 50 PE
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NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno
odpadno vodo)

Nezahteven objekt – prostornina nad 30m3 do vključno 50 m3
Enostaven objekt – prostornina do vključno 30 m3
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REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z
inštalacijami)

Nezahteven objekt – noben
Enostaven objekt – Rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3
9 VODNJAK, VODOMET
Nezahteven objekt – višina nad 5 m, globina nad 30 m
Enostaven objekt – višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m
10 PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE
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INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA

Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte
energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na
objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode,
priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
Nezahteven objekt – noben
Enostaven objekt – vsi

da

11 SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE

Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi
Sem ne spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3
uredbe, glej tudi tč. 1)

Nezahteven objekt – površina do vključno 200 m2
Enostaven objekt – noben
12 KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE

Sem ne spada: kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta
Nezahteven objekt – nobena
Enostaven objekt – vse
13 POMOL (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)
Sem med drugim spada: pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih
vodah, s privezi
Sem ne spada: plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
Nezahteven objekt – noben

Enostaven objekt – površine do vključno 20 m2
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14 ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni
izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)
Sem med drugim spada: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno
igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno
smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče,
poligon za kolesa ali motorje
Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt)
Nezahteven objekt – površina nad 1000 m² do vključno 10000 m²
Enostaven objekt – površina do vključno 1000 m2

15 VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN
NAMAKANJE

Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in
tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik,
bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen
Sem ne spada: ribogojnica (glej tč. 16),
Nezahteven objekt – Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno
2000 m3
– bazen: noben
Enostaven objekt – Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3
– bazen: prostornina do vključno 60 m3
– namakalni sistemi: vsi
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Nezahteven objekt – oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in
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Enostaven objekt – oglasne površine do vključno 12 m² in višine do
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16 OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE – sem spadajo tudi objekti za
oglaševanje na kozolcih
višine do vključno 6 m
vključno 5 m

da

17 OBJEKT ZA REJO ŽIVALI – (enoetažen objekt, namenjen reji živali),

Sem med drugim spada: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna,
čebelnjak in ribogojnica
Sem ne spada: premični čebelnjak,

Nezahteven objekt:
– Stavbe: površina do vključno 100 m2

– Ribogojnice: prostornina do vključno 2000 m3
Enostaven objekt – noben

8

18 POMOŽNI KMETIJSKO-GOZDARSKI OBJEKT (objekt namenjen

kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen
prebivanju)
Sem med drugim spada: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni
rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet,
pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno
korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena
ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena
poljska pot, grajena gozdna prometnica
Sem ne spada: pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma
ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo
proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja
ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot,
premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža

Nezahteven objekt:

– stavbe: površina do vključno 150 m2 in višine do vključno 6 m,
– stolpni silosi: višina od 5 do vključno 10 m,
– gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m,
– dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2,
– zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3
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Enostaven objekt:

– stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2,
– stolpni silosi: višina do vključno 5 m,
– gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m,
– gozdne prometnice: vse,
– dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2,
– zbiralnik gnojnice ali gnojevke: nobeden

19 OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO
DEJAVNOST

(objekt, ki ni namenjen prebivanju)
Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna,
kisarna,
mlin
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Nezahteven objekt: površine do vključno 80 m2

da8

da8

Enostaven objekt – noben
20 POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

Sem med drugim spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt –
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik
maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska
postaja, ekološki otok.
Sem ne spada: bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na
plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu.
Nezahteven objekt: noben
Enostaven objekt – vsi
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21 POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI
OBJEKT NA SMUČIŠČU

Sem med drugim spada:
– objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt,
pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje,
– privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture,
– objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za
nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških
naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje
smučišča.
Sem ne spada:
– pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19)
– smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s
premično vlečnico)
Nezahteven objekt: noben

Enostaven objekt:

–stavbe: površina do vključno 40 m2,
– gradbenoinženirski objekti: vsi,

ne

22 POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT
ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV
Sem med drugim spada:
– objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik,
vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem,
vojaško strelišče;
– meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki
monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti
za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.
Nezahteven objekt: noben

Enostaven objekt:

–stavbe: površina do vključno 40 m2,
– gradbenoinženirski objekti: vsi.
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VZDRŽEVANJE OBJEKTA** (IZ PRILOGE 3 UREDBE O
RAZVRŠČANJU)
Dela v objektu

da
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Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo
ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela izvedba
nenosilnih sten.

Dela na ovoju objekta

Sem med drugim spada: obnova fasade, stavbnega pohištva in strešne
kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčad.

Zasteklitve objekta

Sem med drugim spada: zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih
stopnišč, namestitev senčil.
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Inštalacije in naprave v in na objektu ¸

Sem med drugim spada: namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za
ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople vode, osvetlitev,
pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitev dimniške tuljave.

Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta

Sem med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, vključno z
asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za parkiranje, vključno
z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na
zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev
za dostop in neovirano rabo objekta.

da

Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi

Sem med drugim spada: izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje,
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da20
da20
da15
da
utrjevanje …) nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih
poti in gozdnih poti.
* Če je v prilogi označeno:
da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu
uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.
** Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo pogoj
povezanosti s tlemi ali z objektom. Če ni izpolnjen pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom, se tako delo ne šteje za graditev po ZGO-1 in ni predmet urejanja po tej uredbi. Ta uredba ne določa vzdrževalnih del v javno korist, ki jih urejajo drugi zakoni in
na njihovi podlagi sprejeti predpisi (npr. Zakon o cestah, Zakon o elektronskih komunikacijah).
da
ne

gradnja objekta v EUP je dovoljena
gradnja objekta v EUP ni dovoljena

1

na K1 in K2 je dopustno postaviti objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove (podporni zidovi so dopustni le v okviru agromelioracije), vendar le na
zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
dopustno le v okviru agromelioracije. Postavitev podpornih zidov je dopustna tudi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu (ne
glede na to ali poteka v okviru agromelioracije).
dopustni vsi, s tem da je priključek na cesto za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, dopusten le v primerih, ko gre za objekt:
a.
ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
b.
ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče),
c.
pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč ali
d.
ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.
dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik.
dopustne so vse stavbe, razen kleti in vinske kleti, dopustni so stolpni silosi; dopustni so vsi gradbeno inženirski objekti; dopusten je dvojni kozolec; dopusten je zbiralnik gnojnice ali gnojevke; dopustni so tudi objekti, ki so proizvod, dan na trg
v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po
velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov
dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje
neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
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3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

dopustni le objekti, ki so v skladu s predpisi o cestah.
dopustni le na zemljiščih obstoječih in novih kmetijskih gospodarstev, če je mogoče zagotoviti okoljske in prostorske predpise.
dopustni le pristaniški objekti navigacijskih služb, kot so privez ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, če so skladni s predpisi s področja voda.
dopustni so le objekti v skladu s predpisi o gozdovih.
dopustno je le objekti, ki so združljivi z osnovno dejavnostjo in niso namenjene intenzivni kmetijski proizvodnji.
dopustno, če je združljivo z osnovno dejavnostjo.
dopustno je postaviti le varovalne in protihrupne ograje.
dopustno je postaviti le varovalne, protihrupne in igriščne ograje.
dopustni samo nezahtevni in/ali enostavni objekti, ki so skladni s predpisi o vodah.
dopustni le objekti na športnih površinah namenjenih športom, ki vključujejo živali.
dopustni le gradbenoinženirski objekti in objekti namenjeni obrambi, zaščiti in reševanju, razen vojaškega strelišča.
dopustno le na obstoječih objektih in objektih, ki so dovoljeni na namenskih rabah K1, K2 ali G brez spremembe namenske rabe.
dopustno le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
dopustno na K1 in K2 ter G le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu s predpisi o cestah, dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot,
oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu s predpisi, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot,
dopustna le čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2 in staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na
paši, tlorisne površine do vključno 100 m2.)
gradnja objekta je dopustna ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov na vodovarstvenih območjih.
dopustna le ureditev športnega strelišča, in sicer le na območju EUP: SL2.
dopustne le kmečka lopa so vse stavbe, razen objektov, ki so vezani na rejo živali (silos, gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke ter hlevski izpust).
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1. UVOD IN POJASNILA O OBLIKOVANJU CEN
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS. Št. 87/2012 in 109/2012 in 76/2017, v nadaljevanju Uredba
MEDO), so Javne službe Ptuj d.o.o. (v nadaljevanju družba) pripravile predračunske cene storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov, ki se bodo v letu 2020 izvajala za občino Dornavo.
Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom v skladu z
9. členom Uredbe MEDO in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Evidentiranje na področju prihodkov in odhodkov za posamezno javno službo se izvaja ločeno v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe iz 1.
člena Uredbe MEDO in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh na
krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.
V javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in
naslednje storitve znotraj javne službe:
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, ki vključuje zbiranje:
➢ ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane
odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
➢ ločeno zbrane odpadne embalaže,
➢ biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
➢ mešanih komunalnih odpadkov.
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV in

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo
ravnanja s komunalnimi odpadki.

1.2. Podatki o predlagatelju
Osnovni podatki

Skrajšano ime podjetja

Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih
služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Javne službe Ptuj d.o.o.

Sedež

Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Matična številka

3441890000

Identifikacijska št. za DDV

SI92851525

Organizacija
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Standardna klasifikacija dejavnosti
Transakcijski računi
Osnovni kapital

70.100- dejavnost uprav podjetij
SI56 3300 0000 2978 861, odprt pri Addiko Bank d.d.
SI56 3300 0000 3671 732, odprt pri Addiko Bank d.d.
600.650,00
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2. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI
Pri oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja v
letu 2020 so upoštevani načrtovani stroški in načrtovane količine opravljenih storitev leta 2020.
Uredba v 8.členu Uredbe določa izhodišča za oblikovanje cen kot sledi:
1. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.
2. Zaradi oblikovanja cen javnih služb je treba določiti:
- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne
službe.
3. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev,
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
4. Izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.
5. Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni
kalkulativni element cene storitve javne službe.
Izhodišča za oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki, so v elaboratu pripravljena v skladu z 22. členom Uredbe MEDO.
V elaboratu so upoštevana naslednja obdobja:
•
•

preteklo obračunsko obdobje: zaključeno leto 2019,
prihodnje obračunsko obdobje: plansko leto 2020.
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3. OBLIKOVANJE PREDRAČUNSKE CENE STORITEV RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI
3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko
obdobje
Tabela 1: Zbrane predračunske in dejanske količine v letu 2019 in dejanska količina opravljenih storitev v letu 2018

DEJANSKO
KOLIČINA
OPRAVLJENIH
STORITEV ZA
LETO 2018

PREDRAČUNSKA
KOLIČINA
OPRAVLJENIH
STORITEV LETA
2019 [v kg]

DEJANSKA
KOLIČINA
OPRAVJENIH
STORITEV
ZA LETO
2019 [v kg]

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov

648.699

689.140

772.272

A: Ločene frakcije določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov

162.870

150.083

226.164

B: Ločeno zbrana odpadna embalaža

185.621

191.819

212.554

C: Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki

81.200

114.184

125.542

D: Mešani komunalni odpadki
2. Obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov
3. Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanje določenih vrst komunalnih
odpadkov

218.978

230.054

208.012

218.978

230.054

208.012

76.642

80.518

72.804,20

VRSTA JAVNE SLUŽBE

3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko
obdobje
Predračunski in obračunski stroški za leto 2018 in leto 2019 so prikazanih v spodnjih tabelah.
Obračunski stroški so enaki predračunskim stroškom.
Tabela 2: Prikaz predračunskih in obračunskih stroškov v letu 2018 v občini Dornavi

PREDRAČUNSKI
STROŠKI IZVAJANJA
STORITEV V LETU
2018

OBRAČUNSKI STROŠKI
IZVAJANJA STORITEV V
LETU 2018

Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,1398

0,1398

Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov

0,0573

0,0573

VRSTA JAVNE SLUŽBE
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Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,0870

0,0870

Odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,0697

0,0697

Tabela 3: Prikaz predračunskih in obračunskih stroškov v letu 2019 v občini Dornavi

PREDRAČUNSKI
STROŠKI IZVAJANJA
STORITEV V LETU
2019

OBRAČUNSKI STROŠKI
IZVAJANJA STORITEV V
LETU 2019

Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,1398

0,1398

Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov

0,0573

0,0573

Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,0870

0,0870

Odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,0697

0,0697

VRSTA JAVNE SLUŽBE

3.2.1. Pojasnilo odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe
za preteklo obračunsko obdobje

Obračunska cena je bila enaka predračunski ceni in potrjenim cenam posameznih storitev za preteklo
obračunsko obdobje. Na podlagi tega niso potrebna dodatna pojasnila o odmikih obračunskih in
predračunskih cen.
3.3. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 28.člena uredbe zavezano k opredelitvi primerljivih
območij ter pripravi in objavi podatkov o povprečni potrjeni, zaračunani in obračunski ceni za vsako
primerljivo območje. Zavezanec za pripravo elaborata pa je na podlagi 9.člena uredbe dolžan v
elaboratu primerjati cene iz posamezne občine s cenami v primerljivem območju te občine.
Ker Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo cen v primerljivih
območjih za leto 2019 (zadnji objavljeni podatki o primerljivih območjih so bili na voljo za leto 2014),
primerjava cen storitev iz občine s primerljivimi območji v Sloveniji na podlagi 27.člena ni mogoča.
3.4. Primerjava potrjene cene posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami
storitev javne službe na primerljivih območjih
Pri določitvi primerljivih območij se po drugem odstavku 9.člena Uredbe upoštevajo zlasti geografske,
poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja.
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Ker Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo cen v primerljivih
območjih za leto 2019 (zadnji objavljeni podatki o primerljivih območjih so bili na voljo za leto 2014),
primerjava cen storitev iz občine s primerljivimi območji v Sloveniji na podlagi 27.člena ni mogoča.
3.5. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s
primerljivimi območji
Ker Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo cen v primerljivih območjih
za leto 2019 (zadnji objavljeni podatki o primerljivih območjih so bili na voljo za leto 2014), primerjava
cen storitev iz občine s primerljivimi območji v Sloveniji na podlagi 27.člena ni mogoča.
3.6. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena,
s pomočjo kazalnikov
Pri določitvi primerljivih območij se po drugem odstavku 9.člena Uredbe upoštevajo zlasti geografske,
poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja.
Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi je prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 4: Prikaz kazalnikov za izvajalca Javne službe Ptuj
KAZALNIK
Pospešena
pokritost
kratkoročnih
obveznosti

FORMULA ZA IZRAČUN

=

Kratkoročna sredstva − Zaloge
Kratkoročne obveznosti

=
Gospodarnost
poslovanja
Povprečna
mesečna plača
na zaposlenca

=

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovanja

𝑆𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑙𝑎č𝑒
Š𝑡. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
Povprečno št. zaposlencev

OPIS
Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s
kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja
od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi
likvidnejša sredstva.
Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in
povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost
kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem,
izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz
poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo
zaposlenca.

Primerljivi kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki jih
objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za potrebe primerjave se na podlagi 9.člena Uredbe za povprečje panoge javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11. »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«,
za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z
nenevarnimi odpadki«.
Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za poslovno leto 2019.
Tabela 5: Izračun kazalnikov za podjetje Javne službe Ptuj v letu 2019

KAZALNIK

JAVNE SLUŽBE PTUJ

38.21- RAVNANJE Z
NENEVARNIMI ODPADKI

38.11- ZBIRANJE IN ODVOZ
NENEVARNIH ODPADKOV
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Pospešena pokritost
kratkoročnih obveznosti

1,41

1,51

1,81

Gospodarnost poslovanja

1,07

1,02

1,02

Povprečna plača na
zaposlenca (v EUR)

1.498,31

1.496,31

1.592,37

3.7. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunska količina opravljenih storitev je predvidena zbrana količina v prihodnjem letu (letu 2020).
Kot v preteklih letih se je tudi pri planu za leto 2020 izhajalo iz realiziranih količin preteklega obdobja,
trenda rasti ali padca posameznih količin ter planiranih novih količin. Predračunska količina
posameznih javnih služb za občino Dornavo je prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 6: Predračunska količina posameznih javnih služb za občino Dornavo v letu 2020

VRSTA JAVNE SLUŽBE

PREDRAČUNSKA KOLIČINA
OPRAVLJENIH STORITEV V LETU 2020
(V KG)

1. Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov, ki
vključuje zbiranje

775.000

A: Ločene frakcije določenih
vrst komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov

226.000

B: Ločeno zbrana odpadna
embalaža

213.000

C: Biološko razgradljivi
kuhinjski odpadki in zeleni
vrstni odpad

126.000

D: Mešani komunalni odpadki

210.000

2. Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov

210.000

3. Odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov

73.500

3.8. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih
storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.
Predračunski stroški vključujejo strošek javne infrastrukture, strošek opravljanja storitev ter donos.
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Tabela 7: Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje za občino
Dornavo

VRSTA JAVNE SLUŽBE

PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
(EUR/kg) ZA LETO 2020

Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov
Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov
Obdelava mešanih komunalnih
odpadkov
Odlaganje ostankov predelave na
odlagališče

SKUPAJ

0,1447
0,0820
0,1193
0,0907

0,1755

Stroški opravljenih storitev so izračunani na podlagi frekvenc odvozov, ki jih določa standard zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov glede na tip povzročitelja in velikostjo posode.
Frekvence za mešane komunalne odpadke potekajo na naslednji način:
➢ individualno gospodinjstvo (80 l, 120 l ali 240 l posoda): 13-krat letno,
➢ večstanovanjska zgradba (240 l, 550 l, 770 l ali 1100 l posoda): 13-krat letno.
Frekvence za biološke odpadke pa potekajo na naslednji način:
➢ individualno gospodinjstvo (120 l ali 240 l posoda): 43-krat letno (4 mesece na 14 dni, 8
mesecev tedenski odvoz),
➢ večstanovanjska zgradba (120 l ali 240 l posoda): 43-krat letno (4 mesece na 14 dni, 8
mesecev tedenski odvoz).
3.9. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Povprečno poslovno potrebna osnovna sredstva predvidena v letu 2019 so izračunana na podlagi
podatkov iz registra osnovnih sredstev Javnih služb Ptuj d.o.o., povečana za predvidene nove nabave
in aktivacije ter zmanjšana za predvidene odpise. Upoštevana so osnovna sredstva, opredeljena na
neposrednih in posrednih stroškovnih mestih.
V obračunskem obdobju 2020 je načrtovana uporaba naslednjih osnovnih sredstev za občino Dornavo:
- zabojniki in vrečke za zbirane odpadkov pri povzročiteljih, za mešane komunalne odpadke,
mešano embalažo, papir in papirno embalažo, stekleno embalažo in biološko razgradljive
kuhinjske odpadke,
- zabojniki za zbiranje steklene embalaže na ekoloških otokih v občini Dornava,
- štiri smetarska vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest
prevzemanja do mesta na CERO Gajke,
- vozila za prevoz mešanih komunalnih odpadkov za predelavo in končno odstranjevanje na CERO
Gajke,
- oprema za zbiranje nevarnih odpadkov: vozila z ustreznimi dovoljenji, manjše in večje posode
in kontejneri,
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-

oprema za sprejem in tehtanje odpadkov,
oprema za sortiranje ločeno zbranih frakcij, delovni stroji in naprave za manipulacijo,
prostori za skladiščenje odpadkov na skladiščnih površinah,
oprema za prevoz odpadkov (vozila za prevoz kotalnih prekucnikov, vlečno vozilo),
druga osnovna sredstva.

3.10. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Družba poleg javne službe opravlja tudi posebne storitve in druge tržne dejavnosti, zato zagotavlja
ločeno računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti, ki jo opravlja. Stroški
družbe se ločijo na neposredne in posredne (splošne) stroške. Za večino njih je mogoče že izvirno
ugotoviti na katero dejavnost se nanašajo.
Poleg neposrednih proizvajalnih stroškov, ki se neposredno evidentirajo na SM posamezne dejavnosti,
ima podjetje še stroškovna mesta, kjer se evidentirajo posredni stroški. To so stroški, ki jih ni mogoče
posredno pripisati k posamezni dejavnosti (npr. električna energija, stroški režije, nabavni stroški…).
Te posredne stroške družba razporeja po deležu proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v
celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti skupaj.
3.11. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V skladu z 11.členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem
uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti,
in niso obvezne storitve javne službe.
Izvajalec teh storitev iz 11.člena Uredbe ne opravlja.
3.12. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
V skladu z Uredbo MEDO je sestavni del cene opravljanja javne službe tudi donos na vložena
poslovno potrebna sredstva izvajalca. Uredba dovoljuje donos do višine 5% od vrednosti poslovno
potrebnih sredstev za opravljanje javne službe. Za prihodnje obračunsko obdobje je načrtovan v višini
0,5% nabavne vrednosti poslovno potrebnih sredstev za opravljanje posamezne javne službe.
Donos na vložena osnovna sredstva ni upoštevan.
3.13. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V predhodnem obračunskem obdobju je bilo na področju izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v povprečju zaposlenih 22 ljudi brez upoštevanja dela režije. V
prihodnjem obdobju ni predvidenih sprememb.
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3.14. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na
uporabnike javne infrastrukture
Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal javno infrastrukturo v lasti Mestne občine
Ptuj in tako ne bo uporabljal javne infrastrukture v lasti občine Dornava.

3.15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo
izkoriščenosti javne infrastrukture
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti
javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko
infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri lahko
zagotavlja normalni standard storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih
standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so
zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.
Na podlagi točke 3.14, kjer izvajalec za izvajanje storitev javnih služb ne bo uporabljal nobene javne
infrastrukture v lasti občine Dornava je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture 0%.
3.16. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in
izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in javno infrastrukturo
v lasti Mestne občine Ptuj.
Predračunska cena opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je tisti del cene,
ki krije stroške opravljanja javne službe. V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati s opravljanjem storitev
javne službe in vključujejo naslednje skupine:
-

-

-

neposredne stroške materiala in storitev;
• stroški pogonskega goriva: gorivo za delovna vozila in stroje,
• stroški materiala: materiali za popravilo objektov, nadomestni deli za osnovna sredstva,
vreče za odpadke, voda, kanalščina, material za čiščenje, gume, material za vzdrževanje
objektov, opreme in zbiralnic, material za vzdrževanje infrastrukture, električna
energija, drobni inventar, pisarniški material, zaščitna sredstva...,
• stroški storitev: vzdrževanje voznega parka, strojev, ekoloških otokov, objektov,
opreme, prevozne storitve, bančne storitve, zavarovanje, intelektualne storitve,
najemnine,...
neposredne stroške dela;
• izplačilo za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroški prispevkov in dajatev,
regresa za letni dopust, prevoz na delo, prehrana,..
druge neposredne stroške;
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-

-

-

-

• amortizacija osnovnih sredstev (vozil, strojev, zabojnikov), tehnični pregledi,…
splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
• stroški režije dejavnosti, ki se ne morejo neposredno pripisati posamezni enoti.
splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
• stroški povezani s prodajo storitev.
splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela;
• poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi
funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju delovne družbe (stroški uprave).
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe;
neposredne stroške prodaje;
druge poslovne odhodke in
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, ki ne sme presegati pet
odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje
posamezne javne službe.

Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka se ločeno prikažejo vsi stroški, ki presegajo deset
odstotkov te skupine stroškov.
Predračunska cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se
uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Tako se predračunska
cena opravljanja posameznih storitev izračuna tako, da se stroški, ki se nanašajo na posamezno
storitev, delijo s količino te opravljene storitve, pri čemer je količina opravljene storitve izražena v kg.
Tabela 8: Predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2020
Zbiranje določenih
vrst komunalnih
odpadkov

Zbiranje bioloških
odpadkov

Zbiranje
komunalnih
odpadkov

43.379

4.594

47.973

466

350

816

drugi stroški materiala

16.377

2.015

18.392

stroški storitev

26.536

2.229

28.765

32.472

3.293

35.765

0

0

0

1.984

653

2.637

55.810

19.894

75.704

10.175

1.184

11.360

1

0

1

Postavka

STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
stroški pogonskega goriva

NEPOSREDNI STROŠKI DELA
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
od tega amortizacija
SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI
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SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
ODHODKI OD FINANCIRANJA
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
DONOS
SKUPAJ IZVAJANJE STORITEV
prihodki od izvajanja posebnih storitev
SKUPAJ IZVAJANJE STORITEV
Količina zbranih odpadkov (kg)
CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV (EUR/kg)

5.848

600

6.448

0

0

0

84

9

93

0

0

0

93.943

10.333

104.276

0

0

0

93.943

10.333

104.276

649.000

126.000

775.000

0,1447

0,0820

0,1345

Tabela 9: Predračunska cena ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2020

Zbiranje
komunalnih
odpadkov

Obdelava
mešanih
komunalnih
odpadkov

Odlaganje
ostankov
predelave
mešanih
komunalnih
odpadkov

Ravnanje z
odpadki

47.973

16.452

5.438

69.862

816

383

0

1.199

drugi stroški materiala

18.392

2.307

0

20.698

stroški storitev

28.765

13.762

5.438

47.965

35.765

3.237

0

39.002

0

0

0

0

2.637

388

0

3.025

75.704

17.425

294

93.423

11.360

2.843

739

14.942

1

0

0

1

6.448

2.105

485

9.037

0

0

0

0

93

22

6

121

0

0

0

0

104.276

25.047

6.668

135.990

0

0

0

0

Postavka

STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
stroški pogonskega goriva

NEPOSREDNI STROŠKI DELA
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
od tega amortizacija
SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
ODHODKI OD FINANCIRANJA
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
DONOS
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJE STORITEV
prihodki od izvajanja posebnih storitev

14

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJE STORITEV
Količina odpadkov (kg)
Cena STORITVE IZVAJANJA (EUR/kg)

104.276

25.047

6.668

135.990

775.000

210.000

73.500

775.000

0,1345

0,1193

0,0907

0,1755

3.17. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih v občini Dornavi
Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma dejavnosti. Določene
vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi naslednjih sodil:
- stroški dela se razporejajo glede na opravljene ure za posamezno dejavnost,
- stroški električne energije in gorivo se razporejajo na podlagi dejanske porabe,
- splošni stroški dejavnost se razporejajo glede na število zaposlenih in glede na količine
odpadkov, ki so pripeljani v posamezni objekt oz. so povezani s procesom izvajanja
posamezne javne službe,
- stroški splošnih služb uprave (režija družbe) se razporejajo glede na delež proizvajalnih
stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti,
- za ostale stroške se uporabljajo ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.
3.18. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35
Z razkritji na podlagi SRS 35, ki bi (dodatno) vplivale na izračun cene ne razpolagamo.
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4. ZAKLJUČEK
Družba je za obračunsko obdobje 2020 pripravila Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Dornavi. Elaborat je
pripravljen v skladu z Uredbo MEDO, elaborat pa je je potrebno predložiti pristojnemu občinskemu
organu.

Ptuj, _______________
Gradivo pripravili:
Alen Hodnik
Gregor Uhan
Suzana Friegl

Direktor družbe:
Mag. Alen Hodnik
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javne službe ptuj
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OBČINA DORNAVA

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DORNAVA

K7
točki dnevnega reda

Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Dornava

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

TEHNIČNI PRAVILNIK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v občini Dornava
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina tehničnega pravilnika)
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Dornava (v nadaljevanju: tehnični
pravilnik) skladno z 11. členom Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Dornava (v nadaljevanju: odlok) obsega:
1. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki
2. Tehnologija, pogoji in način zbiranja odpadkov
3. Frekvenca prevzemanja odpadkov
4. Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke in merila za določanje izhodiščne prostornine
zabojnikov za zbiranje odpadkov
5. Minimalni standardi za določitev zbirnih mest, prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in
zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi prevzemnimi mesti za nedostopne kraje
6. Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnem centru
7. Podrobnejša vsebina registra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov
8. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe
9. Javne prireditve in čistilne akcije
10. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
11. Obračun storitev ravnanja z odpadki
12. Reklamacijski postopek
13. Izterjava
14. Nadzor na terenu
15. Prehodne in končne določbe.
2) Določbe tehničnega pravilnika se nanašajo pretežno na storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba).

2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi uporabljeni v tehničnem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam in
ker ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči.
– Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj) je po tem odloku vsaka fizična ali
pravna oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
– Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
– Drugi uporabnik je vsak uporabnik (pravne osebe, javni zavodi, šole, vrtci in samostojni podjetniki),
razen gospodinjstva na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov,
– Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s tem tehničnim pravilnikom izpolnjuje pogoje
za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
–Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane zabojnike za zbiranje
komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
– Prevzemno mesto je v naprej določen prostor, kjer povzročitelji odpadkov v predpisanih zabojnikih
ali tipiziranih vrečah z logotipom izvajalca prepuščajo odpadke izvajalcu javne službe.
– Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z
nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje
odpadkov.
– Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov.
– Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe,
njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
–Obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali
odstranjevanje.
– Ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno
uporabijo.
– Ločeno zbiranje je zbiranje pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov,
tako da se olajša ravnanje s posamezno vrsto obdelave odpadkov.
– Oddaja odpadkov je oddaja v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom.
– Mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: MKO) so odpadki, ki se skladno s predpisom s prilogo
Odločbe 200/532/ES uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz sezama odpadkov.
– Nevarni odpadek je vsak odpadek, ki ima eno ali več lastnosti (so zdravju in/ali okolju škodljive npr.
vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, idr.), ki so opredeljene v prilogi Uredbe 1357/2014/EU.
– Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki so odpadki, ki nastajajo v kuhinjah in pri razdeljevanju hrane
zaradi izvajanja živilske dejavnosti (gostinstvo)
– (v nadaljevanju: BIO) se uvrščajo med odpadke s številko 20 01 08 iz seznama odpadkov.
– Biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu in zelenim vrtnim odpadom (v
nadaljevanju: BIO) se uvrščajo med odpadke s številko 20 02 01 iz seznama odpadkov.
– Gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije,
adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.
– Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno z odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki sicer kot javno podjetje ali koncesionar.
– Zabojnik za odpadke je tipizirana posoda, velikosti 80 l, 120 l, 240 l, 500 l, 550 l, 770 l in 1100 l za
potrebe enega ali več uporabnikov.

– Obračunski volumen zabojnika je dejanski volumen glede na pogostost odvoza komunalnih odpadkov
na mesec.
– Posebne plastične vrečke so vrečke označene z logotipom izvajalca javne službe.
– Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje bioloških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in
kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za
večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske
odpadke, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev
kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo,
neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.
– Kontejner oziroma keson je zaprt ali odprt zabojnik za odpadke velikosti od 5 m3 do 10 m3 za zbiranje
različnih vrst odpadkov.
– Zbiralnica ločenih frakcij (v stari terminologiji imenovana: ekološki otok) je pokrit ali nepokrit prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer
povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
– Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiščenjem komunalnih odpadkov za namene prevoza do naprave za obdelavo
odpadkov.
– Smetarsko vozilo je specializirano vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov.
– Vozilo za kontejnerski odvoz, samonakladalec je specialno vozilo za odvoz in praznjenje od 5 m3 do
20 m3 kontejnerjev.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v odloku,
zakonih in v podzakonskih predpisih, iz področja ravnanja z odpadki.
3. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje
ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
(3) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO),
7. bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
8. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.

(4) Storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so:
– prevzem ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov od povzročiteljev
odpadkov na prevzemnih mestih,
– prevzem kosovnih odpadkov od povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih in na vpoklic,
– prevzem odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč na prevzemnih mestih,
– prevzem odpadkov s tržnic na prevzemnih mestih,
– prevzem odpadkov iz čiščenja cest na prevzemnih mestih,
– prevzem MKO od povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih,
– prevzem ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij od
povzročiteljev odpadkov,
– prevzem BIO na prevzemnih mestih povzročiteljev odpadkov, ki teh odpadkov ne kompostirajo
sami,
– prevzemanje odpadkov s premično zbiralnico,
– prevzem nevarnih odpadkov na zbirnih centrih,
– zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov ter priprava predpisane spremne
dokumentacije,
– vizualna kontrola odpadkov,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje za namene prevoza do naprav za obdelavo
odpadkov,
– začasno skladiščenje odpadkov,
– izvajanje sortirne analize MKO,
– prevoz in predaja odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali odstranjevalca odpadkov,
– obveščanje in ozaveščanje uporabnikov storitev javne službe.
2. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI

4. člen
(tehnologija ravnanja z odpadki)
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka na način in po predpisih, ki veljajo za
posamezne skupine odpadkov.
(2) V občini Dornava (v nadaljevanju: občina) se odpadki zbirajo ločeno na več načinov, odvisno od
vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti naselij.
(3) Povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec javne službe pa jih
prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo
odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na
značilnosti naselij in tehnologije zbiranja.

3. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN ZBIRANJA ODPADKOV

5. člen (zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri
povzročiteljih odpadkov.
(2) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov obsega:
– zbiranje/prevzemanje MKO pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na
območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje BIO pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju
vključenih individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in
kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana
embalaža s številko odpadka 15 01 06) pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov, in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij (odpadne embalaže iz stekla), na območju
individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, kjer se ti odpadki
ne zbirajo »od vrat do vrat«.
(3) Zbiranje in odvoz drugih odpadov obsega:
– zbiranje/prevzemanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah s premično zbiralnico
in zbirnem centru,
– zbiranje/prevzemanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah, na vpoklic in zbirnem
centru,
– zbiranje/prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru in pravilno ravnanje z njim, skladno
z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
– zbiranje/prevzemanje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest »salonitne plošče« na zbirnem
centru in pravilno ravnanje z njim, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 34/08),
– zbiranje/prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč na občinskih pokopališčih in pravilno ravnanje z
njimi, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08),
– zbiranje/prevzemanje vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru.
6. člen (oprema za izvajanje javne službe)
Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« se načeloma izvaja:
– s specialnimi tovornimi vozili – za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od
povzročiteljev odpadkov,
– s specializiranimi tovornimi vozili,
– s samonakladalnim vozilom za prevoz kontejnerjev od 5 m3 do 20 m3,
– s posebnim vozilom za zbiranje nevarnih odpadkov (premična zbiralnica), ki so v skladu s
predpisano zakonodajo,
– z drugimi vozili, glede na značilnosti in količine odpadkov.

7. člen (pogoji zbiranja odpadkov)
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in izvajalec javne službe dolžna upoštevati so:
– Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, ki se za individualna gospodinjstva nahaja na
zasebnem zemljišču, večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču k stavbi (t.i.
funkcionalnem zemljišču). – Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, ki ga
določi izvajalec javne službe in je ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne
ceste. Prevzemno mesto ni oddaljeno več kot pet (5) metrov od roba prometne/transportne
poti.
– Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi zbirno mesto, če se le to nahaja za individualna
gospodinjstva na zasebnem zemljišču in za večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču
k stavbi.
– Povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske tipske vreče, z zbirnega na prevzemno mesto
postaviti pravočasno, to je najkasneje do 6. ure na dan odvoza.
– Povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na
teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih mest.
– Povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske
tipizirane vreče, ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so
pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
– Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu javne službe zagotoviti nemoten dostop
do prevzemnih mest.
– Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane
vreče tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da se ne
onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne
okolice, kjer se opravlja delo.
V primeru da izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga je
dolžan očistiti na lastne stroške.
– V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj časa trajajoča vročina, zapora cest itd.)
lahko izvajalec javne službe uporabnike s predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno
običajen način pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče postavijo na začasno prevzemno
mesto.
– Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
– Za povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim vozilom ni mogoč, se za enega ali več
povzročiteljev določi lokacijo skupnega prevzemnega mesta. Lokacijo določi izvajalec javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov skupaj s povzročitelji. V primeru, ko je
lokacija sporna, jo določi občinski organ pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki po
pridobitvi mnenja izvajalca javne službe.
– Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za določeni oziroma naročeni volumen
odpadkov ali tipiziranih vreč z logotipom izvajalca javne službe.
– MKO, BIO, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona;
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža

s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) postavljenih ob zabojnikih izvajalec
javne službe ni dolžan prevzeti. V primeru povečanih potreb morajo povzročitelji naročiti
dodatni zabojnik. Druge vreče z MKO, BIO, ločenimi frakcijami (odpadni papir in karton;
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz
stekla) izvajalec ni dolžan prevzeti.
– Če izvajalec javne službe ugotovi, da pri povzročiteljih, obstoječi zabojnik za odpadke ne
zadoščajo dejanski količini odpadkov, mora izvajalec javne službe zagotoviti nove, dodatne
zabojnike za odpadke, ki bodo zadostili potrebam.
– Odlaganje MKO, BIO, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja
in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana
embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) v nenamenske zabojnike
ali ob njih ni dovoljeno.
– Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih zabojnikih za odpadke po navodilih, ki
jih prejme od izvajalca javne službe.
– V primeru da izvajalec javne službe ugotovi ob prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne
ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za ravnanje z odpadki, ga je izvajalec javne
službe dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na posode).
8. člen (uporabniki storitev javne službe)
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima status uporabnika stavbe (lastnik, najemnik,
podnajemnik, upravnik) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in se mu
pred vključitvijo določi:
– natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi le tega je izvajalec javne službe dolžan
upoštevati pogoje dostopa s specialnimi vozili ter prometne in lastninske razmere lokacije),
– velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za odpadke in pogoje glede dostopa
pooblaščenih delavcev izvajalca javne službe,
– pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
– pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
– terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe
stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pričetku uporabe objekta v roku
petnajst (15) dni od dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih
podatkov je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov upravičen do
pridobitve podatkov iz javnih evidenc, na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem ravnanja z
odpadki in obračuna storitev, skladno z odlokom in veljavno zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje MKO ter njihovo sežiganje ali odlaganje
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje MKO. Povzročitelj, ki MKO kopiči, jih
sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju
MKO, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo in odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.

9. člen (način zbiranja odpadkov)
Glede na vrste odpadkov in pogojev poteka zbiranje odpadov po naslednjih tehnologijah:
1. Zbiranje MKO
Zbiranje MKO na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih
uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu
povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini. Izvajalec javne službe mora pred
oddajo MKO v obdelavo zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin, izvede sortirno analizo iz tretjega odstavka
tega člena za vsako občino posebej. Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v nadaljnje
ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena obdelava v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
2. Zbiranje ločeno zbranih frakcij
Zbiranje ločeno zbranih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona;
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu
odvoza na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
3. Zbiranje BIO
Zbiranje BIO na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih
uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu
povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini. Izvajalec javne službe zbira BIO po
sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Izvajalec javne službe vsako
prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od
120 litrov. Povzročitelji odpadkov, ki BIO ne kompostirajo sami v hišnem kompostniku, le te zbirajo v
vodotesnih tipskih zabojnikih, opredeljenimi v drugi točki drugega odstavka 11. člena tehničnega
pravilnika, izvajalec javne službe pa zagotavlja reden odvoz v skupno kompostarno, kjer izvaja
kompostiranje BIO, skladno z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta
ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15). V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom BIO, izvajalec javne službe izvaja pranje zabojnikov za
to vrsto odpadkov v okviru storitev javne službe, in sicer pri drugih uporabnikih 1-krat letno, na
območju večstanovanjskih objektih in na območju individualnih gospodinjstev 1-krat letno. Pranje
zabojnikov izvaja s čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja
odpadkov ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora
zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
a) Hišno kompostiranje BIO
Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne BIO kompostirajo v hišnem
kompostniku. Povzročitelj svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno sporoči izvajalcu javne službe
na podlagi vprašalnika, ki ga izvajalec javne službe posreduje povzročiteljem. Izvajalec javne službe
odločitev o hišnem kompostiranju pri povzročiteljih preverja 1-krat letno. Povzročitelji, ki se odločijo
za lastno kompostiranje BIO, morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje,
ki so »Priloga1« Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno kompostiranje objavi na svoji spletni strani.

4. Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij
Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij (odpadne embalaže iz stekla) na območju individualnih
gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov je tehnologija zbiranja pri kateri
povzročitelji komunalnih odpadkov odlagajo odpadno embalažo iz stekla v ustrezno označene
zabojnike. Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za drobno odpadno embalažo iz stekla.
Namenski zabojniki na zbiralnicah so:
– zabojnik z belim pokrovom za zbiranje drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za
drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev
brez pokrovčkov. V zabojnike na zbiralnicah je prepovedano odlagati:
– stekleno embalažo z vsebino, okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo, armirano
steklo, kristal, žarnice, porcelan, keramiko, glinene izdelke, pločevinaste in plastične
pokrovčke. Zabojniki na zbiralnicah morajo biti opremljeni z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne,
podrobneje pa o tem izvajalec javne službe povzročitelje odpadkov obvešča v okviru
obveščanja in izobraževanja.
5. Zbiranje/prevzem odpadnih nagrobnih sveč
Odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira izvajalec javne službe na vseh občinskih
pokopališčih v za to posebej namenjenih in označenih zabojnikih kapacitete 120 l, 240 l. Upravljavec
občinskih pokopališč z lastnim prevozom 1-2 krat tedensko dostavi odpadne nagrobne sveče na center
za ravnanje z odpadki. Ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč, jih izvajalec javne
službe pripelje v center za ravnanje z odpadki, kjer jih začasno skladišči in nato preda pooblaščenemu
prevzemniku.
6. Prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru
Povzročitelji lahko ob predložitvi dokazila brezplačno odloži letno približno 0,5 m3gradbenih
odpadkov. Brezplačno lahko oddajo povzročitelji, ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice)
dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Za prevzem večjih količin mešanega gradbenega
materiala se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
7. Prevzemanje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest – »salonitne plošče« na zbirnem centru
Povzročitelji z lastnim prevozom pripeljejo na zbirni center gradbeni material, ki vsebuje azbest.
»Salonitne plošče« morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo. Za prevzem salonitnih plošč glede na
pripeljano težo se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
8. Zbiranje kosovnih odpadkov
Izvajalec javne službe mora v vsakem naselju kosovne odpadke prevzeti najmanj dvakrat v koledarskem
letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj enkrat v koledarskem letu od
uporabnika na njegov poziv. Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na prevzemnem mestu
povzročitelja na podlagi predhodnega naročila z »dopisnico«, ki jo izvajalec javne službe posreduje
vsem gospodinjstvom, s katero naroči enkraten odvoz kosovnih odpadkov. Na območju individualnih
gospodinjstev se kosovni odpadki za prevzem pripravijo na prevzemnem mestu. Na območju
večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo na prevzemnih mestih, ki jih določi izvajalec
javne službe. Upravnik večstanovanjskega objekta in izvajalec javne službe se lahko dogovorita tudi za
drugačen način priprave kosovnih odpadkov za odvoz. Za večstanovanjske objekte lahko izvajalec javne
službe določi v spomladanskem ali jesenskem času skupni termin prevzema kosovnih odpadkov.

Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih
zato izvajalec javne službe v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan. V
kolikor uporabnik storitev več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na poziv,
mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe. Kosovne odpadke lahko
uporabniki iz gospodinjstev v zbirnem centru brezplačno predajo le s potrdilom (zadnjim odrezkom
položnice), s katerim dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki kosovne
odpadke, ki jih sami pripeljejo v zbirni center, razvrstijo v ustrezne zabojnike skladno z navodili
usposobljene osebe v zbirnem centru.
9. Zbiranje/prevzemanje s premično zbiralnico Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira
nevarne komunalne odpadke, nenevarne komunalne odpadke in zelo majhno OEEO v skladu s predpisi,
ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Premična zbiralnica je namenjena vsem
izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov. Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima
500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih odpadkov najmanj enkrat letno. Če je gostota
poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem
letu. Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični
zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim
povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste
in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje. Prevzem
odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število
krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem
teh odpadkov na območju občine. Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali vrečami za
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami
odpadkov. Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga. Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da: – je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in – se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne
onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in
neprijetnimi vonjavami. Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je usposobljena po programu
izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke. Izvajalec mora vse prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem
centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi
ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
10. Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru
je tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja s
komunalnimi odpadki sam pripelje ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene
zabojnike ali kontejnerje.

4. FREKVENCA ZBIRANJA ODPADKOV
10. člen
(pogostost odvoza – frekvenca zbiranja odpadkov)

(1) Frekvenca zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat do vrat« po vrstah odpadkov je praviloma
sledeča:
1. Gospodinjstva (individualna gospodinjstva, večstanovanjski objeti, vikendi, počitniške hiše) in
drugi uporabniki
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA
MKO - individualna gospodinjstva,
počitniške hiše
MKO - večstanovanjske zgradbe
BIO - individualna gospodinjstva

vikendi

in

BIO - večstanovanjske zgradbe
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) večstanovanjske zgradbe

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
13-krat letno
13-krat letno
43-krat letno (4 mesece se izvaja odvoz na 14
dni, preostalih 8 mesecev pa na teden)
43-krat letno
13-krat letno

13-krat letno

2. Zbiralnice ločenih frakcij
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz stekla)

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
13-krat letno
Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov lahko
prilagaja
dinamiko praznjenja zabojnikov na zbiralnicah
dejanskim potrebam.

3. Letne akcije zbiranja
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA
Premična zbiralnica

Kosovni odpadki

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
1-krat letno v naselju, ki ima 500 prebivalcev
ali več. Če je gostota poselitve v takem
naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na
km2, pa najmanj 2-krat v koledarskem letu.
2-krat letno v vsakem naselju z zbiralno akcijo
na za to določenih prevzemnih mestih ali
najmanj 1-krat v koledarskem letu od
uporabnika na njegov poziv.

(2) Pri drugih uporabnikih, od katerih izvajalec javne službe odvaža odpadke po pogodbi, se
zaračuna odvoz odpadkov v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
5. TIPIZACIJA PREDPISANIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE
PROSTORNINE OPREME ZA ZBIRANJE ODPADKOV
11. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke)

Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so
narejeni skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).
(2) Standardne velikosti zabojnikov in tipskih vreč so:
1.

Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba
2.

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
80 l, 120 l, 240 l
240 l, 500 l, 550 l, 770 l, 1100 l

Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje BIO

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
ZELENI VRTNI ODPAD
Individualno gospodinjstvo
120 l, 240 l
Večstanovanjska zgradba
120 l, 240 l
3. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06)
LOČENE FRAKCIJE
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba
4.

240 l
240 l, 1100 l

Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij

LOČENE FRAKCIJE
Odpadna embalaža iz stekla
5.

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
240 l, 1100 l

Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca javne službe

TIPSKE NAMENSKE VREČE
VELIKOST VREČE
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton,
odpadno embalažo iz papirja in kartona, rdeče
barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom
»PAPIR IN KARTON«
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15
01 06, rumene barve z logotipom izvajalca javne
službe in napisom »EMBALAŽA«

80 l

80 l

(3) Tipske namenske vreče iz pete točke drugega odstavka tega člena se na območju individualnih
gospodinjstev delijo 1-krat letno. Povzročitelji odpadkov na območju individualnih gospodinjstev z
1-4 osebami, 1-krat letno prejmejo 26 vreč z logotipom izvajalca za »papir in karton« in 26 vreč z
logotipom izvajalca za »embalažo«. Povzročitelji odpadkov na območju individualnih gospodinjstev
s 5 ali več osebami, 1-krat letno prejmejo 52 vreč z logotipom izvajalca za »papir in karton« in 52
vreč z logotipom izvajalca za »embalažo«.

(4) Če povzročitelji potrebujejo dodatne rdeče ali rumene vreče, jih proti plačilu nabavijo pri
izvajalcu javne službe.
(5) Če povzročitelj na območju individualnega gospodinjstva želi spremeniti način oddajanja ločeno
zbranih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06) iz rumene in rdeče vreče na zabojnike za ločeno zbiranje, mora rdeče in rumene
vreče vrniti izvajalcu javne službe, šele nato lahko prejme zabojnika za ločeno zbiranje (odpadnega
papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06).
(6) Povzročitelji v večstanovanjskih objektih niso upravičeni do rdečih in rumenih vreč, saj imajo
zagotovljeno zbiranje ločenih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in
kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane
embalaže s številko odpadka 15 01 06) z ustreznimi zabojniki izvajalca javne službe. Povzročitelji si
lahko nabavijo dodatne rdeče ali rumen vreče proti plačilu pri izvajalcu javne službe.
12. člen
(označevanje predpisanih zabojnikov)
Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, glede na
ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so sledeče:

VRSTA ODPADKOV
MKO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski
objekti, drugi uporabniki

BIO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski
objekti, drugi uporabniki
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža
s številko odpadka 15 01 06) – individualna
gospodinjstva,
večstanovanjski
objekti,
drugi
uporabniki
Ločena frakcija (odpadni papir in karton, odpadna
embalaža iz papirja in kartona) – individualna
gospodinjstva,
večstanovanjski
objekti,
drugi
uporabniki
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz stekla) –
večstanovanjski objekti, drugi uporabniki

BARVA ZABOJNIKA ALI TIPSKE
NAMENSKE VREČE
črne (80 l, 120 l, 240 l, 550 l, 770 l),
zelene barve (1100 l), na sprednji strani
zabojnika nalepka z napisom »ostali
odpadki«
Rjave (120 l, 240 l), zelene barve (1100
l), na sprednji strani zabojnika nalepka z
napisom »biološki odpadki«
Telo zabojnika zelene barve, pokrov
rumene barve (240 l, 1100 l), na sprednji
strani zabojnika nalepka z napisom
»odpadna embalaža« ali tipska namenska
vreča rumene barve z napisom »odpadna
embalaža«
Telo zabojnika zelene barve, pokrov
rdeče barve (240 l, 1100 l), na sprednji
strani zabojnika nalepka z napisom
»papir« ali tipska namenska vreča rdeče
barve z napisom »papir in karton«
Telo zabojnika zelene barve, pokrov bele
barve (240 l, 1100 l), na sprednji strani
zabojnika nalepka z napisom »steklo«.

(2) Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov zbranih na zbiralnici ločenih frakcij, so
sledeče:
VRSTA ODPADKOV
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz stekla)

BARVA ZABOJNIKA
Telo zabojnika zelene barve, pokrov bele
barve (240 l, 1100 l), na sprednji strani
zabojnika nalepka z napisom »steklo«.

(3)
-

Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije uporabnika se izvede na enega od načinov:
trajno vtisnjena serijska številka,
barvna nalepka na sprednji strani, s katero se označuje frekvenca praznjenja,
elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu zabojnika, izdelan za ta namen,
črtna koda, ki se nalepi pod elektronskim čipom.

13. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v gospodinjstvih)
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki ga uporablja posamezni povzročitelj
odpadkov, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način
zbiranja ter pogostost praznjenja, in sicer:
1.

Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v individualnih gospodinjstvih

MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
ŠT. OSEB
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstvo z 1-2 osebama ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko
vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni
1-2 osebi
zabojnik je 80 litrov.
Gospodinjstvo s 3-4 osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko
vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni
3-4 osebe
zabojnik je 120 litrov.
Gospodinjstvo s 5 osebami in več ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da
lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem.
5 oseb ali več
Izhodiščni zabojnik je 240 litrov.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD
Individualna gospodinjstva za zbiranje BIO uporabljajo opremo, ki je tolikšne
velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine BIO med enim in
drugim praznjenjem, skladno z drugo točko drugega odstavka 11. člena
»individualno gospodinjstvo« tega tehničnega pravilnika.
/
LOČENE FRAKCIJE
Individualna gospodinjstva za zbiranje ločeno zbranih frakcij:
1. odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona,
2. odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06,
/
uporabljajo opremo ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse nastale
ločeno zbrane frakcije med enim in drugim praznjenjem, skladno z tretjo točko
drugega odstavka 11. člena »individualno gospodinjstvo« tega tehničnega
pravilnika.
ZBIRANJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V NAMENSKE VREČE NAMESTO V
ZABOJNIKE
Gospodinjstvo za ločeno zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona,
odpadne embalaže iz papirja in kartona) lahko namesto zabojnikov uporabijo
tipske namenske vreče:
- za odpadni papir in karton, odpadno embalažo iz papirja in kartona,
/
volumna 80 litrov, ki je rdeče barve z logotipom izvajalca javne službe
in napisom »PAPIR IN KARTON«.

Gospodinjstvo za ločeno zbrane frakcije (odpadne embalaže iz plastike, kovin
in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka
15 01 06) lahko namesto zabojnikov uporabijo tipske namenske vreče:
- za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06, volumna 80
litrov, ki je rumene barve z logotipom izvajalca javne službe in
napisom »EMBALAŽA«.

/

2. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke na območju večstanovanjskih
objektov
MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
ŠT. OSEB
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi
enotami za zbiranje MKO uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti,
da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine MKO med enim in drugim
/
praznjenjem, skladno s prvo točko drugega odstavka 11. člena
»večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi
enotami za zbiranje BIO uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da
lahko vanjo odložijo vse povzročene količine BIO med enim in drugim
praznjenjem, skladno z drugo točko drugega odstavka 11. člena
/
»večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
LOČENE FRAKCIJE
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi
enotami za zbiranje ločeno zbranih frakcij:
1. odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona,
2. odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06,
/
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse
povzročene količine ločeno zbranih frakcij med enim in drugim praznjenjem,
skladno s tretjo točko drugega odstavka 11. člena »večstanovanjska zgradba«
tega tehničnega pravilnika.

14. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge uporabnike)
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki ga uporabljajo drugi uporabniki, se
upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter
pogostost praznjenja.
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadkov od drugih uporabnikov so:
1.

Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
MKO
BIO

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
80 l, 120 l, 240 l, 550 l, 770 l, 1100 l
120 l, 240 l, 1100 l

Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15
01 06; odpadna embalaža iz stekla)

240 l, 1100 l

(3) Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je velikost opreme iz tega člena, zanj prevelika,
poda izvajalcu javne službe pisno izjavo, v katerem navede razloge za zmanjšanje velikosti opreme,
oziroma navede, da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje ali dejavnost ne povzroča
posameznih frakcij komunalnih odpadkov.
(4) Drugi uporabniki niso upravičeni do rdečih in rumenih vreč, saj imajo zagotovljeno zbiranje
ločenih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06; odpadne embalaže iz stekla) z ustreznimi zabojniki izvajalca javne službe.
(5) Drugim uporabnikom standardizirane zabojnike za odpadke zagotovi izvajalec javne službe,
glede na količino odpadkov.
(6) Drugi uporabniki, ki jim skupni volumen vseh zbranih frakcij komunalnih odpadkov (MKO;
odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01
06; odpadne embalaže iz stekla) trikratno presega volumen zabojnika za mešane komunalne
odpadke, so pogodbeni uporabniki.
15. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za počitniške hiše in vikende)
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih vrečah, ki so označene z logotipom
izvajalca javnih služb.
(2) Standardne velikosti tipskih namenskih vreč so:

1.

Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca javnih služb

TIPSKE NAMENSKE VREČE
VELIKOST VREČE
Tipska namenska vreča za MKO, črne barve z
logotipom izvajalca javne službe in napisom
»MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI«
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton,
odpadno embalažo iz papirja in kartona, rdeče
barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom
»PAPIR IN KARTON«
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15
01 06, rumene barve z logotipom izvajalca javne
službe in napisom »EMBALAŽA«

80 l

80 l

80 l

(3) Tipske namenske vreče iz prve točke drugega odstavka tega člena prejmejo lastniki vikendov in
počitniških hiš 1-krat letno. En krat letno prejmejo tako 6 vreč za »mešane komunalne odpadke«, 6
vreč za »papir in karton« in 6 vreč za »embalažo«.
(4) Lastniki počitniških hiš in vikendov brez dodatnega plačila prevzamejo vreče na blagajni izvajalca
javnih služb v času uradnih ur.

(5) Zbrane odpadke na območju vikendov in počitniških hiš bo izvajalec javnih služb pobiral v skladu
s prvo točko drugega odstavka 10. člena tega tehničnega pravilnika.
(6) Lastniki vikendov in počitniških hiš, dan pred odvozom odpadke nastavijo na prevzemno mesto
ali skupno prevzemno mesto. V kolikor to ni mogoče bodo lastniki vikendov in počitniških hiš z
izvajalcem javne službe dogovorili drugačen način odvažanja odpadkov.
(7) Lastniki vikendov in počitniških hiš oddajajo odpadno embalažo iz stekla v zbiralnice ločenih
frakcij.
16. člen
(pogodbeni uporabnik storitev javne službe)
(1) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe so tisti drugi uporabniki, ki presegajo merila
zabojnika volumna 1.100 litrov iz prejšnjega člena.
(2) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe so tisti drugi uporabniki, ki jim skupni volumen vseh
zbranih frakcij komunalnih odpadkov trikratno presega volumen zabojnika za MKO.
(3) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu
zbiranja, odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. Izvajalec javne službe
zaračuna dodatne storitve po veljavnem ceniku.
17. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
(1) Lastništvo opreme izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov opredeljuje 53. člen odloka.
(2) Ob prvi namestitvi zabojnika za MKO, BIO ter ločene frakcije na območju individualnih
gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, uporabniki plačajo dostavo le teh
zabojnikov, skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(3) Uporabniki storitev na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in
drugih uporabnikov prav tako ob zamenjavi zabojnikov (zaradi dotrajanosti in uničenih zabojnikov)
ali zagotovitve dodatnih zabojnikov, plačajo dostavo le teh zabojnikov, skladno s cenikom izvajalca
javne službe.
(4) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se na stroške izvajalca javne službe opravi
samo v primeru, ko so poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(5) Dostavo rdečih in rumenih vreč izvajalec javne službe na območju individualnih gospodinjstev
izvaja 1-krat letno brez dodatnega plačila.
(6) Povzročitelj odpadkov mora v primeru uničenja ali odtujitve zabojnika, katere lastnik je izvajalec
javne službe, pri izvajalcu javne službe prevzeti in plačati ustrezen nov zabojnik, skladno s cenikom
izvajalca javne službe.
18. člen
(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja
in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane
embalaže s številko odpadka 15 01 06) občasno presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo
uporablja povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan zagotoviti
tako, da pri izvajalcu javne službe kupi tipizirane vreče za odpadke.
(2) Če količine MKO pogosteje presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja
povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika dolžan zamenjati za
večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja
in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane
embalaže s številko odpadka 15 01 06), BIO ali MKO redno presegajo ali ne dosegajo prostornine
obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko izvajalec javne
službe na predlog povzročitelja odpadkov ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja

obstoječo opremo. Nova zahtevana prostornina zabojnikov ne sme biti manjša od določene
najmanjše prostornine standardnih velikosti zabojnikov, določenih v 11. in 14. členu tega tehničnega
pravilnika.
6. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV ZBIRNIH MEST, PREVZEMNIH MEST, ZAČASNIH
PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ VKLJUČNO S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI
ZA NEDOSTOPNE KRAJE
19. člen
(minimalni standard za zbirna mesta)
(1) Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, ki se za:
- individualna gospodinjstva nahaja na zasebnem zemljišču,
- večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču k stavbi,
kjer povzročitelji odpadkov v času do prevzema odpadkov zbirajo MKO, BIO ter ločeno zbrane
frakcije (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01
06) v za to namensko določenih zabojnikih ali v tipiziranih vrečah.
(2) Izvajalec javne službe skupaj z upravniki večstanovanjskih objektov pregledajo možnosti za
postavitev zbirnih mest na pripadajoča zemljišča k stavbi (t.i. funkcionalna zemljišča). Po določitvi
lokacij zbirnih mest, pripravita karto zbirnih mest, iz katere bodo razvidne lokacije zbirnih mest
(parcelna številka na katerem se nahaja zbirno mesto). Izvajalec javne službe po določitvi lokacij in
pripravi karte, le-to predložijo v pregled in potrditev na občino Dornava.
(4) Izvajalec javne službe skupaj z upravniki večstanovanjskih objektov pripravijo slikovni predlog
oblike in velikosti zbirnega mesta na območju večstanovanjskih objektov.
(5) Izvedba, obnova in vzdrževanje zbirnih mest na območju večstanovanjskih objektov je v izključni
pristojnosti lastnikov zemljišča pripadajočega k stavbi. Lastniki zemljišč pripadajočih k stavbi, lahko
poverijo izvedbo, obnovo in vzdrževanje zbirnih mest na območju večstanovanjskih objektov
upravnikom večstanovanjskih objektov.
20. člen
(minimalni standardi za prevzemna mesta)
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje
odpadkov za namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz in je lahko
oddaljeno največ pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila.
(2) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v kolikor se prevzemno mesto nahaja na
površini v zasebni lasti, ob večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem zemljišču k stavbi.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe prosto in neovirano dostopno v vseh letnih
časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(4) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higienskotehnične in požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati
ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(5) Prevzemno mesto na območju vikendov in počitniških hiš je praviloma na skupnih prevzemnih
mestih razen, če se uporabnik in izvajalec javne službe ne dogovorita drugače.
(6) Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila,
izvajalec javne službe v dogovoru z povzročitelji odpadkov določi skupna prevzemna mesta za ločeno
zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06), BIO ter MKO. Ta prevzemna mesta izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov uredijo tako, da oddani odpadki niso dosegljivi živalim. Če so skupna
prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi
katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.

21. člen
(začasna prevzemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna
vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne službe na svoje stroške zagotoviti
zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe dolžan uporabnike storitev javne
službe obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.

22. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk
in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati
določbe odloka in tega tehničnega pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja
odpadkov, vključno z opremo izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest MKO,
BIO in ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
23. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih
odpadkov.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek,
ki nastaja pri opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem te
odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za največ
500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti
zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton,
odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena
na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(7) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa
tudi na zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje lastnika/-ov.
(8) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na
zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj odpadkov sme odložiti v zabojnik.
(9) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(10) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
- izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi,
ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje,
se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni
čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(11) Izvajalec javne službe prazni zabojnike za ločene frakcije (odpadna embalaža iz stekla) vsaj
enkrat mesečno. Na podlagi obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku pa tudi pogosteje.
(12) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred
predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do
oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.

24. člen
(minimalni standardi premičnih zbiralnic)
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
- nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov,
- nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov,
- zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko
opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje
odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju
hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri
čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem
izvirnim povzročiteljem ter odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični
zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izbirnim
povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste
in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov iz prvega odstavka tega člena. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami
odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
- je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in
- se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter
ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(9) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po
programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa,
ki ureja odpadke.
(10) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred
predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do
oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.
7.

PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU

25. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na katerem so postavljeni ustrezno označeni
zabojniki v katere povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe zaposlene v zbirnem centru skladno
s predpisi odlagajo odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev javnih služb, ki so vključeni v sistem
ravnanja z odpadki na območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih
odpadkov.
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki
nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh
odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.

26. člen
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)
(1) Povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe izvajalca javne službe odlagajo posamezne
frakcije odpadkov v namenske zabojnike prostornine 240 l, 1100 l, od 5 m3 do 35 m3, ki so primerno
označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Uporabnik storitev javne službe je dolžan po
navodilih izvajalca javne službe pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(2) Letna količina individualno pripeljanih ločeno zbranih odpadkov, ki se jih za posamezno
gospodinjstvo na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov v zbirnem centru
prevzema brez dodatnega plačila je:
- do 0,5 m3 ločeno zbranih frakcij in,
- do 0,5 m3 gradbenih odpadkov in,
- do 0,5 m3 BIO odpadkov in
- 5 kg nevarnih odpadkov.
(3) V primeru preseženih letnih količin iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe zaračuna
uporabniku storitev, količino preseženih odpadkov v skladu s cenikom izvajalca.
(4) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev
za naslednjo vrsto odpadkov:
- azbestni odpad (po ceniku izvajalca javne službe),
vse vrste odpadkov, ki niso predmet zbiranja na zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne
službe).
(5) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se drugim uporabnikom zaračuna količina pripeljanih
odpadkov na zbirni center v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
(6) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca. Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v
zbirni center, je evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane odpadke. Brezplačno lahko
oddajo uporabniki, ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice) dokažejo, da so vključeni v sistem
ravnanja z odpadki.
(7) Za prevzem materialov, ki vsebujejo azbest, večje količine gradbenih odpadkov se obračuna
strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
(8) Drugi uporabniki lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo le tiste vrste odpadkov, za katere
tako določa državni predpis, vendar največ do 0,5 m3 na letni ravni pripeljanih odpadkov.
(9) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
- uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi
lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in
- se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici
ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(10) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati
oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z
nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(11) Izvajalec javne službe mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse
odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako,
da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
(12)
Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za ponovno
uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke,
primerne za pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati.
27. člen
(vrste odpadkov v zbirnem centru)
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira:
- nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je sestavni uredbe o obvezni občinski gospodarski
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,

- nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov,
- OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
- kosovne odpadke,
- izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
- zemlja, kamenje, gradbeni odpadki,
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti
plačilu stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
28. člen
(obratovanje zbirnega centra CERO GAJKE)
Obratovanje zbirnega centra:
- poletni delovni čas (od začetka aprila do konca oktobra) od ponedeljka do petka med 8.00 in
20.00 uro in v soboto od 8.00 do 14.00 ure,
- zimski delovni čas (od začetka novembra do konca marca) od ponedeljka do petka med 8.00 in
17.00 uro in soboto od 8.00 ure do 14.00 ure.

8. PODRBNEJŠA VSEBINA REGISTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH
CENTROV
29. člen
(podrobnejše vsebine registrov)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki
elektronske baze podatkov, register ki obsega:
- register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
- register zbiralnic ločenih frakcij,
- register zbirnih centrov.
(2) Register zbirnih/prevzemnih mest pri povzročiteljih, mora vsebovati sledeče podatke:
- ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve
ravnanja z odpadki ali lastnika vikenda oziroma praznega stanovanja) oziroma ime in sedež drugega
uporabnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
- ime poslovne enote drugega uporabnika, če zbirno mesto ni na sedežu drugega uporabnika,
- celoten naslov zbirnega mesta,
- vrste odpadkov, ki jih uporabniki storitev javne službe zbirajo na zbirnem mestu,
- velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
- identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
- podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb, ki uporabljajo evidentirano zbirno mesto,
kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,
- podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki storitev javne službe (enostanovanjski,
večstanovanjski, poslovni, turistični, industrijski,…).
(3) Register zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
- številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
- naziv zbiralnice ločenih frakcij,
- vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
- velikost zabojnikov po vrstah odpadkov,
(4) Register zbirnih centrov vsebuje:
- podatke o objektih zbirnega centra,
- podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
9. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA
RAVNANJE Z ODPADKI SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

30. člen
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
(1) Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov
in urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
- podatke o vlagatelju,
- podatke o investitorju,
- podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
- podatke o projektantu in projektu,
- predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
- podatke o vlagatelju,
- podatke o investitorju,
- podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne dokumentacije, vključno z datumom
izdelave.
31. člen
(gradbišča)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki storitev javne službe po tem
tehničnem pravilniku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi
potrebno opremo za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec
novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti podatke
o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.
32. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike obveščati o pravilnem
ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja so naslednje:
- navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri
uporabnikih,
- ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike na svojih spletnih
straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
- lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je prepuščati odpadke,
vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu »od vrat do vrat«, v zbiralnicah, premičnih
zbiralnicah in zbirnih centrih,
- vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
- prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
- prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
- drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora povzročitelje BIO na območju, za
katerega uredi prevzemanje BIO, vsakih šest (6) mesecev z javnim naznanilom v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
namenih in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in
zelenim vrtnim odpadom,
- prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi
komunalnimi odpadki,
- varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega
odpada,

- možnostih hišnega kompostiranja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega
odpada v hišnem kompostniku,
- minimalnih zahtevah za pravilno hišno kompostiranje,
- načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada izvajalcu
javne službe,
- drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada
in
o nadaljnjem ravnanju z zbranimi kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstva in zelenim vrtnim
odpadom.

33. člen
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora z informacijami na svojih spletnih
straneh uporabnike seznanjati z:
ločenim zbiranjem odpadkov v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
- hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi
ali okolje, pred njegovim prepuščanjem,
- pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
- načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na
poseben način, in
- tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi,
prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora povzročitelje BIO v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati o:
- prepovedi mešanja BIO z drugimi komunalnimi odpadki,
- izločanju vseh BIO iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih,
- varni in za okolje neškodljivi hrambi BIO pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
34. člen
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote odpadka in načrtovanega nadaljnjega
ravnanja s prepeljanim odpadkom. V enem specializiranem tovornem vozilu se lahko sočasno
prevaža samo ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo, ali morajo ostati nepoškodovani v
razsutem stanju,
- ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od enega ali od več drugih uporabnikov,
gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi
volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni pogoji
prevzemnika.

10. JAVNE PRIREDITVE IN ČISTILNE AKCIJE
35. člen
(javne prireditve, čistilne akcije)
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje
več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za:

ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko
odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla),
- mešane komunalne odpadke ter
- biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in
uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator javne prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe
izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je
minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec javne službe zagotavlja storitev, 240 litrov za
posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s tehničnim
pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje BIO, ki tam nastanejo, kot povzročitelj
odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen BIO, predati
izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti
odpadke na mestu prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu in z njim skleniti ustrezen dogovor
o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov obdelave in odstranjevanja.
Odpadke je obvezno zbirati ločeno, skladno s tem odlokom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi oziroma čistilni
akciji najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora zbrane odpadke predati izvajalcu javne
službe. Izvajalec javne službe odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzame na mestu javne
prireditve.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo
izvajalec sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst (14) dni pred načrtovano akcijo z
izvajalcem javne službe skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja
odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti
stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.

11. LETNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
36. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje s komunalnimi odpadki zagotavljati skladno s programom
ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja ter način
zagotavljanja storitev.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
- naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
- celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah
posameznih ločenih in nevarnih frakcij,
- zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih v posameznih naseljih,
- prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
- tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in
zbirnih centrov,
- pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih,
- prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne
snovi, na prevzemnih mestih,

vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v
zbiralnicah in zbirnih centrih,
- rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu
zbiranja ločenih in nevarnih frakcij,
- razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za izločanje ločenih in nevarnih frakcij,
- predvideni predelavi ali odstranjevanju ločenih ali nevarnih frakcij in
načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z
odpadno embalažo in količini te embalaže.
(3) Če je izvajalec javne službe podjetje v javni lasti, mora biti program iz prvega odstavka tega člena
sestavni del predpisanega programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.
(4) Če lokalna skupnost zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega
prava, mora biti predložitev programa iz prvega odstavka tega člena eden od pogojev javnega razpisa
za pridobitev koncesije.
(5) Letni program izdela izvajalec javne službe skladno z določbami odloka in tehničnega pravilnika
in ga predloži občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu za naslednje leto. Potrjen
letni program izvajalec javne službe objavi na svoji spletni strani.
12. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
37. člen
(oblikovanje cen)
Izvajalec javne službe obračuna stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na podlagi:
Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Dornava,
- Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki ter
- veljavnih zakonskih predpisov o načinu obračunavanja cen za storitve ravnanja s komunalnimi
odpadki.
13. REKLAMACIJSKI POSTOPEK
38. člen
(reklamacijski postopek)
(1) Uporabnik storitev zbiranja in odvoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitev in sicer na
pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo lahko najprej rešuje po telefonu
in osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu izvajalca javne službe. Prav tako lahko na
pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na katerem napiše predmet
pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma ali sta stranko razrešila predmet pritožbe.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno
pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo izvajalca javne službe. Izvajalec javne
službe pisno odloči o reklamaciji v roku petnajstih (15) dni od prejema reklamacije.
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z
odlokom in določili tehničnega pravilnika, izvajalec javne službe posreduje pritožbo uporabnika in
svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta
pristojnemu organu občinske uprave.
(5) Uporabnik storitev javne službe lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v
osmih (8) dneh od dneva prejema računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V
primeru, če se ugovor nanaša na obračun storitev javne službe in izvajalec v postopku reševanja

ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku storitev javne službe dobropis v
znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora.

14. IZTERJAVA
39. člen
(izterjava)
Povzročiteljem odpadkov, ki zamujajo s plačili računov, izvajalec javne službe pošlje pisni opomin, s
katerim mu postavi novi rok za plačilo neplačanih obveznosti. Če povzročitelji odpadkov kljub
opominu zapadlih računov ne poravnajo v roku navedenem v opominu, prične izvajalec javne službe
s postopkom prisilne izterjave dolga, v skladu s področno zakonodajo.
15. NADZOR NA TERENU
40. člen
(nadzor na terenu)
(1) Izvajalčevi delavci na terenu preverjajo ustreznost vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V
primeru, da so odpadki neustrezno zbrani, ga je izvajalec dolžan na primeren način pisno opozoriti
(npr. opozorilo na posode) povzročitelja. Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva
navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne službe zaračuna dodatne stroške sortiranja
odpadkov skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(2) Inšpekcijski nadzor se vrši skladno z Odlokom o načinu opravljanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava.
16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(oprema)
(1) Obstoječi zabojniki pri individualnih gospodinjstvih, večstanovanjskih objektih, drugih
uporabnikih in zbiralnicah ločenih frakcij, prvotno namenjeni zbiranju mešanih komunalnih
odpadkov, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ločenih frakcij, se
ustrezno označijo in uporabljajo za iste namene, kot novi tipi zabojnikov iz 12. člena tega tehničnega
pravilnika.
(2) Vse določbe glede barve in označevanja zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, veljajo za
vse nove nabave od uveljavitve tehničnega pravilnika dalje. Obstoječa oprema za zbiranje odpadkov
ostane v uporabi do porabe ali izrabe.
42. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne
povzročitelje odpadkov, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali
niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu javne službe sporočijo
podatke, ki so skladno s predpisi, odlokom in tehničnim pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi
v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov storitev javne službe.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem glasilu.
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Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Dornava
1.

PREDMET TARIFNEGA PRAVILNIKA

1. člen
(1)
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava
(v nadaljevanju: tarifni pravilnik) skladno s 54. členom Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava (v nadaljevanju: odlok) določa
tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javna
služba):
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2)
Tarifni pravilnik se uporablja za vse povzročitelje odpadkov in druge uporabnike s prve, druge, tretje
in četrte točke prvega odstavka 7. člena odloka.
(3)
Tarifni pravilnik določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev
za:
1.
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje zbiranje:
a)
ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
b)
kosovnih odpadkov,
c)
odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
d)
odpadkov s tržnic,
e)
odpadkov iz čiščenja cest,
f)
mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO),
g)
bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
h)
izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
2.
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov;
3.
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
(1)
Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki nastajajo v zvezi z:
zbiranjem in odvozom ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov,
zbiranjem in odvozom odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
zbiranjem in odvozom odpadkov s tržnic,
zbiranjem in odvozom odpadkov iz čiščenja cest,
zbiranjem in odvozom MKO,
zbiranjem in odvozom BIO,
zbiranjem in odvozom izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
delovanjem zbirnih centrov,
zbiranjem in odvozom odpadkov s premično zbiralnico,
obdelavo BIO odpadkov,
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov,
manipulacijo oziroma pretovarjanjem odpadkov,
nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od 80, 120, 240, 550, 770 in 1100 litrov.
(2)
Prihodki in stroški doseženi s posebnimi storitvami se upoštevajo pri kalkulaciji lastne cene.

3. člen

(1)
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki
sta na računu prikazane ločeno.
(2)
Cena javne infrastrukture vključuje:
stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture,
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo,
obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
finančno jamstvo in
odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem
gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih
pogodb.
(3)
Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se nanašajo na opravljanje storitev.
2.

OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

4. člen
(1)
Cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi
kot količnik med letnimi stroški zbiranja odpadkov in celotno letno količino zbranih odpadkov iz prve točke
tretjega odstavka 1. člena tega tarifnega pravilnika. V ceno storitev zbiranja so vključene vse vrste
komunalnih odpadkov zbrane iz zbiranja in odvoza MKO, zbiranja in odvoza ločeno zbranih frakcij (odpadni
papir in karton; odpadno embalažo iz papirja in kartona; odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06), zbiranje in odvoza ločeno zbranih
frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic ločeno zbranih frakcij, zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov,
zbiranjem in odvozom nevarnih odpadkov in zbiranjem in odvozov zbranih ločenih frakcij komunalnih
odpadkov iz zbirnih centrov.
(2)
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom
zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
(3)
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe, v tehničnem
pravilniku.
(4)
Izvajalec javne službe ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen BIO, izraženo v kg,
zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza zabojnika,
in sicer tako, da se mesečno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov
na uporabnike glede na prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne
službe mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno
dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
(5)
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:

(6)
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izračuna na
naslednji način:
Cena posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen zabojnika v l.

3.

OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA BIO ODPADKOV

5. člen
(1)
Cena storitve zbiranja BIO odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški
zbiranja in obdelave BIO odpadkov in celotno količino zbranih BIO odpadkov iz druge točke tretjega
odstavka 1. člena tarifnega pravilnika.
(2)
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja z BIO odpadki, in v delu, ki
se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna
glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
(3)
Pogostost odvoza BIO odpadkov se določi v tehničnem pravilniku.
(4)
Izvajalec javne službe ceno zbiranja BIO odpadkov izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno
glede na prostornino zabojnika za BIO in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli
masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih BIO odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika
za BIO in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora
prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni
strani izvajalca javne službe.
(5)
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev zbiranja BIO odpadkov med uporabnike se
izračuna na naslednji način:

(6)
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja BIO odpadkov se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen
zabojnika v l.

4.

OBRAČUN STORITEV OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

6. člen
(1)
Cena storitev obdelave, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški obdelave in
celotne količine zbranih MKO v kilogramih.
(2)
Izvajalec javne službe ceno obdelave izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na
prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli masa
v zadnjem obračunskem obdobju obdelanih MKO. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni
strani izvajalca javne službe.
(3)
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev obdelave MKO med uporabnike se
izračuna na naslednji način:

(4)
Izračun mesečnega stroška storitve obdelave MKO se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen
zabojnika v l.

5.
OBRAČUN STORITEV ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
7. člen
(1)
Cena storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izražena v
EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški odlaganja in deležem odloženih odpadkov od celotne
količine obdelanih MKO v kilogramih.
(2)
Izvajalec javne službe ceno odlaganja izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na
prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli masa
v zadnjem obračunskem obdobju odloženih MKO. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni
strani izvajalca javne službe.
(3)
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja MKO med uporabnike se izračuna na naslednji način:

(4)
Izračun mesečnega stroška storitve odlaganja ostankov ali odstranjevanja MKO se izračuna na
naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen
zabojnika v l.
6.

OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE V VEČSTANOVANJSKIH

8. člen
(1)
Obračun storitev javne službe v večstanovanjski objektih, se porazdeli tako, da se skupni stroški
porazdelijo po gospodinjstvih glede na število članov v posameznem gospodinjstvu, v odvisnosti od vseh
stanovalcev v večstanovanjskem objektu.
(2)
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve javne službe v večstanovanjskih objektih se izračuna
na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski
volumen zabojnika v l.
(3)
Obračunski volumen zabojnika je dejanski volumen glede na pogostost odvoza komunalnih
odpadkov na mesec.
(4)
Račun za posamezno prevzemno mesto se izstavi upravitelju večstanovanjske stavbe, kateri stroške
porazdeli v skladu z 54. členom odloka in prvim odstavkom 8. člena tarifnega pravilnika.
(5)
V kolikor večstanovanjska stavba nima upravitelja, izvajalec javne službe porazdeli stroške v skladu
z 54. členom odloka in prvim odstavkom 8. člena tarifnega pravilnika.
7.

OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE DRUGIM UPORABNIKOM

9. člen
Obračun storitev javne službe drugim uporabnikom se zaračuna v skladu 4., 5., 6. in 7. členom tarifnega
pravilnika, razen za pogodbene uporabnike, ki se jim zaračuna v skladu cenikom izvajalca javne službe.

8.
OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA POČITNIŠKO HIŠO, VIKEND, PRAZNO STANOVANJE ALI
POSLOVNO ENOTO.
10. člen
(1)
Za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno enoto, kjer ni stalno
prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva tretjina velikosti najmanjšega zabojnika (80 litrov) in najmanjša
pogostost odvoza, ki ureja opravljanje javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2)
Lastniki objektov v skladu s prejšnjim odstavkom od izvajalca prejmejo 18 vreč volumna 80 l (6 za
MKO, 6 za embalažo in 6 za papir), ki jih dvignejo na blagajni izvajalca javne službe v času uradnih ur.
(3)
Izračun mesečnega stroška za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno
enoto se obračunava na naslednji način:
Mesečni strošek posameznih storitev v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x 1/3
najmanjšega volumna zabojnika v l.
(4)
Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti zbiranja komunalnih odpadkov. Za opuščeni
objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati, nima hišne številke ter komunalnih priključkov ter
ni več v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije evidentiran kot stavba.
(5)
Izvajalec javne službe pošlje obračun storitev uporabniku 2-krat letno in sicer v mesecu januarju in
juliju za preteklega pol leta.
9.
OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ODVOZA, ZAMENJAVE IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH
ZABOJNIKOV
11. člen
(1)
Zamenjava zabojnikov se obračuna po ceniku, ki ga določi izvajalec javne službe. V stroške
zamenjave zabojnika je vštet odvoz starega in dostava novega zabojnika na lokacijo povzročitelja odpadkov.
V kolikor se ugotovi, da je tipizirani zabojnik poškodoval ali uničil izvajalec javne službe, je ga le ta dolžen
brezplačno zamenjati.
(2)
V primeru večstanovanjskega objekta, se stroški zamenjave zabojnika porazdelijo med uporabnike
v skladu z 8. členom tarifnega pravilnika.
(3)
Uporabnik v primeru poškodovanega zabojnika, zamenjavo tega zabojnika uredi izključno pri
izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(4)
Individualna gospodinjstva in drugi uporabniki, lahko odjavijo določeno vrsto zabojnikov (izjema je
MKO), v stroške odjave določenega zabojnika je vštet odvoz zabojnika v skladu s cenikom izvajalca javne
službe. V kolikor uporabniki odjavijo zabojnik za ločene frakcije se le-ti nadomestijo s tipskimi namenskimi
vrečami.
(5)
Izvajalec v skladu s tehničnim pravilnikom omogoča čiščenje/pranje zabojnika za BIO odpadke 1krat letno. V kolikor povzročitelj izrazi željo po dodatnem čiščenju/pranju zabojnika, se storitev obračuna v
skladu s cenikom izvajalca javne službe.

10.

OSTALE STORITVE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

12. člen
(1)
Izvajalec javne službe v vsakem naselju kosovne odpadke prevzema najmanj 2-krat v koledarskem
letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj 1-krat v koledarskem letu od
upravnika na njegov poziv.
(2)
Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje
odpadkov s premično zbiralnico najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja
od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(3)
Obvestila o akciji zbiranja morajo biti objavljena na krajevno običajen način in dostopna na spletni
strani izvajalca javne službe.
(4)
V kolikor uporabnik storitev naroči dodaten odvoz kosovnih in drugih vrst odpadkov mora plačati
stroške storitve po ceniku izvajalca javne službe.
11.

ZBIRNI CENTER

13. člen
(1)
Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega
plačila odda:
do 0,5 ločeno zbranih frakcij in
do 0,5 m3 gradbenih odpadkov in
do 0,5 m3 BIO odpadkov in
do 5 kg nevarnih odpadkov.
(2)
V primeru preseženih letnih količin iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe zaračuna
uporabniku količino preseženih odpadkov v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
(3)
Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev za
naslednjo vrsto odpadkov:
azbestni odpad (po ceniku izvajalca javne službe),
vse vrste odpadkov, ki niso predmet zbiranja na zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne službe).
(4)
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se drugim uporabnikom zaračuna količina pripeljanih
odpadkov na zbirni center v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
(5)
Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki
nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki
se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(6)
Drugi uporabniki lahko oddajo odpadke na zbirni center izključno v času obratovanja tehtnice od
ponedeljka do petka med 8:00-15:00 ure.

12.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(1) Ne glede na določbo 15. člena tega pravilnika, izvajalec javne službe uvede sistem obračuna storitev,
določen v določbah 8. in 10. člena tega pravilnika, do 31. decembra 2020.
(2) Ne glede na določbo 15. člena tega pravilnika, izvajalec javne službe prične obračun storitev, določen v
določbah 8. in 10. člena tega pravilnika, vršiti s 1. januarjem 2021.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Dornava
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1 UVOD
1.1 Naša lokalna skupnost
Občina Dornava se nahaja v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu
Slovenskih goric. Naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici ležita na Ptujskem polju, čez reko
Pesnico pa se teren že začne dvigovati v slovenjegoriške griče, kjer se nahaja ostalih deset
naselij: Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri
Polenšaku in Žamenci.
Območje občine Dornava je predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje
poljedelstvo, v gričevnatem delu pa živinoreja. Podjetništvo in obrt sta razvita predvsem v
naseljih Dornava in Mezgovci.
Občina je razdeljena na štiri vaške odbore in sicer Vaški odbor Dornava, Vaški odbor Mezgovci
ob Pesnici, Vaški odbor Polenšak in Vaški odbor Žamenci.

Slika 1: Območje občine Dornava

Na območju občine deluje devetletna osnovna šola Dr. Franja Žgeča Dornava z enoto vrtca.
Glavni arhitekturni biser v občini je baročni dvorec. Je samostojna dvonadstropna palača s
stranskima kriloma, navidezno iz enega liva, stoji na uravnavi Ptujskega polja ob reki Pesnici.
Dvorec ima daljšo razvojno linijo. Na lokaciji je domnevno že v srednjem veku stal manjši dvor.
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Omenjeni dvorec je največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega
baroka pri nas.

Slika 2: Pogled na dvorec Dornava

Tabela 1: Pregled poslovnih podatkov
Naziv

OBČINA DORNAVA

Sedež
Matična številka
Davčna številka
Šifra dejavnosti
Površina
Število prebivalcev
Število naselij

Dornava 135 a
5884039000
44295839
84.110
28,4 km2
2686
12

Občina Dornava je del podravske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami
uvršča na 185. mesto.
Občina meji na šest sosednjih občin: Občina Gorišnica, Občina Markovci, Občina Ormož,
Mestna občina Ptuj, Občina Juršinci in Občina Sveti Tomaž.
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Vsako leto se v občini organizira pet tradicionalnih občinskih prireditev. Te so: Lukarski praznik
v Dornavi, Praznik žetve na Polenšaku, Od paše do sira v Mezgovcih ob Pesnici, Gobarski
praznik v Žamencih in Fašenk po dornavsko s pustno povorko v Dornavi.

Slika 3: Prikaz tradicionalnih občinskih prireditev
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2 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE DORNAVA
2.1 Naloge občine
Naloge občine so opredeljene v 8. členu Statuta Občine Dornava. Občina samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in s Statutom občine, zlasti pa:


normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;



opravlja občinsko premoženje;



omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;



ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj;



skrbi za lokalne javne službe;



zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost;



pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok
in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;



pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije;



skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja;



upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo;



skrbi za požarno varnost in varstvo občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč;



ureja javni red v občini ter



v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi druge naloge.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in
podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

2.2 Dolgoročni razvojni cilji občine
Občina Dornava ima dolgoročne razvojno zastavljene cilje.
1.) Urejanje komunalne infrastrukture:


izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem
ter postopnim asfaltiranjem javnih poti v naseljih občine;



komunalno urejanje zazidanih zemljišč;



energetska sanacija in dograditev Osnovne šole;



ureditev kolesarskih stez;
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ureditev avtobusnih postajališč,



posodobitev vodovodnega sistema, zamenjava »asbesnih« cevi.

2.) Izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog
občine:


skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev
za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščite, reševalne in druge opreme v
skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot;



zbiranje novih vlog za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta;



nadaljnja podpora turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj
turizma in drugih turističnih objektov;



urejanje osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje;



skrb za urejanje objektov kulturnega pomena;



vzdrževanje športnih objektov;



druge naloge lokalnega pomena.

3 UPRAVNA ORGANIZIRANOST OBČINE DORNAVA
3.1 Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov občine
Organizacijo Občine Dornava in njene organe določa 10. člen Statuta Občine Dornava. Občina
je organizirana preko treh organov in sicer:


Občinski svet;



Župan;



Nadzorni odbor.

Občina ima Volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

3.1.1 Občinski svet
Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet v Občini Dornava šteje 11 članov.
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V letu 2019 je bilo sedem rednih sej občinskega sveta in ena dopisna seja. Udeležba na sejah
občinskega sveta je bila 98 %. Sprejetih je bilo 83 sklepov.
Občinski svet ima stalne ali občasne odbore in komisije kot svoja delovna telesa. Stalna
delovna telesa občinskega sveta so:


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,



Odbor za javne finance,



Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo,



Odbor za negospodarske dejavnosti,



Odbor za okolje in prostor,



Statutarno pravna komisija.

Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava določa število članov delovnih teles, ter naloge
in pristojnosti. Odbori štejejo 5 članov, komisije 3 člane.
Občinski svet prav tako ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge
in število članov delovnega telesa.

Tabela 2: Delo delovnih teles Občinskega sveta v letu 2019
Odbor ali komisija

Število članov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Odbor za javne finance
Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo
Odbor za negospodarske dejavnosti
Odbor za okolje in prostor
Statutarno pravna komisija
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Število sej

3

4

5
5
5
5
3
5

3
5
6
3
1
3

3.1.2 Župan

Župana izvolijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. Župan Občine Dornava g. Janko Merc je v
letu 2019 funkcijo opravljal nepoklicno. Občina je imela enega podžupana g. Marjana Hrga,
kateri je svojo funkcijo prav tako opravljal nepoklicno.
Župan predstavlja ter zastopa občino in:


predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, zaključni račun proračuna,
odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta;
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izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog
izvrševanja občinskega proračuna;



skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta;



odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega
premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače;



skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;



predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja,
naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistematizacijo delovnih mest
v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi
delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in
obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja;



imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske
uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;



usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;



opravlja druge naloge, ki jih določa zakonodaja.

3.1.3 Nadzorni odbor
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja Poslovnik Nadzornega odbora občine Dornava,
kateri je bil sprejet v letu 2015. 15. člen poslovnika določa, da si Nadzorni odbor določi svoj
letni program dela z letnim programom nadzora in predlogom finančnega načrta, ki ju predloži
županu.
V letu 2019 se je Nadzorni odbor sestal na treh rednih sejah.
V okviru sprejetega programa dela za leto 2019 je Nadzorni odbor opravil naslednje nadzore:
-

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti pomoči na domu;

-

Nadzor nad porabo sredstev za redno delovanje društev na področju kulture;

-

Nadzor rekonstrukcije cest JP 576471 in JP 576431;

-

Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki pokroviteljstvo prireditev župana.

Od uvedenih nadzorov v letu 2019 Nadzorni odbor nadzorov še ni zaključil.

Izrednih nadzorov v letu 2019 Nadzorni odbor ni imel.
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3.2 Občinska uprava
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog
župana z odlokom. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v
občinski upravi določi župan.
Občinska uprava kot enovit občinski organ v skladu z zakoni, statutom in splošnimi akti občine
izvaja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine
na delovnih področjih, ki so določena z njenim odlokom.

Tabela 3: Kibernetski model upravne organiziranosti v Občini Dornava

OBČINA
DORNAVA

OBČINSKI
SVET

NADZORNI
ODBOR

ŽUPAN
PODŽUPAN

OBČINSKA
UPRAVA

DIREKTOR-ICA
OBČINSKE UPRAVE

SPREJEMNA PISARNA
IN TAJNIŠTVO
ŽUPANA

OKOLJE IN PROSTOR

FINANČNA SLUŽBA

REŽIJSKI OBRAT

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter
procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. Organiziranost občinske uprave zagotavlja zakonito,
strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega
poslanstva. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktorica občinske uprave.
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Občinska uprava je v letu 2019 sledila ciljem, ki jih je prednjo postavil občinski svet, z razvojno
naravnanim proračun za poslovno leto 2019. Zraven nudenja podpore uradnikov in strokovno
tehničnih delavcev k nemoteni pripravi in izvedbi sklicev delovnih teles in sej občinskega sveta,
je občinska uprava skrbela tudi za razvoj upravnih procesov in obveščanja javnosti o
aktivnostih v občini.

3.3 Kadrovski načrt v letu 2019
Kadrovski načrt v občini Dornava, ki ga je sprejel občinski svet je bil na dan 31. 12. 2019
naslednji:

Tabela 4: Kadrovski načrt
Opis
Funkcionarji

Število sistemiziranih DM Število zasedenih DM v letu
v letu 2019
2019
1
1

Javni uslužbenci

8

6

Skupaj:

9

7
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4 LETNI CILJI RAZVOJA V OBČINI S POROČILI IN
REZULTATI
Letni cilji Občine Dornava so bili sprejeti z veljavnim proračunom občine za proračunsko leto,
to je za poslovno leto 2019.

4.1 Prihodki
Prihodki občine Dornava v letu 2019 so bili v višini 2.207.529,35 EUR.

Tabela 5: Prihodki Občine Dornava v letu 2019
Prihodki

Višina v EUR

Dohodnina
Davek na promet nepremičnin
Davek od premož. od stavb. in fiz. oseb
Davek od premož. od prost. za poč in rek.
Davek na dediščine in darila
Davek na igre na srečo
Sredstva za kanalščino
Komunalni prispevek
Komunalne takse
Požarna taksa
Upravne takse
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
Oskrba s pitno vodo – omrežnina (najemnina infrastrukturnih objektov)
Prihodki od najemnin za poslovne prostore v občinski zgradbi
Prihodki od najemnin poslovnih prostorov – večnamenski center
Prihodki od najemnin dvorane – večnamenski center
Prihodki od najema grobov in grobnina (Dornava in Polenšak)
Prihodki od najemnin za vežice (Dornava in Polenšak)
Prihodki od podeljenih koncesij
Prihodki od najemnine sončne elektrarne
Prihodki o prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od najemnin na stanovanja
Delitvena bilanca
ZFO 23. člen – nepovratna sredstva in povratna sredstva
Delovanje SOU SP
Sredstva finančne izravnave
Drugi prihodki

13

1.637.034,00
28.873,14
5.479,60
1.024,71
6.483,97
1.050,38
84.914,57
9.853,20
26.856,12
5.879,91
2.464,56
79.541,15
4.831,91
36.814,21
10.484,48
10.411,63
3.868,87
19.326,93
1.960,00
2.506,32
3.693,93
889,84
3.879,00
1.053,46
141.214,00
22.282,32
31.354,00
23.503,14

4.2 Odhodki
Odhodki občine Dornava v letu 2019 so bili v višini 2.042.379,32 EUR.
Največ sredstev se je v letu 2019 namenilo za:

Tabela 6: Odhodki Občine Dornava v letu 2019
Odhodki

Višina v EUR

Izgradnja Gasilsko-kulturnega doma Mezgovci
Redno vzdrževanje občinskih cest - koncesija
Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov
Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava
Investicije – upravna zgradba
Javna razsvetljava – investicije in vzdrževalna dela
Javna razsvetljava - elektrika
Protipožarna varnost
Nabava gasilske opreme – požarna taksa
Vzdrževanje kanalizacijskega sistema
Oskrba s pitno vodo – Komunalno podjetje Ptuj -koncesija
Vzdrževanje in stroški za večnamenski center
Refundacija materialnih stroškov OŠ
Prevozi učencev
Plačilo razlike med ceno programov in plačil staršev za vrtce
Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih
Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Subvencioniranje najemnin
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mat. stroški, knjižnično gradivo, bibliobus.)
Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju
Občinski prostorski načrt - OPN

203.186,47
210.795,12
35.081,80
19.704,42
21.000,00
4.342,14
18.091,11
20.000,00
9.200,00
76.233,85
27.719,10
26.201,13
48.525,93
52.560,04
405.164,03
22.796,96
47.124,88
47.158,96
21.552,64
7.676,53
35.578,82
10.231,00
7.100,40

Lokalna samouprava


Nabava in zamenjava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave. Nabavil se
je računalnik za direktorja občinske uprave in ognjevarna arhivska omara.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih


Sofinanciranje razvoja sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev
za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščite, reševalne in druge opreme ter
ureditev prostorov za potrebe zaščite in reševanje,



nabava defibrilatorja, kateri se je dal v uporabo PGD Dornava.
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Kmetijstvo


Skrb za zapuščene živali,



subvencioniranje delovanja društev na področju kmetijstva s promocijskimi aktivnostmi;



ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;



razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na
podeželju.

Cestni promet
Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje izvedbe investicij, da je omogočen varen promet,
da se izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ureja urejen videz cest. S temi cilji so bile dosežene
naslednje izvedbe investicij:


Investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah
in javnih poteh na območju Občine Dornava;



odmere cest;



modernizacija JP 576 521;



rekonstrukcija odseka LC 076041;



ureditev parkirišča pri župnišču Dornava;



ureditev odvodnjavanja v Polenšaku;



z razpoložljivimi sredstvi zagotovljena primerna prevoznost cest in varnost prometa;



v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost cest.

Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo


Organiziranje spomladanske akcije čiščenje okolja z odvozom kosovnih in nevarnih
odpadkov;



vključevanje gospodinjstev v redni odvoz odpadkov;



vzdrževanje zgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Nakup zemljišč


V letu 2019 je bil sprejet letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine. Na podlagi sprejetega načrta, ki je bil usklajen s proračunom je
občina izvajala nakupe in prodaje nepremičnin. Letni načrt ni bil realiziran v celoti, zato
so bile nepremičnine vključene v letni načrt za leto 2020.
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Prostorsko načrtovanje


V letu 2019 je občina nadaljevala s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta OPN, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in
sicer zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki
so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za
razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za
določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih
pogojev.

Spodbujanje razvoja turizma


Subvencioniranje turističnih programov ter delovanja društev s promocijskimi
aktivnostmi;



Sodelovanje pri organizaciji tradicionalnih občinskih prireditev Lukarski praznik v
Dornavi, Praznik žetve na Polenšaku, Od paše do sira v Mezgovcih ob Pesnici,
Gobarski praznik v Žamencih in Fašenk po dornavsko v Dornavi.

Programi športa in kulture
Na področju športa in kulture smo na podlagi letnih programov in razpisov dosegli cilj in s
finančnimi vložki spodbudili ustvarjalnost društev na področjih kulture, ohranjanju in razvoju
kulturne dediščine, ter poskrbeli za aktivnosti na področju športa in rekreacije, ter skrbeli za
aktivnosti drugih nevladnih organizacij.
Na področju kulture je dosežen cilj z zagotavljanjem delovanja društev, ki delujejo na področjih
ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno
preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih,
nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo kraja in prebivalcem zagotavlja
kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Na področju športa je bil dosežen cilj z zagotovitvijo pogojev za normalno delovanje športnih
društev za doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje vključenosti
občanov v programe aktivne vadbe. Z vključenostjo otrok in mladine v aktivnosti društva smo
dosegli zastavljene cilje, da tudi ti preživijo kakovostno porabljen prosti čas in s tem naredijo
nekaj za zdrav razvoj telesa. Na področju športa se izvaja tudi:


vzdrževanje športnih površin;



legalizacija objekta Ribiški dom.
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Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Na področju predšolske vzgoje se je zagotavljalo varstvo predšolskih otrok. Za otroke iz občine
Dornava, ki niso vključeni v naš vrtec se je poskrbelo za sofinanciranje v skladu z izdanimi
odločbami Centra za socialno delo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS).
Prav tako se je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona
o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ostalimi zakoni ki urejajo predšolsko vzgojo, ter izdanimi
odločbami SCD Ptuj zagotovilo sofinanciranje programov v vrtcih občanom v skladu z njihovimi
socialnimi zmožnosti in tako smo s sofinanciranjem prispevali delež sredstev za kritje
programov predšolske vzgoje in s tem bistveno razbremenili starše iz naše občine pri
obveznostih.

Osnovno šolstvo


Osnovno šolsko izobraževanje smo zagotavljali, kot ustanovitelj OŠ Dr. Franja Žgeča
v Dornavi;



regresiranje prevozov v šolo;



izobraževanja otrok s prilagojenimi potrebami v OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj;



spodbujanje glasbene nadarjenosti otrok s sofinanciranjem delovanja glasbene šole
Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla v Ptuju;



sanacija kurilnice v osnovni šoli.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


Sodelovanje z osnovno šolo;



izvedba programa varna pot v šolo v sodelovanju z osnovno šolo;



sodelovanje z redarsko službo in Policijsko postajo Ptuj;



prometna varnost otrok, mladine in odraslih ter drugih udeležencev v prometu.

Zdravstveno varstvo
V Občini Dornava se je zagotavljalo izvajanje nalog, ki so se izvajale v skladu z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oseb, tako zdravstva na primarni ravni,
kot zavarovanja oseb za brezposelnost, ter sofinanciranja mrliško pregledne službe.

Kot soustanovitelj JZ Zdravstvenega doma Ptuj smo uresničili cilje, da so občani bili deležni
osnovnega zdravstvenega varstva v domačem okolju, torej na območju občine v splošni
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ambulanti v centru Dornave, kjer imamo enega zdravnika splošne medicine. Zagotovljeni so
bili tudi pogoji za redno delovanje zobozdravstvena ambulante.

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju
javnih financ (ZUJF) smo financirali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov
skladu z 21. točko 15. člena ZZVZZ in izdanimi odločbami CSD Ptuj. Prispevek se je financiral
mesečno za občane, ki niso imeli lastnega vira za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja
ali izpolnjenega pogoja, da bi bili zavarovanci iz drugega naslova.

Skrbeli smo tudi za izvajanje nalog v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti
in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne dejavnosti in s tem dosegli
cilj, da prizadeti svojci niso čutili bremena zakonsko zahtevanih ogledov in ostalih stroškov v
vezi opravljanja mrliško pregledne službe.

Socialno varstvo
Zagotovitev občanom razmer in pogojev, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami
v družinskem okolju ali v okviru zavodov institucialnega varstva omogočale dosegati raven
kakovosti življenja, ki je primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega
dostojanstva. Omogočili smo socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim
občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev niso bili zmožni plačati
nujne oskrbe.

Občina je v letu 2019 tudi zagotavljala pomoč pri plačevanju neprofitnih stanarin s
sofinanciranjem stanarin občankam in občanom z nižjimi dohodki, kar je pripomoglo k odpravi
socialne stiske najemnikom.

Režijski obrat
Režijski obrat opravlja različne aktivnosti predvsem aktivnosti za vzdrževanje javnih površin
ter objektov in naprav skupne komunalne rabe. Te naloge so:



zviševanje ravni vzdrževalnih storitev na področju vzdrževanja občinskih cest ter
komunalne in druge opreme;



urejanje zelenic;



vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.
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5 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM
PODRAVJU
V letu 2019 je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju SOU SP)
v skladu s programom dela za leto 2019, ki so ga potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala
osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje
prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko
računovodstvo in pravna služba) za 22 občin ustanoviteljic: za Mestno občino Ptuj in občine
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk,
Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

5.1 Realizacija finančnega načrta SOU SP
SOU SP prikazuje svoj finančni načrt v okviru proračuna sedežne občine, to je Mestne občine
Ptuj, vse občine ustanoviteljice pa zagotavljajo v svojih proračunih planirani delež za
opravljanje tistih nalog, ki so jih prenesle na SOU SP. Načrtovani delež za leto 2019 je bil
izračunan za večino nalog po ključu števila prebivalcev, razen za naloge, za katere so se
občine med seboj drugače dogovorile. Za zagotovitev nemotenega opravljanja nalog je bilo v
finančnem načrtu predvideno skupno 1.398.913,43 EUR. Znesek vključuje sredstva za plače
zaposlenih, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter sredstva za načrtovane
nakupe opreme za nemoteno delovanje skupne uprave. V oktobru 2019 je Mestna občina Ptuj
kot sedežna občina sprejela rebalans proračuna za leto 2019, s katerim se je skupni znesek
finančnega načrta SOU SP na podlagi dotedanje in ocene predvidene porabe znižal na
1.329.538,97 EUR.
Realizacija finančnega načrta SOU SP za leto 2019 znaša 1.276.684,35 EUR ali 96,02 %
glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,36
% oziroma 579.005,90 EUR, ostale občine ustanoviteljice pa 54,64 % oziroma 697.530,62
EUR, od tega Občina Dornava 3,35 % oziroma 42.747,02 EUR. Glede na izračunane deleže
skupni seštevek ur dela za Občino Dornava v letu 2019 na vseh nalogah ustreza delu 1,28
javnega uslužbenca. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi zamika pri zaposlitvi
novega kadra na področju urejanja prostora, notranje revizije in prekinitve izvajanja nalog
pravne službe od 4. 11. 2019 dalje, ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile
obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost
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posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano porabo za te naloge. Občine
ustanoviteljice na prikazano porabo in potrebe po sredstvih niso imele pripomb.
V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZFO-1C in Pravilnika o izvajanju sofinanciranja
skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine od države dobijo delno
povrnjene v preteklem proračunskem letu realizirane odhodke za financiranje delovanja SOU
SP. Znesek sofinanciranja za leto 2018 je bil določen v višini 50 % zneska plač in prispevkov,
ki je bil povečan za 20 %. V maju 2019 so občine prejele odločbe Ministrstva za javno upravo,
s katerimi je bilo za vse občine ustanoviteljice ugodeno zahtevku za sofinanciranje skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave v letu 2018 v predvidenih zneskih, kar (po
izračunu SOU SP) za občine pomeni skupno 583.684,31 EUR vrnjenih sredstev, od tega za
Občino Dornava 22.282,31 EUR. Vse občine so znesek sofinanciranja prejele v enkratnem
znesku pred koncem junija 2019.
Tudi za realizirane odhodke za financiranje delovanja SOU SP v letu 2019 bo višina
sofinanciranja izračunana na enak način in bo znašala predvidoma 22.388,48 EUR.
Načrtovano je, da bo država znesek sofinanciranja nakazala v juniju 2020.
Glede na obseg dela na posameznih nalogah, število zaposlenih in prejetih sredstvih
sofinanciranja lahko zaključimo, da je bila poraba sredstev finančnega načrta SOU SP
gospodarna in je bila za občine ustanoviteljice izvedba nalog v okviru SOU SP ne samo
kakovostno, ampak tudi ekonomsko najbolj ugodna rešitev.

5.2 Doseganje ciljev in rezultati dela
Pomembna prednost povezovanja v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost
skupnega izvajanja nalog in s tem znižanje stroškov delovanja občinske uprave vsake
posamezne občine. Za občine je ugodneje, če nekatere svoje naloge prenesejo v izvajanje na
SOU SP, kot če bi jih sami organizirale ali izbrale zunanjega izvajalca. Velikokrat pomeni
povezava preko SOU SP najbolj hitro, finančno ugodno in praktično rešitev, še posebej pri
vodenju medobčinskih projektov. Izvajanje enakih nalog za večje število občin omogoča
specializacijo kadra, večjo strokovnost in kakovost dela, kakovostno opremljenost delovnih
mest, boljšo izkoriščenost delovnega časa in delovne opreme. Uspešno delo v skupni občinski
upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju
organizacije dela, da so zastavljeni cilji in rezultati dela doseženi za vse občine enakopravno.
Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki zato sofinancira skupno opravljanje posameznih
nalog občinske uprave. S sprejemom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin –
ZFO-1C je bil korenito spremenjen 26. člen in sprejet nov Pravilnik o izvajanju sofinanciranja
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skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, ki za večino občin ustanoviteljic
SOU SP pomeni povišanje sofinanciranja za 10 do 15 %.
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
(Uradni list RS, št. 58/18) SOU SP s poročilom ob polletju in konec proračunskega leta z letnim
poročilom poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta SOU SP, vsebinsko
podrobno pa tudi o izvajanju vsake prenesene naloge posebej (urejanje prostora, varstvo
okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja
revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba), ter o doseženih ciljih in rezultatih dela.
Na podlagi odzivov občin ustanoviteljic in izraženega interesa, da se obseg in nabor nalog v
okviru SOU SP še naprej širi, se ocenjuje, da je osnovni cilj SOU SP (izvrševanje nalog SOU
SP enakopravno, kakovostno, pravočasno in finančno ugodno za vse občine ustanoviteljice v
skladu s potrebami občin in zastavljenim planom) bil dosežen pri vseh delovnih nalogah.

5.3 Pregled po delovnih področjih
Skupna občinska uprava Spodnje Podravje – SOU SP je v skladu s programom dela za Občino
Dornava v letu 2019 izvajala naslednja delovna področja:
-

Urejanje prostora;

-

Varstvo okolja;

-

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;

-

Občinsko redarstvo;

-

Notranja revizija;

-

Pravna služba.
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6 OBVEZNOSTI, TERJATVE IN ZADOLŽEVANJE OBČINE
6.1 Obveznosti do dobaviteljev
Občina Dornava ima v bilanci stanja obveznost do dobaviteljev v znesku 453.773,69 EUR.
Največji del teh obveznosti odpade na:


Cestno podjetje Ptuj d. d. v znesku 50.095,00 EUR, katere se nanašajo na odprte
situacije za redno vzdrževanje cest iz leta 2019 in zapadejo v letu 2020;



Obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 102.275,00 EUR za prejete zahtevke
iz leta 2019;



DUTB v znesku 214.375,56 EUR (upravna stavba Občine Dornava);



Ostale obveznosti v višini 87.028,13 EUR se nanašajo na prejete fakture iz leta 2019.

6.2 Odprte terjatve
Odprte terjatve na dan 31. 12. 2019 se nanašajo na:


Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – odprte fakture v višini 9.017,00 EUR;



Odprte fakture in zahtevki v višini 7.933,00 EUR;



Sofinanciranje občanov za kanalizacijo v višini 1.200,00 EUR;



Grobnina in najem grobov – pokopališči Dornava in Polenšak v višini 4.964,00 EUR;



Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – kanalščina in odvajanje odplak v višini
9.398,00 EUR;



Terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 34.995,47,00 EUR;



Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – po sporazumu – iz naslova prenosa
sredstev gospodarske javne infrastrukture v višini 173.048,00 EUR.

6.3 Zadolževanje občine
Občina je v letu 2019 odplačala del dolgoročnih kreditov za investicije v skupnem znesku
129.398,40 EUR in sicer:


Kanalizacija Dornava – Mezgovci v višini 82.000,08 EUR;



Vrtec Dornava v višini 40.000,08 EUR;



Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – povratna
sredstva v višini 7.398,24 EUR.
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Obveznost za odplačilo kredita na dan 31. 12. 2019 je znašala v višini 1.113.445,36 EUR in
se nanaša na dolgoročne kredite za:
-

Kanalizacijo Dornava – Mezgovci v višini 614.199,80 EUR (najet pri BKS Bank AG);

-

Vrtec Dornava v višini 299.499,80 EUR (najet pri BKS Bank AG);

-

Povratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini
199.745,76 EUR.

V letu 2019 je občina na podlagi pogodbe prejela povratna sredstva v višini 70.607,00 EUR in
nepovratna sredstva v višini 70.607,00 EUR pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Zraven navedenega zadolževanja ima občina obveznosti še za najeti kredit za izgradnjo
občinske zgradbe iz leta 2006. Dne 22. 3. 2007 se je podpisala pogodba o odstopu terjatev v
višini 250.375,56 EUR med Gradisom, gradbenim podjetjem gradnje Ptuj d. d., kot
odstopnikom in Novo KBM d. d. podružnica Ptuj kot prevzemnikom ter Občino Dornava kot
dolžnikom iz naslova gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. S pogodbo se je Občina
Dornava zavezala, da bo poravnala omenjene terjatve najkasneje do 16. 3. 2008. Ker se
terjatve niso poravnale je o zadevi odločalo Okrožno sodišče na Ptuju, sodba z dne 28. 8.
2013 in Višje sodišča Maribor, sodba z dne 23. 11. 2014. Na podlagi sodbe Višjega sodišča
Maribor je bila občina pozvana, da v roku 8 dni nakaže glavnico v višini 250.375,56 EUR z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker se odplačilo ni izvedlo je dne 3. 4. 2014 Nova KBM d. d.,
terjatve prenesla na Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. – DUTB. Občina je v letu 2019
začela odplačevati dolg – obresti. Na dan 31. 12. 2019 ima občina obveznosti do DUTB v
višini: 250.375,56 EUR glavnice in 151.943,93 EUR obresti, skupaj v višini 402.319,49 EUR.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo stanje sredstev v upravljanju 1.940.392,00 EUR – OŠ Dornava.
Naložbe v deleže v javna podjetja v višini 7.267,00 EUR so delnice pri Komunalnem podjetju
Ptuj d. d..
Denarna sredstva na računu, na dan 31. 12. 2019 znašajo 165.147,64 EUR, od tega
proračunska rezerva v višini 5.000,00 EUR.

23

7 ZAKLJUČEK
Občinska uprava je sledila postavljenim ciljem sodobnih trendom upravljanja v javni upravi.
Izvajala je upravne naloge v občini in se trudila, da so bile stranke zadovoljne s storitvami
občinske uprave, kar pa je odvisno od kakovosti posredovane storitve, strokovnosti in
prijaznosti zaposlenih.
Občina nudi podporo gospodarskim, kmetijskim ter turističnim in drugim razvijajočim se
subjektom, katerih dejavnost temelji na trajnostno usmerjenem razvoju, zazrtim v prihodnost,
je trdno zagotovilo za razvoj družbenih dejavnosti ter implementacija projektov, ki bodo
zagotavljali uspešni vsestranski razvoj občine.

Pripravila:
Občinska uprava Občine Dornava

Občina Dornava
Župan
Janko MERC
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OBČINA DORNAVA

DORNAVA 135 a, 2252 DORNAVA

S P L O Š N I D E L I.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2.170.855,90
2.000.331,46

2.170.855,90
2.000.331,46

2.136.922,35
2.002.737,64

98,44
100,12

98,44
100,12

(1)

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

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

1.765.078,00

1.765.078,00

1.786.343,07

101,20

101,20

700
7000
700020

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DOHODNINA
DOHODNINA - ODSTOPLJEN VIR OBČINAM

1.637.034,00
1.637.034,00
1.637.034,00

1.637.034,00
1.637.034,00
1.637.034,00

1.637.034,00
1.637.034,00
1.637.034,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

703
7030
703000
703001
703002
703003
703004
703005
7031
703100
703101
7032
703200
703202
7033
703300
703301
703303

DAVKI NA PREMOŽENJE
DAVKI NA NEPREMIČNINE
2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB
2501974, DAVEK OD PREMOŽ.OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI
ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE
6217947,NADOMEST.UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB
6218432, NADOMEST.ZA UPOR.STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS
6220760, ZAM.OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.
DAVKI NA PREMIČNINE
2512062, DAVEK OD PREMOŽENJA-NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV
172325, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA
DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE
240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB
241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB
173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NAPREMIČNIN

97.300,00
68.840,00
3.450,00
340,00
50,00
11.970,00
52.230,00
800,00
460,00
450,00
10,00
5.000,00
4.950,00
50,00
23.000,00
2.400,00
20.550,00
50,00

97.300,00
68.840,00
3.450,00
340,00
50,00
11.970,00
52.230,00
800,00
460,00
450,00
10,00
5.000,00
4.950,00
50,00
23.000,00
2.400,00
20.550,00
50,00

121.402,57
86.023,95
5.820,31
645,76
16,73
17.332,38
61.650,82
557,95
378,95
378,29
0,66
6.095,77
6.088,21
7,56
28.903,90
1.820,65
27.082,13
1,12

124,77
124,96
168,70
189,93
33,46
144,80
118,04
69,74
82,38
84,06
6,60
121,92
122,99
15,12
125,67
75,86
131,79
2,24

124,77
124,96
168,70
189,93
33,46
144,80
118,04
69,74
82,38
84,06
6,60
121,92
122,99
15,12
125,67
75,86
131,79
2,24

704
7044
704403
704405

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO
ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

30.744,00
1.000,00
950,00
50,00

30.744,00
1.000,00
950,00
50,00

27.906,50
1.050,38
1.050,32
0,06

90,77
105,04
110,56
0,12

90,77
105,04
110,56
0,12

7047
704700

DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

29.744,00
29.744,00

29.744,00
29.744,00

26.856,12
26.856,12

90,29
90,29

90,29
90,29

706

DRUGI DAVKI

0,00

0,00

0,00

-

-
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
7060
706099
71

DRUGI DAVKI
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

0,00
0,00
235.253,46

0,00
0,00
235.253,46

0,00
0,00
216.394,57

0,00
0,00
91,98

0,00
0,00
91,98

710
7100
710004
7103
710301
710302
710304
710306
710312
710399

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH
PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH DRUŽB
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA
PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN
PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ
PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO
DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA

81.353,46
500,00
500,00
80.853,46
22.200,00
4.000,00
52.100,00
0,00
1.500,00
1.053,46

81.353,46
500,00
500,00
80.853,46
22.200,00
4.000,00
52.100,00
0,00
1.500,00
1.053,46

75.000,43
671,03
671,03
74.329,40
19.596,11
3.879,00
47.965,54
360,99
1.474,30
1.053,46

92,19
134,21
134,21
91,93
88,27
96,98
92,06
0,00
98,29
100,00

92,19
134,21
134,21
91,93
88,27
96,98
92,06
0,00
98,29
100,00

711
7111
711100

TAKSE IN PRISTOJBINE
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.464,56
2.464,56
2.464,56

98,58
98,58
98,58

98,58
98,58
98,58

712
7120
712001
712007

DENARNE KAZNI
DENARNE KAZNI
DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE
515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

3.700,00
3.700,00
700,00
3.000,00

3.700,00
3.700,00
700,00
3.000,00

5.213,09
5.213,09
381,18
4.831,91

140,89
140,89
54,45
161,06

140,89
140,89
54,45
161,06

713
714
7141
714100
714105
714107
714199
72

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV
PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

0,00
147.700,00
147.700,00
107.400,00
20.000,00
3.000,00
17.300,00
41.081,12

0,00
147.700,00
147.700,00
107.400,00
20.000,00
3.000,00
17.300,00
41.081,12

0,00
133.716,49
133.716,49
103.912,97
9.853,20
0,00
19.950,32
889,84

90,53
90,53
96,75
49,27
0,00
115,32
2,17

90,53
90,53
96,75
49,27
0,00
115,32
2,17

720
7203
720399

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

410,00
410,00
410,00

410,00
410,00
410,00

409,84
409,84
409,84

99,96
99,96
99,96

99,96
99,96
99,96

721
722
7220
722000
7221
722100
73

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00
40.671,12
25.393,12
25.393,12
15.278,00
15.278,00
0,00

0,00
40.671,12
25.393,12
25.393,12
15.278,00
15.278,00
0,00

0,00
480,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00

1,18
0,00
0,00
3,14
3,14
-

1,18
0,00
0,00
3,14
3,14
-

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

0,00

0,00

-

-
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
731
74

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

0,00
129.443,32

0,00
129.443,32

0,00
133.294,87

102,98

102,98

740
7400
740000
740001
740004

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE
DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO

129.443,32
129.443,32
31.354,00
75.807,00
22.282,32

129.443,32
129.443,32
31.354,00
75.807,00
22.282,32

132.470,87
132.470,87
31.354,00
76.486,91
24.629,96

102,34
102,34
100,00
100,90
110,54

102,34
102,34
100,00
100,90
110,54

741
7412
741201
78

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SRED. IZ DRŽAV. PROR. IZ SRED. IZ SRED. PR. - EU IZ STRUKTUR. SKLAD. 14-20
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

824,00
824,00
824,00
0,00

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

786
787

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

2.108.621,00

2.108.621,00

1.912.980,92

90,72

90,72

40

II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

849.795,48

850.175,48

757.186,03

89,10

89,06

400
4000
400000
400001
4001
400100
4002
400202
400203
4003
400301
400302
4004
400400
4009
400901

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PLAČE IN DODATKI
OSNOVNE PLAČE
SPLOŠNI DODATKI
REGRES ZA LETNI DOPUST
REGRES ZA LETNI DOPUST
POVRAČILA IN NADOMESTILA
POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST
SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
ODPRAVNINE

137.445,00
107.480,00
100.880,00
6.600,00
6.500,00
6.500,00
8.765,00
5.544,00
3.221,00
1.150,00
50,00
1.100,00
2.800,00
2.800,00
10.750,00
10.750,00

137.445,00
107.480,00
100.880,00
6.600,00
6.500,00
6.500,00
8.765,00
5.544,00
3.221,00
1.150,00
50,00
1.100,00
2.800,00
2.800,00
10.750,00
10.750,00

126.451,53
100.729,34
95.054,13
5.675,21
5.356,79
5.356,79
7.665,25
4.871,62
2.793,63
507,65
0,00
507,65
1.446,62
1.446,62
10.745,88
10.745,88

92,00
93,72
94,22
85,99
82,41
82,41
87,45
87,87
86,73
44,14
0,00
46,15
51,67
51,67
99,96
99,96

92,00
93,72
94,22
85,99
82,41
82,41
87,45
87,87
86,73
44,14
0,00
46,15
51,67
51,67
99,96
99,96

401
4010
401001
4011
401100
401101
4012
401200

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

23.271,00
11.100,00
11.100,00
9.135,00
8.385,00
750,00
81,00
81,00

23.271,00
11.100,00
11.100,00
9.135,00
8.385,00
750,00
81,00
81,00

18.801,36
9.041,32
9.041,32
7.188,85
6.655,70
533,15
60,39
60,39

80,79
81,45
81,45
78,70
79,38
71,09
74,56
74,56

80,79
81,45
81,45
78,70
79,38
71,09
74,56
74,56

Stran 3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
(1)

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

155,00
155,00
2.800,00
2.800,00

155,00
155,00
2.800,00
2.800,00

100,58
100,58
2.410,22
2.410,22

64,89
64,89
86,08
86,08

64,89
64,89
86,08
86,08

675.955,48
50.381,02
1.400,00
2.000,00
1.000,00
4.400,00
1.600,00
39.981,02
183.771,00
51.350,00
60.012,00
60.400,00
2.475,00
5.000,00
4.534,00
5.500,00
4.000,00
300,00
1.200,00
3.600,00
80,00
3.420,00
50,00
50,00
297.425,00
4.000,00
3.920,00
4.500,00
285.005,00
135.278,46
1.750,00
1.250,00
3.100,00
5.300,00
700,00

676.335,48
42.166,72
1.400,00
2.000,00
1.000,00
4.400,00
1.500,00
31.866,72
188.809,00
51.800,00
59.400,00
63.000,00
4.575,00
5.500,00
4.534,00
5.500,00
4.000,00
300,00
1.200,00
3.600,00
80,00
3.420,00
50,00
50,00
303.241,00
4.000,00
2.620,00
4.500,00
292.121,00
133.018,76
1.250,00
1.350,00
3.100,00
5.400,00
700,00

599.665,77
34.944,06
1.322,99
1.159,74
922,74
3.764,15
463,75
27.310,69
176.410,80
49.327,61
55.614,74
58.282,91
3.994,89
5.141,44
4.049,21
5.057,81
3.739,74
262,08
1.055,99
964,87
0,00
964,87
0,00
0,00
276.381,80
3.879,00
1.878,19
4.358,29
266.266,32
105.906,43
1.124,13
1.145,60
2.415,99
3.729,91
170,00

88,71
69,36
94,50
57,99
92,27
85,55
28,98
68,31
95,99
96,06
92,67
96,49
161,41
102,83
89,31
91,96
93,49
87,36
88,00
26,80
0,00
28,21
0,00
0,00
92,92
96,98
47,91
96,85
93,43
78,29
64,24
91,65
77,94
70,38
24,29

88,66
82,87
94,50
57,99
92,27
85,55
30,92
85,70
93,43
95,23
93,63
92,51
87,32
93,48
89,31
91,96
93,49
87,36
88,00
26,80
0,00
28,21
0,00
0,00
91,14
96,98
71,69
96,85
91,15
79,62
89,93
84,86
77,94
69,07
24,29

4013
401300
4015
401500

PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

402
4020
402000
402001
402004
402006
402009
402099
4022
402200
402201
402203
402204
402205
402206
4023
402300
402304
402305
4024
402400
402402
402403
402499
4025
402501
402504
402510
402599
4029
402901
402902
402903
402905
402907

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
ELEKTRIČNA ENERGIJA
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
ODVOZ SMETI
TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI
DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
TEKOČE VZDRŽEVANJE
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
PLAČILA PO POGODBAH O DELU
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU

Stran 4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
(1)

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

402920
402922
402930
402932
402999

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI
STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

13.200,00
3.593,00
1.000,00
500,00
104.885,46

10.000,00
3.593,00
1.000,00
500,00
106.125,76

8.228,51
3.296,25
630,91
231,62
84.933,51

62,34
91,74
63,09
46,32
80,98

82,29
91,74
63,09
46,32
80,03

403
4031
403100
403101
4032
403201

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM
PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM
PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM FINANČNIM

11.124,00
10.324,00
200,00
10.124,00
800,00
800,00

11.124,00
10.324,00
200,00
10.124,00
800,00
800,00

10.267,37
9.632,19
0,00
9.632,19
635,18
635,18

92,30
93,30
0,00
95,14
79,40
79,40

92,30
93,30
0,00
95,14
79,40
79,40

409
4091
409100
41

REZERVE
PRORAČUNSKA REZERVA
PRORAČUNSKA REZERVA
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

2.000,00
2.000,00
2.000,00
856.432,52

2.000,00
2.000,00
2.000,00
856.402,52

2.000,00
2.000,00
2.000,00
830.400,58

100,00
100,00
100,00
96,96

100,00
100,00
100,00
96,96

410
411
4111
411103
4119
411900
411908
411909
411920
411921
411922
411999

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
DARILO OB ROJSTVU OTROKA
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
SUBVENCIONIRANJE STANARIN
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ
IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

0,00
575.301,00
3.000,00
3.000,00
572.301,00
50.000,00
10.000,00
102.638,00
8.500,00
365.000,00
500,00
35.663,00

0,00
581.551,00
3.000,00
3.000,00
578.551,00
52.600,00
10.000,00
97.488,00
8.500,00
374.300,00
0,00
35.663,00

0,00
568.773,40
2.320,00
2.320,00
566.453,40
52.560,04
7.803,06
94.283,84
7.676,53
374.212,16
0,00
29.917,77

98,87
77,33
77,33
98,98
105,12
78,03
91,86
90,31
102,52
0,00
83,89

97,80
77,33
77,33
97,91
99,92
78,03
96,71
90,31
99,98
0,00
83,89

412
4120
412000

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

69.838,52
69.838,52
69.838,52

69.608,52
69.608,52
69.608,52

68.807,69
68.807,69
68.807,69

98,52
98,52
98,52

98,85
98,85
98,85

413
4131
413105
4133
413300
413302

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

211.293,00
25.000,00
25.000,00
186.293,00
109.922,00
76.371,00

205.243,00
25.000,00
25.000,00
180.243,00
105.722,00
74.521,00

192.819,49
22.795,96
22.795,96
170.023,53
98.183,58
71.839,95

91,26
91,18
91,18
91,27
89,32
94,07

93,95
91,18
91,18
94,33
92,87
96,40

414
42

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

0,00
385.418,00

0,00
385.068,00

0,00
309.093,89

80,20

80,27

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

385.418,00

385.068,00

309.093,89

80,20

80,27

Stran 5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
(1)

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4201
420199
4202
420202
420299
4203
420300
4204
420401
4205
420500
4206
420600
4208
420801
420804
43

NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV
NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV
NAKUP OPREME
NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
NOVOGRADNJE
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
NAKUP ZEMLJIŠČ
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
INVESTICIJSKI NADZOR
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

431
432
4323
432300

INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

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

3.350,00
3.350,00
5.580,00
2.700,00
2.880,00
10.236,00
10.236,00
327.164,00
327.164,00
25.000,00
25.000,00
3.100,00
3.100,00
10.988,00
3.538,00
7.450,00
16.975,00

4.000,00
4.000,00
5.580,00
2.700,00
2.880,00
9.236,00
9.236,00
321.594,00
321.594,00
21.000,00
21.000,00
3.100,00
3.100,00
20.558,00
4.258,00
16.300,00
16.975,00

3.920,02
3.920,02
2.694,58
2.694,58
0,00
1.295,25
1.295,25
275.895,31
275.895,31
9.681,61
9.681,61
585,60
585,60
15.021,52
3.411,82
11.609,70
16.300,42

117,02
117,02
48,29
99,80
0,00
12,65
12,65
84,33
84,33
38,73
38,73
18,89
18,89
136,71
96,43
155,83
96,03

98,00
98,00
48,29
99,80
0,00
14,02
14,02
85,79
85,79
46,10
46,10
18,89
18,89
73,07
80,13
71,23
96,03

0,00
16.975,00
16.975,00
16.975,00

0,00
16.975,00
16.975,00
16.975,00

0,00
16.300,42
16.300,42
16.300,42

96,03
96,03
96,03

96,03
96,03
96,03

62.234,90

62.234,90

223.941,43

359,83

359,83

Stran 6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto
(1)

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

75

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

0,00

0,00

0,00

-

-

750
751
752
44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

440
441

DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

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

Stran 7

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
Konto
(1)

v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

500
5003
500307
55

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH
NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

70.607,00
70.607,00
70.607,00
129.400,00

70.607,00
70.607,00
70.607,00
129.400,00

70.607,00
70.607,00
70.607,00
129.398,40

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

550
5501
550101
5503
550307

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)
ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM
ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

129.400,00
122.000,00
122.000,00
7.400,00
7.400,00

129.400,00
122.001,00
122.001,00
7.399,00
7.399,00

129.398,40
122.000,16
122.000,16
7.398,24
7.398,24

100,00
100,00
100,00
99,98
99,98

100,00
100,00
100,00
99,99
99,99

3.441,90 165.150,03
-58.793,00 -58.791,40
-62.234,90 -223.941,43
-3.441,90
0,00
-

4.798,22
100,00
359,83
0,00
-

4.798,22
100,00
359,83
0,00
-

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

3.441,90
-58.793,00
-62.234,90
-3.441,90
-

Stran 8

OBČINA DORNAVA

DORNAVA 135 a, 2252 DORNAVA

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 1

Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

P O S E B N I D E L II.

v EUR
Opis
PRIHODKI

500307 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

211 Dohodnina
700020 DOHODNINA - ODSTOPLJEN VIR OBČINAM

2211 Davek od premož. od stavb. in fiz. oseb
703000 2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB
703002 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE
703300 240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB

2212 Davek od premož. od prost. za poč. in rek.
703001 2501974, DAVEK OD PREMOŽ.OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

2.241.462,90 2.241.462,90 2.207.529,35

98,49

98,49

2.241.462,902.241.462,902.207.529,35

98,49

98,49

2.241.462,90 2.241.462,90 2.207.529,35

98,49

98,49

2.241.462,90

2.241.462,90

2.207.529,35

98,49

98,49

2.241.462,90

2.241.462,90

2.207.529,35

98,49

98,49

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

1.637.034,001.637.034,001.637.034,00

100,00

100,00

1.637.034,00

1.637.034,00

1.637.034,00

100,00

100,00

3.500,00

3.500,00

5.479,60

156,56

156,56

3.450,00

3.450,00

5.432,11

157,45

157,45

50,00

50,00

16,73

33,46

33,46

0,00

0,00

30,76

-

-

800,00

800,00

1.024,71

128,09

128,09

340,00

340,00

645,76

189,93

189,93

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 2

v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

450,00

450,00

378,29

84,06

84,06

10,00

10,00

0,66

6,60

6,60

5.000,00

5.000,00

6.483,97

129,68

129,68

0,00

0,00

388,20

-

-

4.950,00

4.950,00

6.088,21

122,99

122,99

50,00

50,00

7,56

15,12

15,12

23.000,00

23.000,00

28.873,14

125,54

125,54

703300 240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB

2.400,00

2.400,00

1.789,89

74,58

74,58

703301 241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB

20.550,00

20.550,00

27.082,13

131,79

131,79

50,00

50,00

1,12

2,24

2,24

1.000,00

1.000,00

1.050,38

105,04

105,04

950,00

950,00

1.050,32

110,56

110,56

704405 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

50,00

50,00

0,06

0,12

0,12

2312 Davki - DURS - nerazporejeno

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

29.744,00

29.744,00

26.856,12

90,29

90,29

29.744,00

29.744,00

26.856,12

90,29

90,29

5.200,00

5.200,00

5.879,91

113,08

113,08

5.200,00

5.200,00

5.879,91

113,08

113,08

Opis
703100 2512062, DAVEK OD PREMOŽENJA-NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV
703101 172325, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE

2221 Davek na dediščine in darila
703000 2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB
703200 253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
703202 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA

2232 Davek na promet nepremičnin

703303 173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NAPREMIČNIN

2311 Davek na igre na srečo
704403 252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO

706099 DRUGI DAVKI

2343 Komunalne takse
704700 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

2344 Požarna taksa
740001 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 3

v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

65.000,00

65.000,00

79.541,15

122,37

122,37

703003 6217947,NADOMEST.UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB

11.970,00

11.970,00

17.332,38

144,80

144,80

703004 6218432, NADOMEST.ZA UPOR.STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS

52.230,00

52.230,00

61.650,82

118,04

118,04

703005 6220760, ZAM.OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.

800,00

800,00

557,95

69,74

69,74

37.000,00

37.000,00

36.814,21

99,50

99,50

710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

37.000,00

37.000,00

36.814,21

99,50

99,50

3130 Prihodki od podelj. koncesij

2.000,00

2.000,00

2.506,32

125,32

125,32

500,00

500,00

671,03

134,21

134,21

0,00

0,00

360,99

-

-

1.500,00

1.500,00

1.474,30

98,29

98,29

1.053,46

1.053,46

1.053,46

100,00

100,00

710399 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA

1.053,46

1.053,46

1.053,46

100,00

100,00

3132 Prih. od najem. za posl. prost.

12.000,00

12.000,00

10.484,48

87,37

87,37

10.200,00

10.200,00

9.184,48

90,04

90,04

1.800,00

1.800,00

1.300,00

72,22

72,22

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

1.200,00

1.200,00

1.140,00

95,00

95,00

1.200,00

1.200,00

1.140,00

95,00

95,00

Opis

2345 Nadom. za upor. stavb. zemljišča

3125 Oskrba s pitno vodo - omrežnina

710004 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH DRUŽB
710306 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ
710312 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO

3131 Delitvena bilanca

710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

3133 Prih. od najem. na stanovanja
710302 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA

3135 Prih. od najem. vežica - Dornava
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 4

v EUR
Opis

3136 Prih. od najem. vežica - Polenšak

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1.000,00

1.000,00

820,00

82,00

82,00

1.000,00

1.000,00

820,00

82,00

82,00

4.000,00

4.000,00

3.693,93

92,35

92,35

4.000,00

4.000,00

3.693,93

92,35

92,35

12.000,00

12.000,00

10.411,63

86,76

86,76

12.000,00

12.000,00

10.411,63

86,76

86,76

6.500,00

6.500,00

3.868,87

59,52

59,52

6.500,00

6.500,00

3.868,87

59,52

59,52

2.500,00

2.500,00

2.464,56

98,58

98,58

2.500,00

2.500,00

2.464,56

98,58

98,58

3.000,00

3.000,00

4.831,91

161,06

161,06

3.000,00

3.000,00

4.831,91

161,06

161,06

41.081,12

41.081,12

889,84

2,17

2,17

410,00

410,00

409,84

99,96

99,96

722000 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

25.393,12

25.393,12

0,00

0,00

0,00

722100 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

15.278,00

15.278,00

480,00

3,14

3,14

10.000,00

10.000,00

10.133,10

101,33

101,33

300,00

300,00

122,94

40,98

40,98

9.700,00

9.700,00

10.010,16

103,20

103,20

710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

3138 Prihodki - najemn. sončna elektr.
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

3140 Prihodki - Večnamenski center (najemnine - poslov. prost.)
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE

3141 Prihodki - Večnam. center - najemnina (dvorana)
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

321 Upravne takse
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

3312 Nadom. za degrad. in uzorp. prostora
712007 515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

340 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
720399 PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

3511 Grobnina - Dornava
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 5

v EUR
Opis

3512 Grobnina - Polenšak

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

9.000,00

9.000,00

9.193,83

102,15

102,15

300,00

300,00

205,59

68,53

68,53

8.700,00

8.700,00

8.988,24

103,31

103,31

18.000,00

18.000,00

23.503,14

130,57

130,57

700,00

700,00

381,18

54,45

54,45

17.300,00

17.300,00

19.950,32

115,32

115,32

740004 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO

0,00

0,00

2.347,64

-

-

741201 PREJETA SRED. IZ DRŽAV. PROR. IZ SRED. IZ SRED. PR. - EU IZ STRUKTUR. SKLAD. 14-20

0,00

0,00

824,00

-

-

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

89.000,00

89.000,00

84.914,57

95,41

95,41

89.000,00

89.000,00

84.914,57

95,41

95,41

20.000,00

20.000,00

9.853,20

49,27

49,27

20.000,00

20.000,00

9.853,20

49,27

49,27

31.354,00

31.354,00

31.354,00

100,00

100,00

31.354,00

31.354,00

31.354,00

100,00

100,00

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

22.282,32

22.282,32

22.282,32

100,00

100,00

710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

3552 Drugi prihodki
712001 DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE
714199 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI

3555 Sredstva za kanalizacijo
714107 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV

3558 Kanalščina
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

3559 Komunalni prispevek
714105 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

6111 Sredstva finančne izravnave
740000 PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.

6123 Lokalna samoupr. in regional. pol. - infrast.
740001 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE

6130 Sredstva za skup. občin. upravo

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 6

v EUR
Opis
740004 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

22.282,32

22.282,32

22.282,32

100,00

100,00

2.241.462,90 2.241.462,90 2.207.529,35

98,49

98,49

OBČINA DORNAVA

DORNAVA 135 a, 2252 DORNAVA

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 1

Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

P O S E B N I D E L II.

v EUR
Opis
ODHODKI

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

2.238.021,00 2.238.021,00 2.042.379,32

91,26

91,26

1000 OBČINSKI SVET

54.450,00

54.450,00

45.696,15

83,92

83,92

01 POLITIČNI SISTEM

13.600,00

13.600,00

12.713,23

93,48

93,48

0101 Politični sistem

13.600,00

13.600,00

12.713,23

93,48

93,48

01019001 Dejavnost občinskega sveta

11.600,00

11.600,00

10.997,52

94,81

94,81

8.100,00

8.100,00

7.950,31

98,15

98,15

402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

8.000,00

8.000,00

7.950,31

99,38

99,38

2.500,00

2.500,00

2.414,01

96,56

96,56

100,00

0,00

0,00

0,00

-

402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV

2.400,00

2.500,00

2.414,01

100,58

96,56

01040 Financiranje političnih strank

1.000,00

1.000,00

633,20

63,32

63,32

1.000,00

1.000,00

633,20

63,32

63,32

01010 Stroški sej občinskega sveta

01030 Stroški odborov in komisij
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 2

v EUR
Opis
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

2.000,00

2.000,00

1.715,71

85,79

85,79

2.000,00

2.000,00

1.715,71

85,79

85,79

1.430,00

1.430,00

1.429,08

99,94

99,94

570,00

570,00

286,63

50,29

50,29

9.000,00

9.000,00

8.106,44

90,07

90,07

0403 Druge skupne administrativne službe

9.000,00

9.000,00

8.106,44

90,07

90,07

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.000,00

4.000,00

3.457,15

86,43

86,43

04030 Objava občinskih predpisov

4.000,00

4.000,00

3.457,15

86,43

86,43

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV

4.000,00

4.000,00

3.457,15

86,43

86,43

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.000,00

5.000,00

4.649,29

92,99

92,99

5.000,00

5.000,00

4.649,29

92,99

92,99

5.000,00

5.000,00

4.649,29

92,99

92,99

17.750,00

17.750,00

16.739,08

94,30

94,30

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

17.750,00

17.750,00

16.739,08

94,30

94,30

14039001 Promocija občine

17.750,00

17.750,00

16.739,08

94,30

94,30

4.000,00

4.000,00

2.989,08

74,73

74,73

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

3.900,00

2.989,08

76,64

76,64

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

100,00

41,48

41,48

41,48

100,00

100,00

5.958,52

5.958,52

5.958,52

100,00

100,00

01050 Volitve župana in občinskega sveta
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04060 Prireditve ob občinskem prazniku
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

14 GOSPODARSTVO

04040 Celovita podoba in promoc. občine
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

04062 Občinske prireditve - fašenk
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 3

v EUR
Opis

04063 Občinski interes - JR koncert godba

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

5.500,00

5.500,00

5.500,00

100,00

100,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

100,00

100,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

100,00

100,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

100,00

100,00

14.100,00

14.100,00

8.137,40

57,71

57,71

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

14.100,00

14.100,00

8.137,40

57,71

57,71

16029003 Prostorsko načrtovanje

14.100,00

14.100,00

8.137,40

57,71

57,71

1.100,00

1.100,00

1.037,00

94,27

94,27

1.100,00

1.100,00

1.037,00

94,27

94,27

10.000,00

10.000,00

7.100,40

71,00

71,00

10.000,00

10.000,00

7.100,40

71,00

71,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

1.315,90

43,86

43,86

3.000,00

3.000,00

1.315,90

43,86

43,86

0203 Fiskalni nadzor

3.000,00

3.000,00

1.315,90

43,86

43,86

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.000,00

3.000,00

1.315,90

43,86

43,86

3.000,00

3.000,00

1.315,90

43,86

43,86

2.900,00

2.900,00

1.315,90

45,38

45,38

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

16013 Občinski prostorski načrt
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

16014 Občinski prodrobni prostorski načrt
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02010 Dejavnost nadzornega odbora
402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 4

v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

57.466,00

57.466,00

47.145,53

82,04

82,04

39.666,00

39.666,00

34.415,94

86,76

86,76

0101 Politični sistem

39.666,00

39.666,00

34.415,94

86,76

86,76

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

39.666,00

39.666,00

34.415,94

86,76

86,76

6.766,00

6.766,00

6.599,39

97,54

97,54

5.550,00

5.550,00

5.532,75

99,69

99,69

100,00

100,00

68,20

68,20

68,20

400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

44,00

44,00

28,16

64,00

64,00

400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

21,00

21,00

20,80

99,05

99,05

401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

500,00

500,00

487,85

97,57

97,57

401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

385,00

385,00

361,62

93,93

93,93

50,00

50,00

29,22

58,44

58,44

6,00

6,00

3,31

55,17

55,17

10,00

10,00

5,51

55,10

55,10

100,00

100,00

61,97

61,97

61,97

Opis

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan
400000 OSNOVNE PLAČE
400001 SPLOŠNI DODATKI

401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU

01061 Neprofesionalno oprav. funcije - župan

22.000,00

22.000,00

19.026,08

86,48

86,48

402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

2.000,00

2.000,00

789,88

39,49

39,49

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

20.000,00

20.000,00

18.236,20

91,18

91,18

9.400,00

9.400,00

8.326,72

88,58

88,58

9.400,00

9.400,00

8.326,72

88,58

88,58

1.500,00

1.500,00

463,75

30,92

30,92

1.500,00

1.500,00

463,75

30,92

30,92

01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funcije - podžupan
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

01070 Reprezentanca
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 5

v EUR
Opis
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

17.800,00

17.800,00

12.729,59

71,51

71,51

0403 Druge skupne administrativne službe

17.800,00

17.800,00

12.729,59

71,51

71,51

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

17.800,00

17.800,00

12.729,59

71,51

71,51

04080 Pokrov. prireditev župana

8.000,00

8.000,00

5.080,05

63,50

63,50

8.000,00

8.000,00

5.080,05

63,50

63,50

9.800,00

9.800,00

7.649,54

78,06

78,06

100,00

100,00

80,86

80,86

80,86

9.700,00

9.700,00

7.568,68

78,03

78,03

576.005,00 576.551,00 531.127,69

92,21

92,12

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

04096 Nagrade uspešnim študentom
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.000,00

12.000,00

11.481,36

95,68

95,68

0403 Druge skupne administrativne službe

12.000,00

12.000,00

11.481,36

95,68

95,68

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.000,00

12.000,00

11.481,36

95,68

95,68

12.000,00

12.000,00

11.481,36

95,68

95,68

12.000,00

12.000,00

11.481,36

95,68

95,68

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

313.603,00

313.603,00

273.619,94

87,25

87,25

0603 Dejavnost občinske uprave

313.603,00

313.603,00

273.619,94

87,25

87,25

06039001 Administracija občinske uprave

263.943,00

263.943,00

235.702,33

89,30

89,30

100.000,00 100.000,00

88.223,01

88,22

88,22

14055 Obveščanje občanov
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim
400000 OSNOVNE PLAČE

60.050,00

60.050,00

55.603,98

92,60

92,60

400001 SPLOŠNI DODATKI

4.500,00

4.500,00

3.608,70

80,19

80,19

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST

3.500,00

3.500,00

2.659,89

76,00

76,00

400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

2.500,00

2.500,00

2.133,22

85,33

85,33

400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

1.700,00

1.700,00

1.340,15

78,83

78,83

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 6

v EUR
Opis
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

400302 SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA

1.100,00

1.100,00

507,65

46,15

46,15

400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO

2.300,00

2.300,00

1.075,21

46,75

46,75

10.750,00

10.750,00

10.745,88

99,96

99,96

401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

6.600,00

6.600,00

5.123,57

77,63

77,63

401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

5.000,00

5.000,00

3.797,78

75,96

75,96

400,00

400,00

306,82

76,71

76,71

50,00

50,00

34,74

69,48

69,48

100,00

100,00

57,92

57,92

57,92

1.400,00

1.400,00

1.227,50

87,68

87,68

65.000,00

65.000,00

56.775,92

87,35

87,35

250,00

250,00

179,07

71,63

71,63

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

1.400,00

1.400,00

1.322,99

94,50

94,50

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

1.200,00

1.200,00

940,36

78,36

78,36

402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA

1.000,00

1.000,00

922,74

92,27

92,27

400,00

400,00

307,00

76,75

76,75

12.164,00

12.164,00

12.073,88

99,26

99,26

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

7.000,00

7.000,00

6.806,07

97,23

97,23

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

2.000,00

2.600,00

2.284,90

114,25

87,88

800,00

1.100,00

856,21

107,03

77,84

402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA

5.000,00

5.500,00

5.141,44

102,83

93,48

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

3.000,00

3.000,00

2.620,13

87,34

87,34

402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

1.000,00

1.000,00

174,99

17,50

17,50

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

400901 ODPRAVNINE

401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU

06045 Materialni stroški občinske uprave
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402204 ODVOZ SMETI

402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
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v EUR
Opis
402499 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

1.400,00

1.400,00

1.357,69

96,98

96,98

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV

4.500,00

4.500,00

4.358,29

96,85

96,85

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

4.000,00

4.000,00

3.904,16

97,60

97,60

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

3.000,00

3.000,00

2.415,99

80,53

80,53

700,00

700,00

170,00

24,29

24,29

5.000,00

5.000,00

3.301,69

66,03

66,03

500,00

500,00

443,25

88,65

88,65

6.300,00

4.900,00

3.030,86

48,11

61,85

300,00

300,00

234,38

78,13

78,13

420202 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

2.700,00

2.700,00

2.694,58

99,80

99,80

420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

1.236,00

1.236,00

1.235,25

99,94

99,94

50.000,00

50.000,00

46.786,80

93,57

93,57

50.000,00

50.000,00

46.786,80

93,57

93,57

48.943,00

48.943,00

43.916,60

89,73

89,73

413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

48.943,00

48.943,00

43.916,60

89,73

89,73

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

49.660,00

49.660,00

37.917,61

76,35

76,35

25.000,00

25.000,00

13.257,61

53,03

53,03

25.000,00

21.000,00

9.681,61

38,73

46,10

0,00

4.000,00

3.576,00

-

89,40

3.660,00

3.660,00

3.660,00

100,00

100,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

100,00

100,00

402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

06050 Ogrevanje (šola, občina)
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

06051 Energetska sanacija objektov
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

06054 LEA - energetsko upravljanje
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
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v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,00

100,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,00

100,00

239.171,00

239.717,00

234.932,36

98,23

98,00

239.171,00

239.717,00

234.932,36

98,23

98,00

11.200,00

11.746,00

11.745,89

104,87

100,00

2.000,00

2.546,00

2.545,89

127,29

100,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

344,00

2.479,70

2.479,65

720,83

100,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

626,00

66,30

66,24

10,58

99,91

1.030,00

0,00

0,00

0,00

-

Opis

06070 Investicija - upravna zgradba
420401 NOVOGRADNJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07030 Civilna zaščita

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa

9.200,00

9.200,00

9.200,00

100,00

100,00

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

8.200,00

9.200,00

9.200,00

112,20

100,00

420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-

227.971,00

227.971,00

223.186,47

97,90

97,90

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

100,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

100,00

207.971,00 207.971,00 203.186,47

97,70

97,70

07039002 Protipožarna varnost

07040 Protipožarna varnost
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci
420401 NOVOGRADNJE

196.983,00

196.983,00

196.982,77

100,00

100,00

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

3.538,00

2.538,00

1.891,00

53,45

74,51

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

7.450,00

8.450,00

4.312,70

57,89

51,04

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.000,00

1.000,00

863,03

86,30

86,30

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.000,00

1.000,00

863,03

86,30

86,30

Datum
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v EUR
Opis
08029001 Prometna varnost

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1.000,00

1.000,00

863,03

86,30

86,30

1.000,00

1.000,00

863,03

86,30

86,30

1.000,00

1.000,00

863,03

86,30

86,30

10.231,00

10.231,00

10.231,00

100,00

100,00

1702 Primarno zdravstvo

10.231,00

10.231,00

10.231,00

100,00

100,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.231,00

10.231,00

10.231,00

100,00

100,00

10.231,00

10.231,00

10.231,00

100,00

100,00

10.231,00

10.231,00

10.231,00

100,00

100,00

151.024,00 151.024,00 147.626,22

97,75

97,75

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.000,00

3.000,00

1.937,07

64,57

64,57

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

3.000,00

3.000,00

1.937,07

64,57

64,57

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

3.000,00

3.000,00

1.937,07

64,57

64,57

1.000,00

1.000,00

630,91

63,09

63,09

1.000,00

1.000,00

630,91

63,09

63,09

2.000,00

2.000,00

1.306,16

65,31

65,31

2.000,00

2.000,00

1.306,16

65,31

65,31

141.024,00

141.024,00

139.897,39

99,20

99,20

2201 Servisiranje javnega dolga

141.024,00

141.024,00

139.897,39

99,20

99,20

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

141.024,00

141.024,00

139.897,39

99,20

99,20

129.400,00 129.400,00 129.398,40

100,00

100,00

02020 Stroški plačilnega prometa
402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita
550101 ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)
550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

122.000,00

122.001,00

122.000,16

100,00

100,00

7.400,00

7.399,00

7.398,24

99,98

99,99

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 10

v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

11.624,00

11.624,00

10.498,99

90,32

90,32

402932 STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM

500,00

500,00

231,62

46,32

46,32

403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

10.124,00

10.124,00

9.632,19

95,14

95,14

800,00

800,00

635,18

79,40

79,40

7.000,00

7.000,00

5.791,76

82,74

82,74

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

7.000,00

7.000,00

5.791,76

82,74

82,74

23029001 Rezerva občine

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

23025 Proračunska rezerva

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

5.000,00

5.000,00

3.791,76

75,84

75,84

5.000,00

5.000,00

3.791,76

75,84

75,84

5.000,00

5.000,00

3.791,76

75,84

75,84

831.007,00 830.461,00 794.666,14

95,63

95,69

Opis

22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM
403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM FINANČNIM

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23020 Naravne nesreče
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

10.053,00

10.053,00

7.981,78

79,40

79,40

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

10.053,00

10.053,00

7.981,78

79,40

79,40

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

10.053,00

10.053,00

7.981,78

79,40

79,40

7.200,00

7.200,00

5.128,78

71,23

71,23

2.063,02

2.063,02

2.063,02

100,00

100,00

402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

136,98

136,98

0,00

0,00

0,00

413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

2.000,00

2.000,00

1.711,41

85,57

85,57

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

2.900,00

2.900,00

1.354,35

46,70

46,70

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
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v EUR
Opis

05024 LAS - članarina

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

2.853,00

2.853,00

2.853,00

100,00

100,00

2.853,00

2.853,00

2.853,00

100,00

100,00

20.500,00

20.500,00

11.708,86

57,12

57,12

1603 Komunalna dejavnost

20.500,00

20.500,00

11.708,86

57,12

57,12

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

13.000,00

13.000,00

11.648,86

89,61

89,61

7.000,00

7.000,00

6.064,70

86,64

86,64

450,00

450,00

243,00

54,00

54,00

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.100,00

1.100,00

853,12

77,56

77,56

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

1.300,00

2.300,00

2.175,63

167,36

94,59

402204 ODVOZ SMETI

1.000,00

1.100,00

1.000,26

100,03

90,93

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.750,00

750,00

707,37

40,42

94,32

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

800,00

600,00

494,04

61,76

82,34

402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU

500,00

600,00

591,28

118,26

98,55

6.000,00

6.000,00

5.584,16

93,07

93,07

275,00

125,00

87,03

31,65

69,62

2.400,00

1.850,00

1.809,72

75,41

97,82

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

500,00

400,00

329,44

65,89

82,36

402204 ODVOZ SMETI

475,00

2.175,00

2.138,42

450,19

98,32

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

650,00

50,00

35,14

5,41

70,28

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

950,00

650,00

630,09

66,33

96,94

402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU

750,00

750,00

554,32

73,91

73,91

402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
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v EUR
Opis
16039003 Objekti za rekreacijo

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

29.000,00

29.000,00

25.258,17

87,10

87,10

1707 Drugi programi na področju zdravstva

29.000,00

29.000,00

25.258,17

87,10

87,10

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

25.000,00

25.000,00

22.795,96

91,18

91,18

25.000,00

25.000,00

22.795,96

91,18

91,18

25.000,00

25.000,00

22.795,96

91,18

91,18

4.000,00

4.000,00

2.462,21

61,56

61,56

4.000,00

4.000,00

2.462,21

61,56

61,56

4.000,00

4.000,00

2.462,21

61,56

61,56

101.936,00

101.936,00

91.919,19

90,17

90,17

1803 Programi v kulturi

81.936,00

81.936,00

74.194,10

90,55

90,55

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

38.936,00

38.936,00

35.578,82

91,38

91,38

20.479,00

20.479,00

18.772,52

91,67

91,67

20.479,00

20.479,00

18.772,52

91,67

91,67

1.912,00

1.912,00

1.752,63

91,66

91,66

1.912,00

1.912,00

1.752,63

91,66

91,66

2.001,00

2.001,00

1.834,25

91,67

91,67

2.001,00

2.001,00

1.834,25

91,67

91,67

05027 LAS - ureditev vaških jeder
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane
413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE

17079002 Mrliško ogledna služba

17070 Mrliško ogledna služba
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019
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v EUR
Opis

18013 Biliobus

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

552,00

552,00

506,00

91,67

91,67

552,00

552,00

506,00

91,67

91,67

7.248,00

7.248,00

6.644,00

91,67

91,67

7.248,00

7.248,00

6.644,00

91,67

91,67

6.744,00

6.744,00

6.069,42

90,00

90,00

6.744,00

6.744,00

6.069,42

90,00

90,00

13.000,00

13.000,00

12.147,77

93,44

93,44

9.000,00

9.000,00

8.980,62

99,78

99,78

9.000,00

9.000,00

8.980,62

99,78

99,78

1.500,00

1.500,00

667,80

44,52

44,52

1.500,00

1.500,00

667,80

44,52

44,52

2.500,00

2.500,00

2.499,35

99,97

99,97

2.500,00

2.500,00

2.499,35

99,97

99,97

30.000,00

30.000,00

26.467,51

88,23

88,23

29.000,00

29.000,00

26.201,13

90,35

90,35

800,00

800,00

219,38

27,42

27,42

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.980,00

5.480,00

5.454,69

137,05

99,54

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

6.500,00

6.500,00

5.923,58

91,13

91,13

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

9.500,00

9.400,00

8.827,94

92,93

93,91

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

1.500,00

1.600,00

1.531,46

102,10

95,72

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

18014 Knjižnično gradivo
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

18015 Sofinanc. nakupa bibliobusa - KIIP
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

18039003 Ljubiteljska kultura

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

18035 Sofinanc. kultur. programov
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

18039005 Drugi programi v kulturi

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019
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v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

2.020,00

520,00

203,27

10,06

39,09

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

4.500,00

4.500,00

4.040,81

89,80

89,80

1.000,00

1.000,00

266,38

26,64

26,64

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

500,00

500,00

266,38

53,28

53,28

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

20.000,00

20.000,00

17.725,09

88,63

88,63

18059001 Programi športa

20.000,00

20.000,00

17.725,09

88,63

88,63

15.000,00

15.000,00

14.614,09

97,43

97,43

620,00

620,00

248,09

40,01

40,01

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

13.300,00

13.300,00

13.286,00

99,89

99,89

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

1.080,00

1.080,00

1.080,00

100,00

100,00

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

5.000,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

3.111,00

-

97,22

514.003,00

519.653,00

518.831,37

100,94

99,84

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

400.000,00

405.300,00

405.164,03

101,29

99,97

19029001 Vrtci

400.000,00

405.300,00

405.164,03

101,29

99,97

400.000,00 405.300,00 405.164,03

101,29

99,97

Opis
402204 ODVOZ SMETI

18804 Stavba D 136 - vzdrževanje

18499 ŠPORT
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park
420401 NOVOGRADNJE
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

19 IZOBRAŽEVANJE

19010 Vrtci
411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

365.000,00

374.300,00

374.212,16

102,52

99,98

35.000,00

31.000,00

30.951,87

88,43

99,84

Datum
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v EUR
Opis

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

64.003,00

61.753,00

61.107,30

95,48

98,95

19039001 Osnovno šolstvo

57.403,00

55.153,00

54.623,59

95,16

99,04

3.000,00

3.000,00

2.540,50

84,68

84,68

3.000,00

3.000,00

2.540,50

84,68

84,68

50.821,00

48.571,00

48.525,93

95,48

99,91

1.235,00

1.035,00

1.000,40

81,00

96,66

413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

500,00

300,00

290,68

58,14

96,89

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

49.086,00

47.236,00

47.234,85

96,23

100,00

3.582,00

3.582,00

3.557,16

99,31

99,31

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

3.582,00

3.582,00

3.557,16

99,31

99,31

19039002 Glasbeno šolstvo

6.600,00

6.600,00

6.483,71

98,24

98,24

6.600,00

6.600,00

6.483,71

98,24

98,24

6.600,00

6.600,00

6.483,71

98,24

98,24

1906 Pomoči šolajočim

50.000,00

52.600,00

52.560,04

105,12

99,92

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

50.000,00

52.600,00

52.560,04

105,12

99,92

50.000,00

52.600,00

52.560,04

105,12

99,92

50.000,00

52.600,00

52.560,04

105,12

99,92

155.515,00

149.319,00

138.966,77

89,36

93,07

2002 Varstvo otrok in družine

3.000,00

3.000,00

2.320,00

77,33

77,33

20029001 Drugi programi v pomoč družini

3.000,00

3.000,00

2.320,00

77,33

77,33

3.000,00

3.000,00

2.320,00

77,33

77,33

19030 Dodatna strokovna pomoč
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

19038 Materialni stroški - šola
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

19031 Prevozi učencev
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

20 SOCIALNO VARSTVO

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019
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v EUR
Opis
411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

3.000,00

3.000,00

2.320,00

77,33

77,33

152.515,00

146.319,00

136.646,77

89,60

93,39

47.500,00

47.150,00

47.124,88

99,21

99,95

47.000,00

47.150,00

47.124,88

100,27

99,95

47.000,00

47.150,00

47.124,88

100,27

99,95

500,00

0,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

0,00

-

78.138,00

72.838,00

68.711,60

87,94

94,33

55.638,00

50.338,00

47.158,96

84,76

93,68

55.638,00

50.338,00

47.158,96

84,76

93,68

22.500,00

22.500,00

21.552,64

95,79

95,79

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

22.500,00

22.500,00

21.552,64

95,79

95,79

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

11.500,00

11.500,00

7.676,53

66,75

66,75

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

1.135,00

1.135,00

0,00

0,00

0,00

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.865,00

1.865,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

8.500,00

7.676,53

90,31

90,31

8.500,00

8.500,00

7.676,53

90,31

90,31

15.377,00

14.831,00

13.133,76

85,41

88,56

10.377,00

9.831,00

8.954,40

86,29

91,08

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

20035 Financiranje družinskega pomočnika
411922 IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK

20049003 Socialno varstvo starih

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

20060 Enkratne denarne pomoči

20065 Subvencioniranje najemnin
411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20075 Drugi odhodki

Datum
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v EUR
Opis

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

1.132,00

586,00

0,00

0,00

0,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO

3.300,00

0,00

0,00

0,00

-

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

5.745,00

9.045,00

8.904,11

154,99

98,44

200,00

200,00

50,29

25,15

25,15

5.000,00

5.000,00

4.179,36

83,59

83,59

3.090,00

3.090,00

2.686,36

86,94

86,94

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

500,00

500,00

100,00

20,00

20,00

413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH

1.410,00

1.410,00

1.393,00

98,79

98,79

227.588,00 227.588,00 215.034,99

94,48

94,48

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.488,00

4.488,00

2.908,88

64,81

64,81

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.488,00

4.488,00

2.908,88

64,81

64,81

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

4.488,00

4.488,00

2.908,88

64,81

64,81

4.000,00

4.000,00

2.420,88

60,52

60,52

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.508,00

2.508,00

2.420,88

96,53

96,53

13043 Agromelioracije PP1

244,00

244,00

244,00

100,00

100,00

244,00

244,00

244,00

100,00

100,00

244,00

244,00

244,00

100,00

100,00

244,00

244,00

244,00

100,00

100,00

11050 Kmetijstvo
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

13044 Agromelioracije PP2
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Datum
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v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

215.000,00

215.000,00

210.795,12

98,04

98,04

1302 Cestni promet in infrastruktura

215.000,00

215.000,00

210.795,12

98,04

98,04

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

215.000,00

215.000,00

210.795,12

98,04

98,04

215.000,00 215.000,00 210.795,12

98,04

98,04

Opis
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

215.000,00

215.000,00

210.795,12

98,04

98,04

5.000,00

5.000,00

745,39

14,91

14,91

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

5.000,00

5.000,00

745,39

14,91

14,91

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000,00

5.000,00

745,39

14,91

14,91

5.000,00

5.000,00

745,39

14,91

14,91

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

3.448,00

3.448,00

0,00

0,00

0,00

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.500,00

1.500,00

745,39

49,69

49,69

3.100,00

3.100,00

585,60

18,89

18,89

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

3.100,00

3.100,00

585,60

18,89

18,89

16069002 Nakup zemljišč

3.100,00

3.100,00

585,60

18,89

18,89

3.100,00

3.100,00

585,60

18,89

18,89

3.100,00

3.100,00

585,60

18,89

18,89

263.881,00 263.881,00 192.509,03

72,95

72,95

14 GOSPODARSTVO

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

14030 Nakup zemljišč
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

133.381,00

133.381,00

81.855,01

61,37

61,37

133.381,00

133.381,00

81.855,01

61,37

61,37

9.000,00

9.000,00

2.677,37

29,75

29,75

9.000,00

9.000,00

2.677,37

29,75

29,75

9.000,00

9.000,00

2.677,37

29,75

29,75

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

17.03.2020
Stran 19

v EUR
Opis
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

104.181,00

104.181,00

60.043,36

57,63

57,63

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

45.681,00

37.381,00

35.081,80

76,80

93,85

45.681,00

36.311,00

34.019,70

74,47

93,69

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

0,00

820,00

818,10

-

99,77

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

0,00

250,00

244,00

-

97,60

17.000,00

17.000,00

915,00

5,38

5,38

17.000,00

17.000,00

915,00

5,38

5,38

12.000,00

20.300,00

19.704,42

164,20

97,07

12.000,00

19.000,00

18.635,70

155,30

98,08

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

0,00

900,00

702,72

-

78,08

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

0,00

400,00

366,00

-

91,50

4.500,00

4.500,00

4.342,14

96,49

96,49

4.500,00

4.500,00

4.342,14

96,49

96,49

20.200,00

20.200,00

19.134,28

94,72

94,72

19.000,00

19.000,00

18.091,11

95,22

95,22

18.600,00

18.600,00

17.691,11

95,11

95,11

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

1.200,00

1.200,00

1.043,17

86,93

86,93

13001 Gradnja region. koles. povezav za zagot. trajn. mobilnosti
420401 NOVOGRADNJE

13003 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov
420401 NOVOGRADNJE

13014 Rekonstrukcija odseka LC 076041
420401 NOVOGRADNJE

13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava
420401 NOVOGRADNJE

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela
420401 NOVOGRADNJE

13029004 Cestna razsvetljava

13015 Javna razsvetljava - elektrika
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

13017 Prehod - črpališče - elektrika

Datum
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Opis
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1.200,00

1.200,00

1.043,17

86,93

86,93

116.000,00

116.000,00

103.952,95

89,61

89,61

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

116.000,00

116.000,00

103.952,95

89,61

89,61

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

116.000,00

116.000,00

103.952,95

89,61

89,61

87.000,00

87.000,00

76.233,85

87,63

87,63

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

13.800,00

2.820,00

0,00

0,00

0,00

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

14.000,00

15.000,00

14.934,46

106,67

99,56

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

24.000,00

25.000,00

22.847,80

95,20

91,39

200,00

400,00

317,23

158,62

79,31

32.120,00

40.900,00

38.134,36

118,72

93,24

2.880,00

2.880,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

29.000,00

27.719,10

95,58

95,58

29.000,00

29.000,00

27.719,10

95,58

95,58

14.500,00

14.500,00

6.701,07

46,21

46,21

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.000,00

8.000,00

819,77

10,25

10,25

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

8.000,00

8.000,00

819,77

10,25

10,25

8.000,00

8.000,00

819,77

10,25

10,25

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

8.000,00

8.000,00

819,77

10,25

10,25

1603 Komunalna dejavnost

2.500,00

2.500,00

2.002,30

80,09

80,09

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.500,00

2.500,00

2.002,30

80,09

80,09

1.000,00

1.000,00

923,47

92,35

92,35

200,00

812,00

739,47

369,74

91,07

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

13013 Odmere cest

16040 VO Dornava
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Datum
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v EUR
Opis

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

512,00

0,00

0,00

0,00

-

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

288,00

188,00

184,00

63,89

97,87

450,00

450,00

88,42

19,65

19,65

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

88,42

88,42

88,42

700,00

700,00

641,05

91,58

91,58

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

282,00

0,00

0,00

0,00

-

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

218,00

700,00

641,05

294,06

91,58

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

200,00

0,00

0,00

0,00

-

350,00

350,00

349,36

99,82

99,82

300,00

300,00

299,36

99,79

99,79

402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

4.000,00

4.000,00

3.879,00

96,98

96,98

73.600,00

73.600,00

67.257,67

91,38

91,38

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.600,00

53.600,00

50.251,42

93,75

93,75

0603 Dejavnost občinske uprave

53.600,00

53.600,00

50.251,42

93,75

93,75

06039001 Administracija občinske uprave

53.600,00

53.600,00

50.251,42

93,75

93,75

16050 VO Mezgovci
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

16060 VO Polenšak

16070 VO Žamenci
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan
402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

4007 REŽIJSKI OBRAT

Datum
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v EUR
Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

53.600,00

53.600,00

50.251,42

93,75

93,75

400000 OSNOVNE PLAČE

35.280,00

35.280,00

33.917,40

96,14

96,14

400001 SPLOŠNI DODATKI

2.000,00

2.000,00

1.998,31

99,92

99,92

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST

3.000,00

3.000,00

2.696,90

89,90

89,90

400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

2.700,00

2.700,00

2.531,17

93,75

93,75

400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

1.500,00

1.500,00

1.432,68

95,51

95,51

500,00

500,00

371,41

74,28

74,28

401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4.000,00

4.000,00

3.429,90

85,75

85,75

401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

3.000,00

3.000,00

2.496,30

83,21

83,21

250,00

250,00

197,11

78,84

78,84

401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

25,00

25,00

22,34

89,36

89,36

401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

45,00

45,00

37,15

82,56

82,56

1.300,00

1.300,00

1.120,75

86,21

86,21

20.000,00

20.000,00

17.006,25

85,03

85,03

1603 Komunalna dejavnost

20.000,00

20.000,00

17.006,25

85,03

85,03

16039005 Druge komunalne dejavnosti

20.000,00

20.000,00

17.006,25

85,03

85,03

20.000,00

20.000,00

17.006,25

85,03

85,03

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4.000,00

3.250,00

2.382,19

59,55

73,30

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

4.000,00

4.000,00

3.739,74

93,49

93,49

300,00

300,00

262,08

87,36

87,36

1.200,00

1.200,00

1.055,99

88,00

88,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Opis

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO

401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

06048 Materialni stroški - rež. obrat
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI

Datum
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v EUR
Opis
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realiz.: ZR
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1.000,00

1.000,00

719,41

71,94

71,94

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO

4.900,00

5.000,00

4.926,82

100,55

98,54

420199 NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV

3.350,00

4.000,00

3.920,02

117,02

98,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.238.021,00 2.238.021,00 2.042.379,32

91,26

91,26

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

ZAKLJUČNI RAČUN

za leto 2019

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 znaša 165.147,64 EUR od tega 5.000,00 EUR
sredstva proračunske rezerve.
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 do Osnovne šole »Dr. Franja Žgeča« Dornava
znašajo 1,940.394,78,00 EUR.
Konec leta 2019 znašajo odprte terjatve:
- po izstavljenih fakturah 23.113,68 EUR, katere se nanašajo na:
- terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj - odprta faktura v znesku 9.016,70 EUR,
- zahtevek OŠ Dornava za ogrevanje vrtec Dornava v znesku 2.525,36 EUR,
- sofinanciranje občanov za kanalizacijo v znesku 1.200,00 EUR,
- grobnina in najem grobov - na pokopališču v Dornavi in na
Polenšaku 4.964,15 EUR,
- ter ostali izstavljeni računi iz leta 2019 EUR.
- terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj - kanalščina in odvajanje odplak za december 2019 v
znesku 9.398,04 EUR.

Neplačane obveznosti konec leta 2019 znašajo 453.773,69 EUR.
Največji del teh obveznosti odpade na dolg iz preteklih let in sicer:
- DUTB v znesku 214.375,56 EUR (upravna stavba Občine Dornava).
- ostale obveznosti pa se nanašajo na prejete fakture iz leta 2019.
Obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi in domovi) višini 102.275,49 EUR za
prejete zahtevke in fakture iz leta 2019.
Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – po sporazumu – iz naslova prenosa gospodarske
javne infrastrukture znašajo 173.048,00 EUR.
Naložbe v deleže v javna podjetja v višini 7.267,00 EUR so delnice pri Komunalnem podjetju Ptuj.
V letu 2019 smo odplačali del dolgoročnega kredita v skupnem znesku 129.398,40 EUR in sicer:
- kanalizacija Dornava - Mezgovci v znesku 82.000,08 EUR
- vrtec Dornava v znesku 40.000,08 EUR
- Ministrstvo za gospod. razvoj in tehnologijo v znesku 7.398,24 EUR.
2

Obveznosti za odplačilo dolgoročnega kredita na dan 31.12.2019 znaša 1,113.445,36 EUR in se
nanaša na dolgoročno posojilo in sicer:
- Kanalizacijo Dornava – Mezgovci v znesku 614.199,80 EUR, najet pri BKS,
- Vrtec Dornava v znesku 299.499,80 EUR, najet pri BKS,
- za investicijo Vrtec Dornava v znesku 59.185,76 EUR - brezobrestni dolgoročni kredit najet pri
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- za investicijo Gasilsko - kulturni dom Mezgovci v znesku 140.560,00 EUR - brezobrestni
dolgoročni kredit najet pri RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, prvi obrok zapade
v letu 2020.
Sredstva ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA Občine Dornava na dan 31.12.2019 znašajo
194.186,94 EUR in sicer stanje sredstev na računu Občine Dornava: 165.147,64 EUR in stanje
sredstev na računu Osnovne šole "Dr. Franja Žgeča" Dornava: 29.039,30 EUR.
Prihodkov od obresti EZR v leto 2019 ni, plačilo stroškov obresti EZR v letu 2019 ni.

PRIHODKI
Za leto 2019 znašajo: 2,207.529,35 EUR in sicer:
- dohodnino (odstopljen vir občinam)

1,637.034,00 EUR

- davek na promet nepremičnin

28.873,14 EUR

- komunalne takse

26.856,12 EUR

- požarna taksa

5.879,91 EUR

- upravne takse

2.464,56 EUR

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

79.541,15 EUR
4.831,91 EUR

- oskrba s pitno vodo - omrežnina (najemnina infrastrukturnih objektov)

36.814,21 EUR

- prihodki od najemni za poslovne prostore v občinski zgradbi

10.484,48 EUR

- prihodki od najemnin poslovnih prostorov - Večnam. Center (posl.pros.)

10.411,63 EUR

- prihodki od najemnin - Večnam. center (dvorana)
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- prihodki od najemna grobov in grobnina

3.868,87 EUR
889,84 EUR
19.326,93 EUR

- prihodki od najemnin za vežici (Dornava in Polenšak)

1.960,00 EUR

- prihodki od podeljenih koncesij

2.506,32 EUR

- prihodki od najemnine sončne elektrarne

3.693,93 EUR

- prihodki od najemnin na stanovanja

3.879.00 EUR
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- delitvena bilanca
- drugi prihodki

1.053,46 EUR
23.503,14 EUR

- zajemajo sredstva:
- globe za prekrške v znesku

381,18 EUR

- pokritje dela stroškov kurjave za vrtec Dornava v znesku

9.470,10 EUR

- subvencija tržne najemnine v znesku

2.347,64 EUR

- subvencioniranje praktikantov v znesku

1.030,00 EUR

- vračilo sredstev sofinanciranja OŠ Ljud. Pivke

7.277,32 EUR

- nakazilo sredstev - Zavarovalnice

3.230,78 EUR

- ostali manjši prihodki,
- sredstva za kanalščino
- komunalni prispevek
- sredstva finančne izravnave
- delovanje SOU SP

84.914,57 EUR
9.853.20 EUR
31.354,00 EUR
141.214,00 EUR

- nepovratna sredstva

70.607,00 EUR

- povratna sredstva

70.607,00 EUR

ODHODKI
Za leto 2019 znašajo: 2,042.379,32 EUR
V letu 2019 - smo največ sredstev namenili za:
- Izgradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci

203.186,47 EUR

- Redno vzdrževanje občinskih cest - koncesija

210.795,12 EUR

- Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov

35.081,80 EUR

- Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava

19.704,42 EUR

- Investicija - upravna zgradba (DUTB)

21.000,00 EUR

- Javna razsvetljava - investicije in vzdrževalna dela

4.342,14 EUR

- Javna razsvetljava - elektrika

18.091,11 EUR

- Protipožarna varnost

20.000,00 EUR

- Nabava gasilske opreme - požarna taksa

9.200,00 EUR

- Vzdrževanje kanalizacijskega sistema

76.233,85 EUR

- Oskrba s pitno vodo - koncesija Komunalnemu podjetju Ptuj

27.719,10 EUR

- Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

26.201,13 EUR

- Refundacija materialnih stroškov OŠ Dornava

48.525,93 EUR

- Prevozi učencev

52.560,04 EUR
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- Vrtci - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vrtce

405.164,03 EUR

- Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

22.796,96 EUR

- Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

47.124,88 EUR

- Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

47.158,96 EUR

- Dejavnost izvajanja pomoči na domu

21.552,64 EUR

- Subvencija najemnin

7.676,53 EUR

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mat. stroški, knjižnično gradivo, bibliobus)

35.578,82 EUR

- Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj

10.231,00 EUR

- Občinski prostorski načrt - OPN

7.100,40 EUR

V letu 2019 smo nabavili naslednja osnovna sredstva:
- računalnik
- arhivsko ognjevarno omaro
- defibrilator za CZ - dana v uporabo PGD Dornava.
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
223.941 €

4 ODHODKI

1 .9 1 2 .9 8 1 €

40 TEKOČI ODHODKI

757.186 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

126.452 €

- 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim – zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, prehrana
med delom, regres za zaposlene in sredstva za povečan obseg dela ter nadurno delo.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – prispevek delodajalcev za plače.
- 402 Izdatki za blago in storitve – zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise,
strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški
električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona,
poštnine, registracije vozil, zavarovanja, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče
vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbenega dela, sejnine svetnikom, udeležencem odborov
in komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški
povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.
-

403 Plačila domačih obresti – plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom – zajema: darilo ob rojstvu otroka,
regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih za
ostarele in invalide (Center Vipava, Zavod dr. Marijana Borštnarja), subvencioniranje stanarin,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih.
- 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - tekoči transferi društvom – sredstva
po razpisih za kulturo, šport in gasilskim društvom.
- 413 Drugi tekoči domači transferi – zajemajo: prispevek za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode – refundacija materialnih stroškov OŠ Dornava,
plačilo za vrtce, plačilo zahtevkov knjižnici Ivana Potrča Ptuj, plačilo zahtevkov ZRS Bistri Ptuj,
plačilo za Športni zavod Ptuj.
- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev – zajema: največji delež se nanaša na investicijo:
Gasilsko - kulturni dom Mezgovci, rekonstrukcija JP in nakup zemljišč.
500 Najetje dolgoročnih kreditov - zajemna povratna sredstva pri državnem proračunu Ministrstvo za gospod. razvoj in tehnologijo.
- 550 Odplačila domačega dolga – zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov pri BKS
banki za kanalizacijo in vrtec Dornava ter odplačilo dveh obrokov kredita za povratna sredstva pri
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST18.801
€
Obrazložitev konta

- zajemajo plačilo prispevkov delodajalca za plače.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

599.666 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav,
izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja,
odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja,
kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela,
pogodbenega dela, sejnine udeležencem odborov in komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih,
storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev
organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

10.267 €

Obrazložitev konta

- zajema plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

409 REZERVE

2.000 €

Obrazložitev konta

Povečanje proračunske rezerve v letu 2019.

41 TEKOČI TRANSFERI

830.401 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM568.773 €
Obrazložitev konta

- zajema stroške za: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in
priznanja, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in invalide (Center Vipava, Zavod dr.
Marijana Borštnarja), subvencioniranje stanarin, plačilo razlike me ceno programov v vrtcih.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM

68.808 €

Obrazložitev konta

- zajema tekoče transfere društvom - sredstva po razpisih za kulturo, šport in gasilskim društvom.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

192.819 €

Obrazložitev konta

- zajema: prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode
- plačilo za vrtce, plačilo zahtevkov knjižnici Ivana Potrča Ptuj, plačilo zahtevkov ZRS Bistri Ptuj,
plačilo za Športni zavod Ptuj.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

309.094 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

309.094 €

Obrazložitev konta

- največji del sredstev zajema investicija: Izgradnja kanalizacije Dornava - Mezgovci,
modernizacijo JP 576 571 in ureditev dovozov, ureditev parkirišča pri župnišču Dornava, javna
razsvetljava in ureditev dokumentacije za investicije.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

16.300 €

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

16.300 €

Obrazložitev konta

- zajema investicijske transfere: sofinanciranje za izgradnjo urgentnega centra Ptuj in nakup
bibliobusa.

7 PRIHODKI

2 .1 3 6 .9 2 2 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.786.343 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.637.034 €

Obrazložitev konta

- zajema: dohodnino, ki pripada občini

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

121.403 €

Obrazložitev konta

- zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in
rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na posest, davek na dediščine in
darila, davek na promet nepremičnin, zamudne obresti.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

27.907 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za
obremenjevanje okolja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

216.395 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
75.000 €
Obrazložitev konta

- zajema: prihodke od obresti in prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanja,
prihodke od najemnin za pokopališči Dornava in Polenšak, prihodke iz naslova podeljenih
koncesij ter prihodke od premoženja po delitveni bilanci.
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.465 €

Obrazložitev konta

- zajema: upravno takso

712 DENARNE KAZNI

5.213 €

Obrazložitev konta

- zajema: denarne kazni za prekrške (radar), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

133.716 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: sredstva za grobnino, sredstva za kanalizacijo od občanov, nakazilo Komunalnega
podjetja Ptuj za kanalščino in odvajanje odplak ter najemnino za upravljanje infrastrukture po
pogodbah in komunalni prispevek.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

890 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

410 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: prihodke od prodaje zemljišč.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

480 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: prihodke od prodaje zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

133.295 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
132.471 €
INSTITUCIJ
Obrazložitev konta

- zajemajo: Sredstva finančne izravnave, refundacijo sredstev skupne občinske uprave občini,
prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije občini po ZFO.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
824 €
Obrazložitev konta

- zajema sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov za štipendije.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

-58.791 €

5 ZADOLŽEVANJE

2 0 0 .0 0 5 €

50 ZADOLŽEVANJE

70.607 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

70.607 €

Obrazložitev konta

- zajema sredstva najetih kreditov pri državnem proračunu - MGRT za investicijo Gasilsko kulturni dom Mezgovci.

55 ODPLAČILA DOLGA

129.398 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

129.398 €

Obrazložitev konta

- zajema: odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov banki BKS za kanalizacijo, vrtec Dornava in
dva obroka za povratna sredstva pri MGRT
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

1.912.981 €

1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

4 5 .6 9 6 €
12.713 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 01 - POLITIČNI SISTEM - zajema dejavnost izvršilnih in
zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti:
- občinski svet,
- župan,
- podžupan.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
- občinski predpisi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
političnega sistema v Občini Dornava in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju
zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank in
občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti
trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi
funkcijami.
Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

12.713 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0101 - Politični sistem - vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta
- odborov in komisij
- financiranje političnih strank
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- volitve župana in občinskega sveta
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih
predpisov.
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da
skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi
uresničuje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki
ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sproti spremljale,
ugotavljalo se bo, ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta,
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10.998 €

Opis realizacije podprograma

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma:
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Odbori in komisije pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.
Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta,
stroške odborov in komisij in stroške delovanja vaških odborov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
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- Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
- Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank,
- Statut Občine Dornava,
- Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava,
- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, in članov drugih občinskih organov,
- Sklep o financiranju političnih strank.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji so obravnava in sprejem statuta občine Dornava, Poslovnik za delo občinskega sveta,
odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, odredb, deklaracij, resolucij,
odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in
razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupanov, občinske uprave (kako izvajajo
odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z
odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. višine zneska,
odločanje o najemu posojila za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih
služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud.
Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in
komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v
občinskem svetu.
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da
skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le - tega sproti
tudi uresničujem.
Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z
županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
V letnem cilju je prednostna naloga župana in podžupana, da v sodelovanju z občinsko upravo
preko občinskega sveta realizira sprejeti program.

01010 Stroški sej občinskega sveta

7.950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta:
Na proračunski postavki so realizirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za delovanje v
občinskem svetu.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni
pristojnosti.
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene
na podlagi:
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov in upoštevanje veljavnega Zakona za uravnoteženje
javnih financ.
Realizacija izplačil je temeljila na listinah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01030 Stroški odborov in komisij

2.414 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij:
- zajema sredstva za sejnine udeležencem odborov in komisij za prisotnost na seji.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene
na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dornava in upoštevanjem
veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. Realizacija izplačil temelji na listah prisotnosti
v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01040 Financiranje političnih strank

633 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01040 - Financiranje političnih strank:- zajema sredstva za financiranja
političnih strank.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Višina porabljenih sredstev temelji na sklepu o financiranju političnih strank v Občini Dornava.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.716 €

Opis realizacije podprograma

Na podprogramu se planirajo sredstva za izvedbo občinskih volitev kot so stroški za osebje,
materialni stroški, tiskarske storitve, poštnine, obvestila volivcem, nadomestilo lastnikom volišč
ter drugi stroški.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Dornava za
nadomestne volitve v občinski svet,
- Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Dornava,
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dornava
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev.
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01050 Volitve župana in občinskega sveta

1.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01050 - Volitve župana in občinskega sveta:
- zajema stroške volitev za poštne storitve in stroške tiska volilnih imenikov, katere fakture so
zapadle v letu 2019.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija je na osnovi prejetih in plačanih faktur.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
8.106 €
STORITVE
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
- zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti.
V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, uredba o upravnem poslovanju, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja, Poslovnik občinskega sveta,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena
domača in tuja javnost, ter obeleženje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način.

0403 Druge skupne administrativne službe

8.106 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
- vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.
Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanja občinskega praznika.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu
organov in institucij preko rednega komuniciranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o
njihovem delu preko rednega komuniciranja.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.457 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana
in občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o medijih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu
preko rednega komuniciranja.
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih
medijev.

04030 Objava občinskih predpisov

3.457 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov
- zajema stroške objav pri Inštitutu za lokalno samoupravo.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Pogodba o vzdrževanju spletne strani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.649 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme kot tudi za
praznovanje občinskega praznika.
Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Dornava,
- Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava,
- Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Dornava,
- Odlok o priznanjih Občine Dornava.
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu
pri opravljanju javnih zadev v občini.
Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnih
dogodkih.
Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prereditvah ter
pripravljenost le - teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

04060 Prireditve ob občinskem prazniku

4.649 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04060 Prireditve ob občinskem prazniku
- stroški pogostitve ob občinskem prazniku, pokali za občinske prireditve, stroški aranžiranja in
okvirjanje priznanj, stroški nastopa in ozvočenja
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

14 GOSPODARSTVO

16.739 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju
varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Promocija kraja in turistične ponudbe
Oznaka nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

16.739 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,
- vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj turizma - uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti območja občine
kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja
turizma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
19

Letni izvedbeni cilj
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

16.739 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, sofinanciranje turističnih
prireditev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti območja
Občine Dornava kot turističnega območja.
Cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe.

04040 Celovita podoba in promoc. občine

2.989 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine
- zajema stroške nastanitve gostov iz Šabca, kateri so gosti na prireditvi »Fašenk po dornavsko«,
- darilne vrečke s tiskom,
- prevoz Dornava – Šabac.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih faktur.

04062 Občinske prireditve - fašenk

6.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 Občinske prireditve fašenk
- zajema sofinanciranje izvedbe – tradicionalne prireditve »Fašenk po dornavsko« po razpisu.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi pogodbe po razpisu.

04063 Občinski interes - JR koncert godba

5.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04063 Občinski interes - JR koncert godba:
- zajema sofinanciranje po pogodbi za leto 2019.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Nakazila po pogodbi.
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04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet

2.250 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet
- zajema sofinanciranja po pogodbi za leto 2019.
V letu 2019 sta se prijavili dve društvi in sicer: Oktet Dornava in Kulturno društvo Šarmerji.
Sredstva so se delila:
- Oktet Dornava 1.323,50 EUR,
- Kulturno društvo Šarmerji 926,50 EUR.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Nakazila po pogodbi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

8.137 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
- zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
V okviru tega področja občina vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih
aktov v skladu z določili zakonodaje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za
učinkovito gospodarjenje in gradnjo.
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.137 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program -1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija:
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- vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za
gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje
in sprotno prilagajanje posameznih programov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme
ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

8.137 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za pripravo sprememb prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne prostorske politike in ustvarjanje prostorskih pogoje za
učinkovito gospodarstvo in gradnjo, ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve
informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom vin varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in
delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov ter zagotovitev
sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih za potrebe
podatkovnih baz.

16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN

1.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska Postavka 16012 - Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN
- gre za stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Financiranje na osnovi pogodbe in prejetih faktur.
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16013 Občinski prostorski načrt

7.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16013 - Občinski prostorski načrt
- zajema: izdelavo hidro analize, dopolnitev OPN Občine Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Višina porabljenih sredstev temelji na osnovi prejetih faktur, za izvedbo sprememb OPN.

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1 .3 1 6 €
1.316 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA:
- zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
Nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
- Fiskalni nadzor.

0203 Fiskalni nadzor

1.316 €

Opis realizacije glavnega programa

V glavnem programu - 0203 - Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje Nadzornega odbora
občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih
sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.
Nadzorni odbor sprejme letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina
nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost Nadzornega odbora

1.316 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške
in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje
pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje
namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut občine
Dornava, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času
nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi
zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu
upravljanju javnih financ v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Izvedba načrtovanih nadzorov.

02010 Dejavnost nadzornega odbora

1.316 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02010 Dejavnost nadzornega odbora
- zajema stroške sejnin Nadzornega odbora za prisotnost na seji in opravljene nadzore.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Višina porabljenih sredstev je obračunana skladno z veljavnim pravilnikom.

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

4 7 .1 4 6 €
34.416 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 01 - POLITIČNI SISTEM
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov ter
zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan in podžupan).
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Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih
predpisov.
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da
skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi
uresničuje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

34.416 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0101 - Politični sistem - vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- odborov in komisij,
- financiranje političnih strank,
- volitve župana in občinskega sveta.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega in njegovih delovnih teles. Zahtevnejša
zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa n nivoju lokalnih skupnosti je, da
skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi
uresničuje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki
ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav vsi našteti pa bodo sproti spremljali
ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah sveta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019003 Dejavnost župana in podžupana
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov

34.416 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosi z javnostmi (tiskovne
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o
lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski
kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o
preprečevanju korupcije, zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu strank, Zakon o
preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o integriteti
in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut Občine Dornava, Poslovnik
o delu občinskega sveta, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje
njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Prednostna naloga je, da župan skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in
komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih nalog tudi z
uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije.

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan

6.599 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01060 Profesionalno oprav. funkcije - župana
- izplačilo plače za profesionalno opravljanje funkcije župana, izplačilo regresa in prevoznih
stroškov. Delno izplačilo po zakonu za prejšnjega župana, do prenehanja.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

01061 Neprofesionalno oprav. funcije - župan

19.026 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01061 Neprofesionalno opravljanje funkcije - župan
Izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funcije - podžupan

8.327 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan
- izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Sklep župana.

01070 Reprezentanca

464 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca
- zajema stroške pogostitve ter napitke iz avtomata.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
12.730 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja, Poslovnih občinskega sveta Občine Dornava, Odlok o uporabi grba in zastave ter
občinskem prazniku Občine Dornava, Odlok o priznanjih Občine Dornava.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščanje
domača in tuja javnost, ter obeleženje pomembnih dogodkov v občine na protokolaren način.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe

12.730 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe - vključuje sredstva za obveščanje
javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in
upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja
poslovnih prostorov.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu
organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori,
zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o
njihovem delu preko rednega komuniciranja, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.730 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za proslave, prereditve, nagrade uspešnim
študentom in dijakom.
Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Dornava,
- Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava,
- Odlok o priznanjih Občine Dornava,
- Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu
pri opravljanju javnih zadev v občini.

04080 Pokrov. prireditev župana

5.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04080 Pokrov. prireditev župana
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- zajema stroške: za darila - božiček za predšolske otroke, prireditev - Otroci pojejo slovenske
pesmi, nabava plasten za vrtec.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04096 Nagrade uspešnim študentom

7.650 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04096 - Nagrade uspešnim študentom
- zajema izplačilo nagrade uspešnim študentom in odličnjakom - dijakom.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE
5 3 1 .1 2 8 €
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
11.481 €
STORITVE
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

11.481 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe - vključuje sredstva za obveščanje
javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.481 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za proslave, prireditve in obveščanje.
Zakonske in druge pravne podlage

Na osnovi statuta in poslovnika občine Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in obveščanje občanov ter zadovoljevanje posebnih
in skupnih potreb občanov in njihovo sodelovanje.

14055 Obveščanje občanov

11.481 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov:
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- vzdrževanje spletne strani
- mesečna kronika
- snemanje seje občinskega sveta
- vzdrževanje programa PISO
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi pogodbe in prejetih e-računov.
Zagotavljanje družabnega življenja v občini in obveščanje občanov.
Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov in njihovo vključevanje v dejavnosti
občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

273.620 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega
premoženja in drugih skupnih zadev.
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z
drugimi občinami Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so
občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

273.620 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 0603- Dejavnost občinske uprave - vključuje sredstva za delovanje občinske
uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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Osnovi dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo
porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno
javno upravo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

235.702 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače,
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje
občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogoča izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje
preventivnih zdravstvenih pregledov in nabavo strokovne literature.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim
- zajema sredstva za izplačilo plač za leto 2019 vključno z regresom in prispevki ter stroški za
prehrano in prevoz.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Veljavna zakonodaja na področju plač.
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06045 Materialni stroški občinske uprave

56.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave: - zajema stroške za: pisarniški
material, stroški čiščenja, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški
električne energije za občinsko zgradbo, stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske
pošte, poštne storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških
programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in
notarjev, članarine, delo preko študentskega servisa, nakup računalnika in arhivske - ognjevarne
omare.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

06050 Ogrevanje (šola, občina)

46.787 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola, občina):
- stroški ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

43.917 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava v Spodnjem Podravju sofinanciranje nalog, ki jih za Občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Spodnje
Podravje.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih mesečnih e-zahtevkov, kateri višina se določi z letnim obsegom
dela, ki jih za nas opravi Skupna občinska uprava Spodnje Podravje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
37.918 €
občinske uprav
Opis realizacije podprograma

Program vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje opreme, pokrivanje
tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave ter:
- ohranitev uporabne vrednosti objektov,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektrika,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovano premoženje občine.

06051 Energetska sanacija objektov

13.258 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06051 Rekonstrukcija kurilnice:
- zajema stroške izdelava PZI dokumentacije, preučitev dokumentacije, pregled izpraznjenja
rezervoarja, prečrpavanje in kemično čiščenje - pri OŠ Dornava, popravilo rezervoarja in izdelava
cevovoda pri OŠ Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e- računov.

06054 LEA - energetsko upravljanje

3.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 06054 - LEA - energetsko upravljanje
- gre za plačilo sofinanc. po pogodbi za energetsko upravljanje občine.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih mesečnih zahtevkov.

06070 Investicija - upravna zgradba

21.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba zajema:
Plačilo dolga za upravno zgradbo Občine Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Plačilo na podlagi pravnomočne sodbe in prenosom terjatev na DUTB. Sklenjen je bil sporazum
o odstopu terjatev, sklenjen med NKBM in družbo GRADIS GRADBENO PODJETJE PTUJ d.
d. kot kreditojemalcem.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

234.932 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih : zajema civilne organizacijske
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Načrti zaščite in reševanja:
- Načrt ZIR v primeru požara,
- Načrt ZIR v primeru poplav,
- Načrt ZIR v primeru jedrske nesreče,
- Načrt ZIR ob potresih,
- Načrt ZIR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih
gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dornava.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

234.932 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
- Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilji so usposabljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje
nalog zaščite in reševanja v Občini Dornava
Za člane prostovoljnega gasilskega društva je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Cilj glavnega programa je, da se enkrat letno opravi preizkušenost gasilske enote z vajo požara ter
preverjanje znanja določenih prostovoljnih gasilcev za posamezna področja (npr. dihalni aparati).
Prav tako se na letni ravni opravi pregled hidrantov in čiščenje propustov.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
11.746 €
Opis realizacije podprograma

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v
primeru naravnih in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

Načrti zaščite in reševanja:
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- Načrt ZIR v primeru požara,
- Načrt ZIR v primeru poplav,
- Načrt ZIR v primeru jedrske nesreče,
- Načrt ZIR ob potresih,
- Načrt ZIR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih
gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč v občini Dornava.
Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07030 Civilna zaščita

2.546 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07030 - Civilna zaščita
- nabava defibrilatorja AED za CZ (PGD Dornava)
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih računov.

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa

9.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa:
- nakazilo po pogodbah gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letnih pogodb.

07039002 Protipožarna varnost

223.186 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskega društva, dejavnost občinske
gasilske zveze,
investicijsko vzdrževanje gasilske opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v
gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pogodba o financiranju javne gasilske službe v občini Dornava za posamezno leto.
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so usmerjani k zagotovitvi dobre usposobljenosti in opremljenosti prostovoljne
gasilske enote na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilske enote ob
naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji pri prostovoljni gasilski enoti so gasilci, ki imajo avtomatske odzivnike zmeraj pri
sebi in se takoj odzovejo na alarm. Pri preventivni dejavnosti so izvedbeni cilji usmerjeni v pregled
gasilnikov in servisiranje gasilskih vozil in opreme. Na področju intervencij cilji stremijo k gašenju
požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah ter k reševanju ljudi in premoženja v
sodelovanju z sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, civilno zaščito v občini.

07040 Protipožarna varnost

20.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost
- nakazilo po pogodbah gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letnih pogodb.

18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci

203.186 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18606 - Gasilsko- kulturni dom Mezgovci
- vsebuje izdatke za izgradnjo II. faze: Gasilsko - kulturni dom Mezgovci, to so stroški gradnje,
investicijska dokumentacija in nadzor.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

NRP - Izgradnja Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci
Izredno slabo stanje starega gasilskega doma.
Novi prostori za kulturne prireditve, prostori za društvene dejavnosti in izvajanje gasilske službe.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

863 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost: zajema naloge na področju prometne varnosti
in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

863 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost- zajema sredstva za zagotavljanje
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu
in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in
materialnih škod.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe
v cestnem prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

863 €

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...).
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o policiji,
- Zakon o lokalni samoupravi
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje varnosti udeležencem v prometu, zmanjšanje števila prometnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

863 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zajema
sredstva za:
- nabava odsevnih plaščev in prometnih plaščev.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

10.231 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega in bolnišniškega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami,
skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene
dejavnosti v domači občini.

1702 Primarno zdravstvo

10.231 €

Opis realizacije glavnega programa

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.231 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovitev sredstev za doseganje zastavljanje ciljev za nujno zdravstveno varstvo občanov.

17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju

10.231 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju
Zajema stroške sofinanciranja izgradnje urgentnega centra na Ptuju.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Zagotovitev čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami.
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4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE
1 8 .2 2 8 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.937 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema
vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega
odbora občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.937 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0202 Urejanje na področju fiskalne politike:
- zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega
prometa in pobiranje občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev.
Strošek je vezan na finančne transakcije.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.937 €

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev
in kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa (provizija Uprave Republike Slovenije za
javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev).
Načrtovani so tudi izdatki za elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi,
Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem
fiskalne politike.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

02020 Stroški plačilnega prometa

631 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa zajema:
- stroške plačilnega prometa pri Upravi za javna plačila Slovenska Bistrica za vodenje računa in
Banki Slovenije, stroški razporejanja računov javno finančnih prihodkov.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih obračunov.

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

1.306 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev - zajema provizijo in
manipulativne stroške za pobiranje občinskih dajatev (Komunalno podjetje Ptuj).
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

10.499 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 22 Servisiranje javnega dolga :
- zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter
obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na
nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in
prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog Občine Dornava.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in
cenovno ugodnih virov financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
2201 -Servisiranje javnega dolga
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2201 Servisiranje javnega dolga

10.499 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2201- Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz
naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v
rokih in na način, kot je določeno d pravnimi posli ter sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
10.499 €
zadolževanje
Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru
bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačen
trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilni o postopkih zadolževanja občin
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Dornava. Uspešnost
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v
skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi
pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi
pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi
pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh
obveznosti, ki dospejo v tem letu.
41

22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

10.499 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita:
- zajema stroške povezane z zadolževanjem in odplačilo obresti bankam za najetje dolgoročnega
kredita za kanalizacijo in vrtec.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov za obresti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.792 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve,
ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in
so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
5.792 €
Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ko so potres, poplave, zemeljski
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastilnske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

2.000 €

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48.
členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
Sredstva so bila odvedena skladno z zakonom v rezervo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona o javnih financah
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega programa je
intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za
odpravo posledic postopoma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim
večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.
Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

23025 Proračunska rezerva

2.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23025 Proračunska rezerva
Predvidena so sredstva za izločitev sredstev v rezervo občine.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

3.792 €

Opis realizacije podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo morebitne stroške komisije za oceno škode
po naravnih nesrečah, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter
stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč
drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroški reševalnih akcij (na prime: reševanje
utopljencev).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti finančna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim
prejšnje sanacije stanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim
večjo ublažitev posledic škod, ki nastanejo ob naravnih nesrečah.

23020 Naravne nesreče

3.792 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče zajema sredstva za:
- ureditev ceste v Bratislavcih, izgradnja jarka s kanaletami in izdelava odtoka pri Lovrenčiču.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.
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4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

7 9 4 .6 6 6 €
7.982 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in
razvojno - raziskovalno dejavnost.
Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema naslednji glavni program:
- 0502 Znanstveno - raziskovalno dejavnost.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

7.982 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje
aplikativnih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

7.982 €

Opis realizacije podprograma

Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Program, ki se nanaša na ta glavni program je:
Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

5.129 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave. ZRS Bistra Ptuj
- zajema: sofinanciranje zahtevkov Zavoda Bistra Ptuj po pogodbi in pogodbi uvajanje mladih v
znanost ter izdelava energetskih izkaznic.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov oziroma računov.

05024 LAS - članarina

2.853 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05024 LAS - članarina
- zajema članarino in sofinanciranje LAS projektov
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- delovanje društva
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa za članarino.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

11.709 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST - zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve
v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

11.709 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge
komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
V skladu za zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne
dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti,
- 16039004 Praznično urejanje naselij.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.649 €

Opis realizacije podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Zakon o gospodarskih družbah,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališča ter s tem prispevanje k boljšemu zgledu
celotne občine.
Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo
pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi pokopališči.
Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava

6.065 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava - zajema stroške: električne
energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in drugi splošni materialni stroški za
vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov ter pogodb.

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak

5.584 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka: 16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak - zajema stroške: električne
energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in drugi splošni materialni stroški za
vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računov ter pogodb.
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16039003 Objekti za rekreacijo

60 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje obstoječe komunalno
stanovanjske dejavnosti (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnosti).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, Zakon o
gospodarskih javnih službah, Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske službe.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za
učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

05027 LAS - ureditev vaških jeder

60 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder
- zajema stroške popravila avtobusne postaje v Bratislavcih.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

25.258 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami,
skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene
dejavnosti v domači občini
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

25.258 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
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Ohranjati pogoje za izvajane programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za
izvajanje mrliško ogledne službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj:
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovanih oseb kot
občani in število mrliških ogledov.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

22.796 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo
stalno bivališče v Občini Dornava.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi odločb o upravičenosti do
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih izdaja Center za socialno delo.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je plačilo prispevkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Letni izvedbeni cilj:
- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih
virov dohodkov. Izvajanje upravnih postopkov je preneseno na Center za socialno delo Ptuj (za
področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodka se
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2012). Občina pa
je v skladu z navedenim zakonom zavezanka za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovancev, ki jim
Občina Dornava krije zdravstveno zavarovanje.

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

22.796 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe - plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi podatkov CSD Ptuj.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.462 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega
oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehničen pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in
urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o
nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških
pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških
pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

17070 Mrliško ogledna služba

2.462 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17070 Mrliško ogledna služba - zajema: plačilo storitev mrliško ogledne
službe in sanitarnih obdukcij.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov .

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

91.919 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe
kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije,
verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem
kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne
infrastrukture.
v okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da
zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje nekatere lokalno pomembne
športne objekte.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati
kulturno, športno in mladinsko dejavnost.
Področje porabe18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje
glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1803 Programi v kulturi

74.194 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1803- Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno
dejavnost, druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture ter ohranjati interes za
vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je v ohranjanju knjižničarske in gledališke dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

35.579 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja
knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu, in sicer za Knjižnico Ivana Potrča
Ptuj.
Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Kolektivna pogodba za javni sektor.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občanom čim bolj približati želeno literaturo.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostop
do čim večjega obsega storitev.

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela

18.773 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela - stroški za plače
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški

1.753 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški - kritje splošnih materialnih
stroškov
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški

1.834 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški - kritje programskih
materialnih stroškov
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18013 Biliobus

506 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Bibliobus - stroški bibliobusa.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18014 Knjižnično gradivo

6.644 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18014 Knjižnično gradivo - stroški nabave knjižničnega gradiva
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18015 Sofinanc. nakupa bibliobusa - KIIP

6.069 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18015 Sofinanciranje nakupa bibliobusa KIIP.
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- zajema stroške sofinanciranja nakupa bibliobusa knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi pogodbe in prejetih zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.148 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev in s sofinanciranjem kulturnih prireditev
vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Povečati interes za vključevanje v dejavnosti kulture.

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA

8.981 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti - KULTURA - zajema: sofinanciranje društev
po razpisu
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija temelji na osnovi letnih pogodb.

18035 Sofinanciranje kultur. programov

668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18035 Sofinanciranje kulturnih programov - sofinanciranje stroškov
nastopov in prireditev Javne sklada RS za kulturne dejavnosti.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine 2.499 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18050 Društvene dejavnosti - Ohranjane naravne in kulturne dediščinezajema sofinanciranje po pogodbah - Društvo kmečkih žena Občine Dornava, Čebelarsko društvo
Dornava, LD Dornava - Polenšak, Društvo Vitezi Pesničarji in društvo Oltaimerji Polenšak.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija temelji na osnovi pogodbe po razpisu.

18039005 Drugi programi v kulturi

26.468 €

Opis realizacije podprograma

Program obsega sofinanciranje kulturne dejavnosti, srečanja, gostovanja, programi in projekti
kulturnih društev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev in s sofinanciranjem kulturnih prireditev,
vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

26.201 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18100 - Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center
- zajema stroške Večnamenskega centra in sicer: stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoz smeti,
čiščenje, varovanje ter vzdrževanje večnamenskega centra.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-računih.

18804 Stavba D 136 - vzdrževanje

266 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18804 - Stavba D 136 - vzdrževanje
- zajema sredstva za električno energijo za občinski prostor na tem naslovu.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

17.725 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje
programov na področju športne in mladinske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
S pomočjo financiranja programov občinskih športnih društev povečati število občanov, ki se bodo
ukvarjali s športom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

17.725 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa, delovanje
športnih društev, gradnja in vzdrževanje športnih objektov in opreme.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju
izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom športne objekte, ki bodo omogočali optimalne pogoje vadbe,
boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Izvedba javnega razpisa za športne programe.

18499 ŠPORT

14.614 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18499 ŠPORT- stroški sofinanciranja društev po razpisu - sofinanciranje
in kritje materialnih stroškov nastopa šolarjev iz naše občine na medobčinskih tekmovanjih
Zavoda za Šport Ptuj.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi pogodb o sofinanciranju športa in prejetih in plačanih računov.

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

3.111 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18510 - Turistično rekreacijski park:
- zajema sredstva za dokumentacijo za turistično - rekreacijski park v Občini Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-računov.

19 IZOBRAŽEVANJE

518.831 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,
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osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane,
so pa v interesu občine in prispevajo k njegovemu razvoju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene vzgojno
- varstvenih programov v vrtcih, financiranje na področjih osnovne šole ter omogočiti šolske
prevoze učencem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

405.164 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva z financiranje vrtcev
in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in
vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila programov vrtca.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

405.164 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zagotavljanje sredstev razlike med plačili
staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Dornava in druge vrtce, v katere so vključeni
otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini.
Proračunska postavka zagotavlja sredstva, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje za delovanje in organizacijo predšolske vzgoje.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranje vloge in izobraževanje, Zakon o zavodih,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
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Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam
otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje
prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost
zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Zagotavljanje sofinanciranja in dodatno znižanje normativa za oddelke.
Kazalniki: število vključenih otrok v vrtec.

19010 Vrtci

405.164 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 19010 - Vrtci- zajema: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršem, transferi javnim zavodom in plačila hospitalizacije.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

61.107 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje
osnovnih šol, glasbenih šol, osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Karola Pahorja
Ptuj in Zasebne Glasbene šole v Samostanu Svetega Petra in Pavla Ptuj ter sredstva za izvedbo
dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje
obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa ter tekoče in investicijsko vzdrževanje
prostora in opreme šol.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in
standard vzgojno izobraževalnega procesa in tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in
opreme v šoli.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
19039001 - Osnovno šolstvo
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19039003 - Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

54.624 €

Opis realizacije podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja na osnovni šoli Dornava. Učenci, ki obiskujejo osnovno
šolo s prilagojenim programom pa se vozijo na Ptuj v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka.
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške, program nadstandard za zgodnje učenje tujih
jezikov, varstvo voz6ačev in investicijsko vzdrževanje objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Letni izvedbeni cilji:
- kritje stroškov dodatnega (zgodnje učenje tujega jezika) programa v šolah in s tem večji nivo
znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostorov in posodabljanje opreme v osnovni šoli.

19030 Dodatna strokovna pomoč

2.541 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč- zajema stroške dodatne strokovne
pomoči za vrtec.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov.

19038 Materialni stroški - šola

48.526 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola - zajema refundacijo materialnih stroškov
OŠ Dornava po mesečnih zahtevkih.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov OŠ Dornava.
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19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

3.557 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj:
- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj po mesečnih zahtevkih.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi mesečnih zahtevkov OŠ Ljudevita Pivka.

19039002 Glasbeno šolstvo

6.484 €

Opis realizacije podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje naših učencev se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj in
Zasebni glasbeni šoli sv. Petra in Pavla, katere dejavnost naša občina sofinancira. Finančne
obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o
glasbeni šoli ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je sofinancirati vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne
glasbene dejavnosti učencev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je poplačilo finančnih obveznosti v skladu s pogodbo.

19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla

6.484 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19060 Glasbena šola Ptuj + Zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla:
- zajema mesečne zahtevke za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v
samostanu sv. Petra in Pavla.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih zahtevkov oz. računov.

1906 Pomoči šolajočim

52.560 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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Glavni letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne
zakonodaje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

52.560 €

Opis realizacije podprograma

Zagotovljena so sredstva za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu
ter za regresiranje šolskih prevozov za prilagojene programe.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilje je učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom kot to določa
Zakon o osnovnem šolstvu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni cilj je omogočiti prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z
veljavno zakonodajo.
Kazalniki: zagotovljen prevoz.

19031 Prevozi učencev

52.560 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:
- zajema stroške prevoza učencev OŠ Dornava in OŠ Ljudevita Pivke ter prevozi v Maribor na
osnovi odločbe.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20 SOCIALNO VARSTVO

138.967 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porab 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in
zasvojenih oseb.
Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata zakon o socialnem
varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele
občane.
Dolgoročni cilji proračunske porabe:
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Dolgoročne cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavljanju izboljšane
kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v uvajanju novih programov socialnega varstva
posameznih ciljnih skupin.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
2002 Varstvo otrok in družine,
2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

2.320 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini
na lokalnem nivoju.
Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so
žrtve nasilja, in ga izvaja Varna hiša Ptuj.
Občina Dornava želi posredno prispevati k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne
države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki
ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Dornava in je državljan Republike
Slovenije.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Ptuj in
spodbujanje rodnosti na področju družinske politike z zagotavljanjem sredstev za delovanje in
izvajanje programa finančne spodbude za novorojence.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni letni izvedbeni cilj je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter
spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2.320 €

Opis realizacije podprograma

Cilj družinske politike je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter
spodbujanje rodnosti na tem področju, zato se zagotavljajo sredstva za novorojence po katerem je
upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno
bivališče v občini Dornava in je državljan Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilni o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji;
- zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.
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Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih pomoči za novorojence.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Letni izvedbeni cilji:
- spodbujati rodnost.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih pomoči za novorojence.

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

2.320 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:
- zajema enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi Vloge za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

136.647 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju,
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim
skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje socialnih stisk ter zagotavljanje aktivnih oblik
socialnega varstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov,
oseb, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049003 - Socialno varstvo starih
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.
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20049002 Socialno varstvo invalidov

47.125 €

Opis realizacije podprograma

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih in na domu invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu
s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu in
- Zakon o lokalni samoupravi.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Omogočiti domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih
sredstev za pokritje stroškov v domovih in na domu kot to določa Zakon o socialnem varstvu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje domskega in ne domskega varstva invalidov.

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

47.125 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka: - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje:
- zajema stroške oskrbnin v domu Center Vipava in ZUDV Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

20049003 Socialno varstvo starih

68.712 €

Opis realizacije podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila (institucionalno varstvo). Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na
proračunski postavki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih je občina v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu dolžna kriti iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakon o socialno
varstvenih prejemkih in Zakon o lokalni samoupravi.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti,
socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi
zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati
kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.
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20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

47.159 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih:
- zajema oskrbnine v domovih za ostarele in sicer: Dom Lukavci, Dom Ptuj in Dom za ostarele
Ormož.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

21.553 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanju pomoči na domu:
- zajema sofinanciranje pomoči na domu (Olga Lupša s. p.).
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

7.677 €

Opis realizacije podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu
financirati pogrebne stroške socialno ogroženih. Prav tako pa se tukaj planira sofinanciranje
letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter pomoč socialno ogroženim občanom v obliki
prehrambenih paketov, laična pomoč družini na domu, subvencioniranje najemnin.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov
in družin v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Letni izvedbeni cilj je kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki
zaradi težjega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati in sofinanciranje letovanja otrok iz
socialno ogroženih družin ter zagotavljanje sredstev za prehrambene pakete za socialno ogrožene
občane in laična pomoč družini na domu in subvencioniranje najemnin.

20065 Subvencioniranje najemnin

7.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin
- zajema subvencioniranje tržne najemnine.
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Na podlagi odločb Centra za socialno delo Ptuj je občina dolžna plačevati - subvencionirati
najemnino za stanovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi odločb Centra za socialno delo Ptuj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.134 €

Opis realizacije podprograma

S programi se želi zmanjšati nastanek socialne škode.
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe
pomoči.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialno ogroženih posameznikov in družin v občini in zagotavljanje
izboljšane kvalitete življenja ter uvajanje novih programov socialnega varstva posameznikom.

20075 Drugi odhodki

8.954 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki
- zajemajo stroške: za žive jaslice Polenšak, ozvočenje dobrodelnega koncerta na Polenšaku,
legalizacija mrliške vežice Dornava in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ribiškega doma
Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var

4.179 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20080 Društva in organizacije na področju socialnega varstva zajema:
- sofinanciranje letovanja otrok, nakazilo za dekanijski Karitas Ptuj, paketi Tuš za socialno
ogrožene in sofinanciranje Varne hiše Ptuj.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

64

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSTVO
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2 1 5 .0 3 5 €
2.909 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema
izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno
ohranjanje podeželja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.909 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilj glavnega programa:
Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v
podeželskem prostoru.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Izvedba planiranih projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

2.909 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:
spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacija okolju prijazne kmetijske
proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih
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dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti ter izvajanje ukrepov za
ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni
samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva, spodbujanje inovacij, ekološkega kmetijstva,
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Izobraziti in vzpostaviti pomembne člene v občini za kmetijstvo.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o gozdovih,
- zakon o lokalni samoupravi.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva.

11050 Kmetijstvo

2.421 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo
- zajema : izobraževanje varstvo pred požarom, tečaj za kmetovalce.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

13043 Agromelioracije PP1

244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13043 - Agromelioracije PP1
- zajema:- stroške ugotavljanja BDV na agromelioracijskih območjih - PP1.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa.
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13044 Agromelioracije PP2

244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13043 Agromelioracije PP2
- zajema - stroške ugotavljanja BDV na agromelioracijskih območjih. - PP2.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

210.795 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture
in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in vzdrževanja cest in
zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Zajema tudi
področje letališke in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Strategija razvoja prometa v RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, se za
zagotavljanju čim boljše in varne cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

210.795 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa in primerno prometno signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti,
čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem
prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
13029003 Urejanje cestnega prometa,
13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

210.795 €

Opis realizacije podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih
cest in javnih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi,
varovalne ograje).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.
Dolgoročni cilj je nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času
ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti
primerno prevoznost cest in varnost prometa.

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest

210.795 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest
- v letu 2013 je bila podeljena koncesija za JS za vzdrževanje občinskih cest Cestnemu podjetju
Ptuj d. d..
Gre za stroške vzdrževanja občinskih cest po mesečnih situacijah Cestnemu podjetju Ptuj.
Sredstva so porabljena za vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, košnja trave, vzdrževanje bankin,
krpanja udarnih jam in druga vzdrževalna dela.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Višina sredstev je odvisna od vrednosti prejetih in plačanih mesečnih situacij.
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14 GOSPODARSTVO

745 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju
varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Promocija kraja in turistične ponudbe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

745 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva, vključuje tudi razvoj in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Povečanje prepoznavnosti občine kot podjetniškega in turističnega območja - izvajati predvidene
razvojne projekte in aktivnosti na tem področju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Izvajanje letnih izvedbenih ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

745 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema spodbujanje malega gospodarstva v občini: sofinanciranje prireditev, razvoj
infrastrukture in omogočiti njihove projekte.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju malega gospodarstva.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je omogočiti razvoj malega gospodarstva v občini in povečanje njihove
prepoznavnosti. Cilj je nadgradnja obstoječega stanja.

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

745 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:
- zajema stroške usposabljanja varstva pred požarom za obrtnike.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih e-računov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

586 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST - zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve
v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).Področje
porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe: - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija,- 1603 Komunalna dejavnost- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - 1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna
586 €
Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč.
Dolgoročni cilj glavnega programa:
Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali nakup kot izhaja iz načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

586 €

Opis realizacije podprograma

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč. ki niso zajeta v okviru investicij
v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne
zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih.
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranja postopkov vodenja nakupa ali
prodaje zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Zagotovitev pogoje za nakup ali prodajo zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja občine.

14030 Nakup zemljišč

586 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14030 Nakup zemljišč
- zajema sredstva za nakup zemljišča (Vesenjak)
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi pogodbe za nakup zemljišča in plačila

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
1 9 2 .5 0 9 €
STANOVANJSKO DEJAVNOST
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

81.855 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture, vodne infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne
infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Strategija razvoja prometa v RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, vse za
zagotavljanju čim boljše in varne cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1302 Cestni promet in infrastruktura.
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1302 Cestni promet in infrastruktura

81.855 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo.
Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno
signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti,
čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem
prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
13029003 Urejanje cestnega prometa,
13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.677 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti 2.677 €
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste
- zajema: sredstva za izvajanje zimske službe, pluženje in posip - nove ceste.
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

60.043 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne
infrastrukture (pločniki, varovalne ograje, mostovi).
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije
cest.

13003 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov

35.082 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se je izvedla modernizacija JP 576 521.
JP je bila v slabem stanju.
Navezava na projekt v okviru proračunske postavke:
NRP - JP 576 521
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija je za izdani račun za izdelavo DIIP-a.

13014 Rekonstrukcija odseka LC 076041

915 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški za izdelavo DIIP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP LC 076041.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Zajeti so stroški izdelave projektne dokumentacije.
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13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava

19.704 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava:
- zajema stroške ureditve dokumentacije DIIP, strokovni nadzor in izgradnje parkirišča.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih e- računov.

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela

4.342 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13071 Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija.
- zajema stroške vzdrževanja javne razsvetljave in investicije: nabava montažnega stebra, kabel
pocinkani valjanec in elektro inštalacije - športni objekt Mezgovci.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Višina porabljenih sredstev temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

13029004 Cestna razsvetljava

19.134 €

Opis realizacije podprograma

Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, primerno prometno
signalizacijo in urejene ter primerno osvetljene poti za varno hojo pešcev.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Višina potrebnih sredstev temelji na prejetih in plačanih računih.

13015 Javna razsvetljava - elektrika

18.091 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - elektrika
- zajema plačilo električne energije za javno razsvetljavo.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

13017 Prehod - črpališče - elektrika

1.043 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13017 - Prehod - črpališče - elektrika
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- zajema stroške elektrike za črpališče – prehod.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

103.953 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema
naloge za varstvo in izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za
trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča
dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja,
zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le teh ter zmanjšanju količin odloženih
komunalnih odpadkov (osveščanje ljudi preko obvestil in plakatov).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

103.953 €

Opis realizacije glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo ter nadzor
nad onesnaževanjem okolja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja,
zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le teh ter zmanjšanju količin odloženih
komunalnih odpadkov (osveščanje in obveščanje ljudi preko obvestil in plakatov).
Cilj je navezati vse objekte na kanalizacijo oz. male čistilne naprav.
Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje
uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna
za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Letni cilj je sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

103.953 €

Opis realizacije podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot do določa Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Dornava.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva pred
odpadnimi vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja. z dograditvijo sistema odvajanja sistema
odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem. Izločitev
odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih
voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode ter dograditev čistilne naprave in kanalizacije.

15055 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema

76.234 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema
- zajema: stroške vzdrževanja kanalizacijskega sistema, stroške električne energije in vode za
kanalizacijo in čistilno napravo, servis čistilne naprave, letni servis vakumske črpalke, plačilo
meritev za čistilno napravo, stroški obračuna kanalščine in odvajanje odplak.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija

27.719 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija:
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- zajema stroške koncesije (Podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ptuj).
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

6.701 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST - zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve
v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
V okviru tega področja občina vrši naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in
spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije,
Nacionalni program varstva okolja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za
učinkovito gospodarjenje in gradnjo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

820 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program -1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za
gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje
in sprotno prilagajanje posameznih programov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme
ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

820 €

Opis realizacije podprograma

Za posamezno področje dela je potrebno tudi vzdrževanje digitalne baze podatkov. V tem
podprogramu je zajet program za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. Ključne naloge so
pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov za odmero.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema
ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev:
Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih za potrebe
podatkovnih baz.

13013 Odmere cest

820 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13013 - Odmere cest
- zajema stroške odmere cest, izmere terena in izdelavo elaborata.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

1603 Komunalna dejavnost

2.002 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Dornava.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne
dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo, z gradnjo novih vodovodnih
sistemov in posodabljanjem obstoječih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.002 €

Opis realizacije podprograma

Zajema sredstva za oskrbo in urejanje naselij.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju okolja
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Gre za izboljšanje stanja in realizacija predvidenih nalog.

16040 VO Dornava

923 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16040 VO Dornava
- zajema stroške pogostitve ob postavitvi majskega drevesa in nabava golov.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

16050 VO Mezgovci

88 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16050 VO Mezgovci
- zajema stroške za porabo vode za VO Mezgovci (igrišče).
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računih.

16060 VO Polenšak

641 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16060 VO Polenšak
- zajema stroške gramoziranja na področju VO Polenšak.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računih.
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16070 VO Žamenci

349 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci
- zajema nabavo kurilnega olja za PGD Žamenci.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi prejetih e-računov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.879 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam in individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji proračunske porabe
Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne politike za ustvarjanje pogojev na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

3.879 €

Opis realizacije podprograma

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in
razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru ( stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in
komunalna dejavnost). V okviru tega področja občina vrši naslednje dejavnosti: vodi postopno
izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito
gospodarjenje in gradnjo.

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan

3.879 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16080 Upravljane in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj
- zajema stroške tekočega vzdrževanja stanovanj pri PSS Ptuj.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Porabljena višina sredstev je določena na osnovi letnih prihodkov.
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4007 REŽIJSKI OBRAT
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6 7 .2 5 8 €
50.251 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06- LOKALNA SAMOUPRAVA: zajema sredstva za delovanje ožjih delov
občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Zajema dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih
zadev..
občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Regionalni razvojni program Spodnjega Podravja 2014- 2020, Strategija gospodarskega razvoja
Slovenije, Strategija razvoja notranjega razvoja javnih financ v RS, Strategija lokalne samouprave.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

50.251 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 0603- Dejavnost občinske uprave - vključuje sredstva za delovanje občinske
uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo
porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno
javno upravo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

50.251 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače,
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje
občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne
opremljenosti z delovnimi sredstvi.
Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov in nabavo strokovne literature.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

50.251 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06035 Plače in drugi izdatki
- režijski obrat- zajema stroške za plače, prispevke, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,
prehrane ter regres za letni dopust delavce režijskega obrata ter premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Veljavna zakonodaja na področju plač.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

17.006 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST - zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve
v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
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Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

17.006 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge
komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Dornava.
Glavni letni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne
dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

17.006 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost vključenja sredstev za oskrbo in urejanja naselij in druge
komunalne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah.
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dornava

06048 Materialni stroški - rež. obrat

17.006 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat
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- zajema stroške za: goriva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovanje, ureditev strojne lope,
drugi splošni material, odplačilo obroka za avto za režijski obrat ter nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo za strojno lopo in vežico Dornava.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-129.398 €

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE
1 2 9 .3 9 8 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

129.398 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 22 Servisiranje javnega dolga :
- zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter
obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na
nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in
prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog Občine Dornava.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:
Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in
cenovno ugodnih virov financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
2201 -Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

129.398 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2201- Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz
naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v
rokih in na način, kot je določeno d pravnimi posli ter sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
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- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
129.398 €
zadolževanje
Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru
bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačen
trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilni o postopkih zadolževanja občin
Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Dornava. Uspešnost
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v
skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi
pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi
pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi
pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh
obveznosti, ki dospejo v tem letu.

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

129.398 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita - odplačilo
dolgoročnega kredita za:
- Kanalizacija Dornava - Mezgovci pri BKS bank, v znesku 82.000,08 EUR,
- Vrtec Dornava pri BKS bank. v znesku 40.000,08 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 7.398,24 EUR.
V letu 2019 smo skupno odplačali 129.398,40,00 EUR glavnice.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih
programov

Realizacija na osnovi pogodb o dolgoročnem zadolževanju in amortizacijskim načrtom.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
203.186 €
SPLOŠNE ZADEVE
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

2 0 3 .1 8 6 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

203.186 €

07039002 Protipožarna varnost

203.186 €

005-12 GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI

203.186 €

Namen in cilj projekta

Novi prostori za kulturne prireditve, prostori za društvene dejavnosti in izvajanje gasilske službe.
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih računov oz. situacij.
Izredno slabo stanje starega gasilskega doma.
Izgradnja poteka v teh fazah. V letu 2019 se je zaključila druga faza gradnje Gasilsko - kulturnega
doma Mezgovci.

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
3.111 €
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3 .1 1 1 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

3.111 €

18059001 Programi športa

3.111 €

017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

3.111 €

Namen in cilj projekta

NRP 017-15

RRP - Turistično športno - rekreacijski park

Pridobiti oz. ustvariti površine za izvajanje športno - rekreativne in turistične dejavnosti.
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Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za rekreacijsko območje
Dornava.
Občina nima dovolj ustreznih in varnih športnih površin.

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET
IN STANOVANJSKO DEJAVNOST
60.043 €
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
6 0 .0 4 3 €
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

60.043 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

60.043 €

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA

4.342 €

Namen in cilj projekta

NRP 003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - investicije in vzdrževalna dela
Obnova in izgradnja nove javne razsvetljave.
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih faktur.
Določeni deli naselij strnjene gradnje so še brez razsvetljave in obnova obstoječe razsvetljave.

031-19 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava

19.704 €

Namen in cilj projekta

Na zemljišču, katero se je pridobilo v letu 2018 se uredi - zgradi novo parkirišče za cca 15
avtomobilov.
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija je na osnovi prejetih faktur.
V bližini cerkve in župnišča ni primernih parkirišč in se ob dogajanjih v cerkvi in župnišču,
avtomobili parkirajo na robu ceste ali na hodniku za pešce in s tem ogrožajo varnost udeležence v
prometu.

JP 576521 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov

35.082 €

Namen in cilj projekta

Izboljšanje pretoka prometa in s tem prometne varnosti ter izboljšanje dostopa prebivalcev do
njihovih domov.
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih faktur.
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JP 576521 je v makedamskem stanju in omogoča dostop osmim novozgrajenim stanovanjskim
hišam.

LC 076041 Rekonstrukcija odseka LC 076 041

915 €

Namen in cilj projekta

Ureditev odvodnjavanja odseka lokalne ceste, utrditev roba cestišča ter s tem preprečiti plazenje.
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejete fakture za izdelavo DIIP za rekonstrukcijo odseka LC.
Zaradi posedanja in plazenja se poseda rob cestišča.
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OBČINA DORNAVA

DORNAVA 135 a, 2252 DORNAVA

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

18.03.2020
Stran 1

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

v EUR
Opis

Obdobje
financ.

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost
projekta

-

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

88,27

88,27

253.971,00 253.971,00 224.186,47

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

-

46.000,00

46.000,00

21.000,00

45,65

45,65

0603 Dejavnost občinske uprave

-

46.000,00

46.000,00

21.000,00

45,65

45,65

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

-

46.000,00

46.000,00

21.000,00

45,65

45,65

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2015 - 31.12.2020 1.427.006,30

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,00

100,00

-

21.000,00

21.000,00

21.000,00

100,00

100,00

-

207.971,00

207.971,00

203.186,47

97,70

97,70

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

-

207.971,00

207.971,00

203.186,47

97,70

97,70

07039002 Protipožarna varnost

-

207.971,00

207.971,00

203.186,47

97,70

97,70

207.971,00 207.971,00 203.186,47

97,70

97,70

018-15 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava
PV00 Lastna sredstva

020-16 Upravna zgradba - Občina Dornava
PV00 Lastna sredstva

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

005-12 GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI

01.01.2019 - 30.12.2020

14.12.2017 - 31.12.2020 790.858,05

PV00 Lastna sredstva

-

137.364,00

137.364,00

132.579,47

96,52

96,52

PV01 Transfer iz državnega proračuna

-

70.607,00

70.607,00

70.607,00

100,00

100,00

-

12.500,00

12.500,00

3.171,00

25,37

25,37

-

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

18.03.2020
Stran 2

v EUR
Opis

Obdobje
financ.

Vrednost
projekta

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

1603 Komunalna dejavnost

-

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

16039003 Objekti za rekreacijo

-

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

88.692,00

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

-

7.500,00

7.500,00

60,00

0,80

0,80

-

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

-

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

18059001 Programi športa

-

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

35.000,00

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

-

5.000,00

5.000,00

3.111,00

62,22

62,22

104.181,00 104.181,00

60.043,36

57,63

57,63

013-15 LAS - ureditev vaških jeder

01.01.2014 - 31.12.2022

PV00 Lastna sredstva

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

01.01.2015 - 31.12.2022

PV00 Lastna sredstva

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

-

104.181,00

104.181,00

60.043,36

57,63

57,63

1302 Cestni promet in infrastruktura

-

104.181,00

104.181,00

60.043,36

57,63

57,63

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

-

104.181,00

104.181,00

60.043,36

57,63

57,63

01.01.2008 - 31.12.2019 329.163,00

4.500,00

4.500,00

4.342,14

96,49

96,49

-

4.500,00

4.500,00

4.342,14

96,49

96,49

01.01.2018 - 31.12.2022 327.414,32

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

20.300,00

19.704,42

164,20

97,07

-

12.000,00

20.300,00

19.704,42

164,20

97,07

46.681,00

45.681,00

37.381,00

35.081,80

76,80

93,85

-

45.681,00

37.381,00

35.081,80

76,80

93,85

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA
PV00 Lastna sredstva

030-18 Gradnja region. koles. povezav za zagotav. trajnostne mobilnosti
PV00 Lastna sredstva

031-19 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava

01.01.2019 - 31.12.2019

PV00 Lastna sredstva

JP 576521 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov
PV00 Lastna sredstva

01.01.2018 - 31.12.2018

Datum

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

18.03.2020
Stran 3

v EUR
Opis

Obdobje
financ.

LC 076 041 " REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 076 041 POLENŠAK
05.04.2012
- SLOMI"
- 31.12.2019
PV00 Lastna sredstva

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2019

Indeks 3:1

Indeks 3:2

1

2

3

4

5

19.452,00

17.000,00

17.000,00

915,00

5,38

5,38

-

17.000,00

17.000,00

915,00

5,38

5,38

370.652,00

370.652,00

287.400,83

77,54

77,54

Vrednost
projekta

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slov. občin št. 30/14), je
občinski svet Občine Dornava na . redni seji, dne . .2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je na ravni podskupin kontov izkazan v naslednjih
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

v EUR
Realizacija
proračuna 2019

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

2,136.922

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,002.737

70 DAVČNI PRIHODKI

1,786.343

700 Davki na dohodek in dobiček

1,637.034

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

121.403
27.906
0
216.394
75.000

711 Takse in pristojbine

2.465

712 Denarne kazni

5.213

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

133.716

72 KAPITALSKI PRIHODKI
890
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
410
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

0
480

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

133.295

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

132.471

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

824
1,912.981

40 TEKOČI ODHODKI

757.186

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

126.452

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.801

402 Izdatki za blago in storitve

599.666

403 Plačila domačih obresti

10.267

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

2.000
830.401
0
568.773

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
68.808
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

192.820
0
309.094

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov

309.094
16.300
0
16.300
223.941

v EUR
Realizacija
proračuna 2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov

v EUR
Realizacija
proračuna 2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

70.607

50 ZADOLŽEVANJE

70.607

500 Domače zadolževanje

70.607

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

129.398

55 ODPLAČILO DOLGA

129.398

550 Odplačilo domačega dolga

165.150

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

165.150

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-58.791

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

-223.941

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo)

161.708

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019 sestavljajo splošni del in posebni
del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih
izdatkov proračuna Občine Dornava za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem
letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.

Številka: 410-013/2020
Dornava, dne . .2020
Občina Dornava
župan
Janko MERC
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Predlog spremembe in dopolnitve Sklepa o
obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v
vrtcu

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
Datum: 11. 05. 2020
Na 9. redni seji Občinskega sveta je član občinskega sveta postavil vprašanje, glede plačila
rezervacije v poletnih mesecih za otroke iz območja Občine Dornava, ki obiskujejo
dvoizmenski vrtec.
Občina Dornava ima sprejeti Sklep št. 175, ki je bil sprejet na 18. redni seji, z dne 10.
12. 2008 in glasi:
»SKLEP št. 175:
Občinski svet občin Dornava soglaša, da se oskrbnina v vrtcu Dornava ne zaračunava
staršem otrok, kateri so zaradi zdravstvenih težav odsotni neprekinjeno 30 ali več
koledarskih dni.«
Za sklep št. 175 so se potrdile spremembe in dopolnitve na 19. redni seji, z dne 21. 1.
2009 in novi Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
Dornava glasi:
»SKLEP št. 182:
1.
Kadar je otrok opravičeno odsoten, se cena programa za otroka zniža za stroške
neporabljenih živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo staršev in plačilo
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici
ali pomočnici vzgojiteljice prvi dan otrokove odsotnosti. V tem primeru se staršu od njegove
cene programa odbije v ceni določeni dnevni strošek živil od tretjega dne dalje.
V primeru vsaj 5 dnevne predhodne najave odsotnosti otroka, se dnevni strošek prehrane
odbije staršu od njegove cene programa že prvi dan otrokove odsotnosti.
V kolikor starš vrtcu ne javi otrokove odsotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene
ne odbije.
2.
Starši, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati iz vrtca (najmanj za mesec
in največ za dva), hkrati pa rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku, prispevajo za
mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega
je bil vključen otrok pred izpisom. Starši morajo počitniško odsotnost pisno najaviti vrtcu vsaj
deset dni pred načrtovanim začasnim izpisom. V tem primeru se staršu od njegove cene
programa prizna odbitek stroškov živil za vse dni otrokove odsotnosti.
To pravico lahko v breme proračuna občine Dornava uveljavljajo samo starši, katerih otroci
so vključeni v Vrtec Dornava in imajo, skupaj z otrokom, stalno oziroma začasno prebivališče
v občini Dornava, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Za starše iz Občine Dornava, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, zgoraj
navedena določba ne velja.
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Za starše iz drugih občin, ki imajo otroke v Vrtcu Dornava, velja to določilo samo v soglasju
z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru poletnega izpisa otroka iz vrtca in hkratnega ponovnega vpisa v vrtec z novim
šolskim letom, bo otrok razvrščen v enoto vrtca oziroma v oddelek v odvisnosti od
razpoložljivih kapacitet in prioritetnega vrstnega reda vlog.
3.
V izjemnih primeri, kadar starši ne morejo koristiti dopusta v poletnih mesecih (npr. sezonski
delavci, bolezen ali drugi opravičeni razlogi), lahko pod enakimi pogoji kot v predhodni točki,
izrabijo daljšo počitniško odsotnost otroka (najmanj mesec in največ dva) v kateremkoli
drugem obdobju tekočega leta.
4.
V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno
odsotnost otroka (več kot mesec dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje
plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo
staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da
znaša prvi mesec odsotnosti otroka plačilo staršev 25% njihovega prispevka za program
vrtca, v katerega je bil vključen otrok pred odsotnostjo. V kolikor je otrok zaradi bolezni
odsoten dva meseca ali več, je starš drugi in naslednji mesec oproščen plačila vrtca.
5.
V primeru trajnega izpisa otroka iz vrtca sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno
zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka, vendar pod pogojem, da je starš sporočil
oziroma podpisal izjavo o izpisu (na upravi vrtca) najmanj 30 dni pred načrtovanim dnem
izpisa.«
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Obrazložitev:
Dvoizmenski vrtec iz Občine Dornava obiskuje trenutno 8 otrok, ki so iz različnih starostnih
obdobij. Občina za te otroke mesečno subvencionira cca 1.821,89 EUR, starši pa cca
1.208,42 EUR. Če bi 2. člen sklepa ostal enak in bi občina za otroke, ki bi bili v času poletnih
počitnic začasno izpisani iz vrtca in bi občina prispevala 50 % določenega plačila po odločbi
za program od staršev, bi bil dodatni strošek občine cca 604,21 EUR na mesec.
Pri spremembi je potrebno spremeniti tudi ime sklepa, ki se glasi: »Sklep o obračunavanju
plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v vrtcu.«
Navedenih sredstev občina v proračunu za leto 2020 nima zagotovljenih, zato jih je potrebno
v primeru sprejema sklepa zagotoviti z rebalansom proračuna.
Predlog sklepa:
Sklep št. 182, ki je bil sprejet na 19. redni seji, z dne 21. 1. 2009 se v tretjem odstavku
druge točke spremeni tako, da sedaj glasi:
Za starše iz Občine Dornava, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih
občinah, zgoraj navedena določba ne velja, razen v primeru, da starši potrebujejo
dvoizmenski vrtec, katerega vrtec Dornava ne izvaja.
Spremeni se tudi naslov sklepa, ki glasi: Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času
otrokove odsotnosti v vrtcu.«

Tabela: Subvencioniranje občine
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naziv zavoda
Osnovna šola Dornava
Vrtec Ptuj
Vrtec Kidričevo
OŠ Destrnik – Trnovska vas
JVIZ OŠ Gorišnica
OŠ Sveti Tomaž
OŠ Juršinci
OŠ Videm
Vrtec Otona Župančica
Zasebni vrtec Vilinski gaj
SKUPAJ:

Število vključenih Mesečni znesek občine
otrok
za februar 2020
94
24.637,24 EUR
10
2.299,61 EUR
1
312,56 EUR
1
119,58 EUR
6
1.510,81 EUR
2
474,72 EUR
4
1.249,41 EUR
1
316,01 EUR
1
178,18 EUR
1
93,95 EUR
121
31.192,07 EUR
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Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega
sveta Občine Dornava
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PREDLOG
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 30/2014) je Občinski svet Občine Dornava na ____ redni seji dne
___________ sprejel

Spremembe in dopolnitve
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Dornava

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)
se v 1. členu izbriše beseda »statutu«, ki se nadomesti z besedo »poslovniku«.
2. člen
V drugem odstavku 50. člena se v delu besedila » s seje.« izbrišeta črka s in pika in se stavek
nadaljuje z besedilom:
»za obdobje 5 let.«.
3. člen
V 50. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki glasita:
»(5) V primeru obravnave gradiva z varovanimi osebnimi podatki ali gradiva z označeno
stopnjo zaupnosti ipd. na seji občinskega sveta, se zvočno snema, zgolj za namen priprave
zapisnika.
(6) Z zvočnim snemanjem sej občinskega sveta se seznani vse prisotne na seji z obvestilom
izobešenim na vidnem mestu.«
4. člen
Doda se nov 50.a člen, ki glasi:
»50.a člen«
(1) Potek sej občinskega sveta odprtih za javnost se tudi slikovno snema.
(2) Seje občinskega sveta se slikovno snemajo z namenom obveščanja javnosti, predvsem
zaradi transparentnosti delovanja ter zagotavljanja seznanitve javnosti glede delovanja
občinskega sveta.
(3) Slikovno snemanje izvede izvajalec, ki se izbere v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Slikovni posnetek se predvaja na lokalni televiziji najkasneje v roku petih delovnih dni po seji
občinskega sveta. Glede hranjenja in uporabe slikovnega posnetka je v skladu z veljavno
zakonodajo dolžan skrbeti predvajalec posnetkov.

(4) S slikovnim snemanjem in predvajanjem sej občinskega sveta na lokalni televiziji se
seznani vse prisotne na seji z obvestilom izobešenim na vidnem mestu.«
(5) V primeru obravnave gradiva z varovanimi osebnimi podatki ali gradiva z označeno stopnjo
zaupnosti ipd. na seji občinskega sveta, se ta del seje občinskega sveta slikovno ne snema.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-11/2014-2
Datum:

Občina Dornava
Župan
Janko Merc

Obrazložitev:

Ker Poslovnik Občinskega sveta Občine Dornava sprejet 26.6.2014 in objavljen Uradnem
glasilu slovenskih občin, št. 30/2014 ne vsebuje določb, ki bi zagotavljale slikovno snemanje
sej Občinskega sveta Občine Dornava v skladu z veljavno zakonodajo, se občinskemu svetu
predlagajo pripravljene spremembe in dopolnitve Poslovnika.
Poslovnik občinskega sveta je akt, ki ga sprejema občinski svet za svoje poslovanje. Zato
mora odražati delo sveta v vsem njegovem obsegu. In šele z izvajanjem določb poslovnika se
lahko ugotovi, da je v svojih določbah pomanjkljiv oziroma neustrezen. Zato se v tem primeru
uporabi postopek sprememb in dopolnitev, s katerim se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti.
Poslovnik se sprejema z dvotretjinsko večino prisotnih članov sveta. Zaradi čimprejšnjega
pričetka snemanja sej sveta se občinskemu svetu predlaga, da se poslovnik sprejme po
skrajšanem postopku.
Občinska uprava je pripravila novo besedilo sprememb in dopolnitev poslovnika, v katerih so
zajete spremembe in dopolnitve poslovnika, ki se nanašajo na snemanje sej. Slikovno
snemanje sej do sedaj sploh ni bilo urejeno.
Informacijski pooblaščenec je v številnih svojih mnenjih že pojasnil, da ima občinski svet
občine v okviru zakonsko dopustnih oblik obdelave osebnih podatkov vselej možnost, da sam
odloči, kako bo zagotavljal javnost dela in to uredi s poslovnikom.
Poslovnik Občine Dornava v 4. členu v osnovi določa, da je delo sveta in delovnih teles javno.
Na kakšen način bo pa javnost zagotovljena je potrebno urediti.
Za namen nadaljnega razumevanja pojasnimo pojem obdelava osebnih podatkov.
Obdelava osebnih podatkov pomeni katerokoli ravnanje z osebnimi podatki (vpogled, urejanje,
vnašanje, uničevanje, brisanje in hramba).
Zvočno ali slikovno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Takšen
poseg ni dopusten brez ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Na primeru

občin, pravno podlago praviloma zagotovimo s poslovnikom. Poleg pravne podlage pa je
obvezna tudi predhodna seznanitev posameznikov (udeležencev seje) o obdelavi osebnih
podatkov (izvajanju snemanja), namenu (npr. za namen priprave zapisnika, za namen
obveščanja javnosti - objava na spletnih straneh in podobno) in drugih obveznih elementih in
sicer v skladu z 13.členom GDPR.
Torej Informacijski pooblaščenec povzema, da je snemanje in objava posnetkov sej dopustna,
če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vsakokratna predhodna privolitev vseh prisotnih na seji ali pa je opravljena presoja za
konkretni primer snemanja glede na določbe 4. odst. 9. člena ZVOP-1 in je v poslovniku
oziroma drugem ustreznem aktu jasno navedeno, kdaj se seje sveta snemajo in kdaj se
posnetki predvajajo na določeni spletni strani (ali TV kanalu),
2. je v poslovniku ali privolitvi posameznika jasno opredeljeno, z kakšen namen se seje
občinskega sveta snemajo in javno predvajajo,
3. je poslovnik prosto dostopen vsem udeležencem seja občinskega sveta ter da so ti nanj
opozorjeni tako, da se lahko šteje, da so seznanjeni z njegovo vsebino in da z njim soglašajo,
4. da so posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave
varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej eventualno
snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika,
5. se posnetki sej brišejo, ko je dosežen namen obdelave.
Določbe poslovnika morajo vsebovati obvezne elemente, ki jih narekuje ZVOP-1 in GDPR,
med drugim mora biti določen namen, rok hrambe in način brisanja posnetkov.
Poslovnik mora glede snemanja tako vsebovati naslednje opredelitve:
- da se seje snemajo (slikovno in zvočno);
- kdo je upravljavec teh zbirk osebnih podatkov;
- da se bodo posnetki oziroma neposredni prenos sej javno predvajali ter kje se bodo javno
predvajali;
- za kateri namen se seje občinskega sveta snemajo;
- kje in koliko časa so posnetki objavljeni;
- koliko časa se posnetki hranijo.
V predloženem predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika so te določbe zajete.
V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti posamezniki torej predhodno seznanjeni
,na primer s posredovanjem ustne informacije udeležencem (pred vsako sejo) o določilih
poslovnika glede snemanja občinskih sej in objavo določil poslovnika o snemanju sej na
vidnem mestu, v prostoru, kjer se odvija seja občinskega sveta.
Če zadeve niso urejene s poslovnikom, obstaja možnost, da se zakonitost obdelave osebnih
podatkov zagotovi s pridobitvijo soglasij posameznikov, ki so udeleženi na seji.
Občinski svetniki Občine Dornava so ob nastopu mandata podpisali izjavo, ki pa ni zadostovala
in ne zadostuje, kot pravna podlaga za snemanje sej. Namen snemanja sej mora biti namreč
v privolitvi oz. izjavi jasno podan.
Sedanji poslovnik ureja samo zvočno snemanje, ki pa mora biti prav tako urejeno v skladu z
zakonodajo. IP predvsem opozarja na hrambo zvočnega posnetka ( mnenje IP RS, št.07122/2010/1121 z dne 23.6.2010) in sicer navaja, da v kolikor je namen zvočnega snemanja

pomoč pri pripravi zapisnika, je ta namen po potrditvi zapisnika na seji občinskega sveta
izpolnjen. Takrat tudi preneha razlog hrambe posnetka.
Do zdaj je seje občinskega sveta snemala lokalna televizija SIP Tv, ki je res vpisana v Razvid
medijev Ministrstva za kulturo. Kot pa razlaga informacijski pooblaščenec v svojem pojasnilu
z dne 6.2.2019 pa je potrebno medije ločevati:
Za medije - novinarje, ki poročajo za namen obveščanja javnosti velja Zakon o medijih, seveda
ob upoštevanju predpisov in aktov organa. Če pa medij, nastopa v vlogi podjetja, ki naročnikom
(občinam) ponuja storitev snemanja, ki torej nastopa kot pogodbeni obdelovalec, pa velja 28.
člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Sip Tv je medij vezan na navodila naročnika
(občine), za katerega izvaja snemanje in na namen in pravno podlago, ki velja za naročnika.
Torej, če občina naroči snemanje zunanjemu izvajalcu ( npr. lokalni TV) mora z njim skleniti
pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Obe stranki morata namreč poznati svoje obveznosti in odgovornosti, zato mora biti v tej
pogodbi določen minimalen obseg medsebojnih obveznosti, kot ga določa 28. člen Splošne
uredbe o varstvu podatkov, med drugim obseg obdelave osebnih podatkov ( npr. snemanje za
namen priprave zapisnika, za objavo na spletu), čas obdelave v imenu upravljavca in druge
dolžnosti naročnika in pogodbenega obdelovalca.
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Poročilo delovanja Nadzornega odbora v letu 2019
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OBČINA DORNAVA
Nadzorni odbor
Dornava 135a
2252 Dornava
e-pošta: obcina.dornava@dornava.si

Datum: 20. 5. 2020

POROČILO DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019
Nadzorni odbor Občine Dornava deluje v sestavu:
- Andrej Trunk - predsednik
- Sabrina Kolar - podpredsednica
- Danilo Čeh - član
- Denis Kukovec - član
- Danijel Železnjak - član
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini je pri svojem delu samostojen in
neodvisen. Nadzorni odbor občine Dornava se pri svojem delu ravna v skladu s Poslovnikom
Nadzornega odbora občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015) ter svoje naloge
opravlja strokovno, pošteno in nepristransko ter v skladu s Statutom Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/2014), zakoni in drugimi predpisi. Nadzorni odbor občine Dornava je v letu
2019 opravil štiri seje in opravil tri nadzore proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor Občine Dornava je 1. sejo opravil 13. 3. 2019 katere sklicatelj je bil župan občine
Dornava g. Janko Merc. S predlaganim dnevnim redom:
- Izvolitev predsednika nadzornega odbora,
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dornava,
- Razno.
V skladu s predlaganim dnevnim redom je bil soglasno sprejet sklep, da za predsednika Nadzornega
odbora za mandatno obdobje 2019 - 2023 potrjuje Andreja Trunk. Pod točko je Nadzorni odbor
pregledal Poslovnik Nadzornega odbora na katerega ni imel pripomb. Pod točko razno ni bilo razprave.
Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 27. 3.2019 sestal na 2. redni seji Nadzornega odbora. Dnevni
red 2. seje je bil sledeči:
- Pregled zapisnika 1. seje NO,
- Zaključni račun Proračuna Občine Dornava za leto 2018,
- Imenovanje namestnika predsednika NO,
- Razno.
V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 1. seje nadzornega odbora
ter v nadaljevanju obravnaval Zaključni račun Občine Dornava za leto 2018. Pri pregledu Zaključnega
Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA

računa občine Dornava je bilo ugotovljeno neskladje s 36. členom Zakona o javnih financah in tretjim
odstavkom 5. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 18/19. Poraba sredstev je bila
višja od planiranih. V skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Dornava za leto 2018 ter 38. in 40.
člena Zakona o javnih financah mora občina med letom uskladiti proračun.
V Zaključnem računu proračuna občine Dornava za leto 2018 je pri točki l. Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74) ugotovljen napačen seštevek posameznih postavk. Pravilna vrednost je 2.087.956
EUR.
Pri Posebnem delu ll. imamo 25 postavk, ki imajo indeks preko 100 %. Prekoračitve od 2.000,00 EUR
do 6.000,00 EUR, kar ni skladno. Porabimo lahko toliko kolikor imamo v proračunu predvidenih
sredstev.
Ob pregledu Zaključnega računa Občine Dornava je Nadzorni odbor sprejel sledeči sklep:
»Nadzorni odbor je na svoji 2. redni seji 27.03.2019 obravnaval gradivo za Zaključni račun proračuna
občine Dornava za leto 2018 in dobil odgovore na vsa postavljena vprašanja. Izpostavlja se preseganje
proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in neupoštevanje določil odloka o proračunu za leto
2018. Nadzorni odbor priporoča spoštovanje določil odloka glede prerazporejanja proračuna občine
Dornava v letu 2019.«
Na 2. seji nadzornega odbora je Nadzorni odbor imenoval namestnika predsednika Nadzornega
odbora. Soglasno je sprejel sklep, da bo namestnica predsednika Sabrina Kolar.
Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 5. 6. 2019 sestal na 3. redni seji Nadzornega odbora. Dnevni
red 3. seje je bil sledeči:
- Predlog zapisnika 2. seje nadzornega odbora,
- Plan dela za leto 2019,
- Razno.
V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 2. seje nadzornega odbora
ter v nadaljevanju obravnaval plan dela za leto 2019.
Nadzorni odbor je sprejel splošen plan dela za mandatno obdobje 2019 – 2022 in sicer bo Nadzorni
odbor:
- Nadzor zaključnih računov v mandatnem obdobju,
- Dvakrat letno preverjanje upoštevanja veljavnih proračunov,
- Preveritev javnih naročil, finančne in druge potrebne dokumentacije za investicije, ki se bodo
v določenem obdobju izvajale,
- Preveritev dodeljevanja sredstev pa javnih razpisih,
- Preveritev dokumentacije povezane s plačami funkcionarjev Občine in delavci občinske
uprave,
- Preveritev razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem,
- Preveritev izvajanja podeljenih koncesij.
Prav tako je nadzorni odbor sprejel plan dela za leto 2019 in sicer, da bo pregledal nekatere izmed
postavk:
- Izplačila Ljubiteljska kultura,
- Izplačila Društvena dejavnost – kultura,
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Izplačila Dejavnosti izvajanja pomoči na domu,
Izplačila Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431,
Izplačila Pokroviteljstvo prireditev župana.

Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 28. 11. 2019 sestal na 4. redni seji Nadzornega odbora.
Dnevni red 4. seje je bil sledeči:
- Predlog zapisnika 3. seje nadzornega odbora,
- Določitev terminov nadzorov,
- Razno.
V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 3. seje nadzornega odbora
ter v nadaljevanju določili termine nadzorov ter obravnavali potek nadzora nad proračunskimi
postavkami in sicer:
- Poraba sredstev proračunske postavke PP04080 Pokroviteljstvo prireditev župana,
- Poraba sredstev proračunske postavke PP20050- Dejavnost izvajanja pomoči na domu,
- Poraba sredstev proračunske postavke PP 13006 Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431.
Nadzorni odbor je v mesecu decembru 2019 pregledal proračunske postavke in ugotovil:
- Pri proračunski postavki PP04080 Pokroviteljstvo prireditev župana sledeče: Javna sredstva so
bila porabljena zakonito. Zaznane so kršitve Odloka o proračunu Občine Dornava, saj je
realizacija porabe proračunske postavke presegla zagotovljena sredstva, o prerazporeditvah
sredstev z drugih proračunskih postavk pa ni pisne dokumentacije, prav tako prerazporeditve
ne izhajajo iz Zaključnega računa Občine Dornava za leto 2018. Nadzorovani organ naj v
odzivnem poročilu pojasni izvajanje dokumentiranja prerazporeditev. Nadzorni odbor
predlaga nadzorovanemu organu, da o dovoljenih prerazporeditvah sredstev poroča v
Zaključnem računu.
- Pri proračunski postavki PP20050- Dejavnost izvajanja pomoči na domu sledeče: Javna
sredstva so bila porabljena v skladu z razpisnimi pogoji ter proračunom Občine Dornava za leto
2018. Predlog za naslednje leta za občino Dornava: 2X letno preverjanje zadovoljstva ter
resničnih podatkov pri uporabnikih pomoči na domu.
- Pri proračunski postavki PP 13006 Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431 sledeče: Občina
Dornava je postopek sprejemanja in izvedbe projekta Rekonstrukcije JP 576 471 in JP 576 431
vodila v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke. Vse svoje obveznosti iz gradbene
pogodbe na podlagi izstavljenih situacij poravnala z gradbeno pogodbo in izdanimi
naročilnicami. Občinska uprava Občine Dornava, je na podlagi odločbe o pravici do sredstev
pravočasno posredovala zahtevek za izplačilo sredstev na podlagi katerega so bila sredstva tudi
prejeta.
Osnutke poročil izvajanja nadzora je Nadzorni organ posredoval občinski upravi Občine Dornava v
pregled. Na naslednji seji Nadzornega odbora občine Dornava v letu 2020 bo Nadzorni odbor Občine
Dornava obravnaval Končna poročila izvedbe nadzora po posameznih postavkah.
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Delo Nadzornega odbora v letu 2019 je potekalo nemoteno in ob konstruktivnem sodelovanju z
občinsko upravo.

Sestavil:
Andrej Trunk,
Predsednik NO
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Plan dela Nadzornega odbora za leto 2020
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Nadzorni odbor
Številka: 011-11/2019-06
Datum: 21 .05. 2020

ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora, ki se je sestal v sredo, 20. 05. 2020 ob 18.00 uri v
dvorani Večnamenskega centra vaško – kulturne dvorane Dornava, Dornava 135/b.
Prisotni:
- člani Nadzornega odbora: Andrej Trunk, Denis Kukovec, Sabrina Kolar, Danilo Čeh,
Danijel Železnjak
- ostali prisotni: Janko Merc, župan, Nada Kolednik, direktorica občinske uprave in
Brigita Vidovič, tajnica.

DNEVNI RED:
1. Obravnava poročil o nadzoru nad porabo sredstev v letu 2018,
2. Letno poročilo dela Nadzornega odbora za leto 2019,
3. Zaključni račun za leto 2019,
4. Plan dela Nadzornega odbora za leto 2020
5. Razno.
Potrditev dnevnega reda
Z dnevnim redom so bili člani predhodno seznanjeni z vabilom na sejo. Dnevni red se
soglasno potrdi.
Ad/1 – Obravnava poročil o nadzoru nad porabo sredstev v letu 2018
Predsednik NO Andrej Trunk, je povedal, da so pregledali 3 od predviden 4 proračunskih
postavk.
1. g. Andrej Trunk in g. Denis Kukovec sta opravila nadzor nad proračunsko postavko PP
13006 – Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431. Ugotovljeno je bilo, da so bila javna
sredstva uporabljena v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke, da so bile vse
obveznosti iz gradbene pogodbe poravnane in bile v skladu z izdanimi naročilnicami ter da
je Občinska uprava Občine Dornava pravočasno posredovala zahtevek za izplačilo
sredstev, na podlagi katerega jih je tudi prejela. G. Denis Kukovec je opozoril, da je bilo
pridobivanje dokumentacije dolgotrajno in da, v prihodnje, pričakuje večjo ažurnost.
2. nadzor nad proračunsko postavko PP04080 – Pokroviteljstvo prireditev župana sta
izvajala g. Denis Kukovec in g. Danijel Železnjak. Po njunih ugotovitvah so bila javna
sredstva porabljena zakonito, vendar sta zaznala kršitve Odloka o proračunu Občine
Dornava, saj je realizacija porabe proračunske postavke presegla zagotovljena sredstva,
kar pa ni bilo urejeno z rebalansom.
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3. pri proračunski postavki PP20050 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu, pa sta g. Danilo
Čeh in g. Danijel Železnjak ugotovila, da so bila javna sredstva porabljena v skladu z
razpisnimi pogoji ter proračunom Občine Dornava za leto 2018. predlagata pa, da občina
vsaj 2 x letno preveri zadovoljstvo in resnične podatke pri uporabnikih pomoči na domu.
Župan Janko Merc in ostali se strinjajo s predlogom.
Župan Janko Merc pove, da nad delovanjem občine v letu 2018 sam ni imel nadzora, saj je
funkcijo župana prevzel 14. 12. 2018. V lanskem letu se je že marsikaj uredilo, pričakuje pa,
da bo v letu 2020 še boljše.
Končno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
.
Ad/2 – Letno poročilo dela Nadzornega odbora v letu 2019
G. Andrej Trunk poudari, da je Nadzorni odbor samostojen in neodvisen organ. Poda
poročilo o sklicanih sejah Nadzornega odbora v tem mandatnem obdobju.
Vsi prisotni se strinjajo z navedenim,
G. Danilo Čeh pove, da so opazili bistvene spremembe pri zaključnem računu za leto 2019
in da so se upoštevala navodila Nadzornega odbora, ki so jih podali v začetku leta 2019.
Župan Janko Merc se zahvali Nadzornemu odboru za pohvalo.
Poročilo delovanja Nadzornega odbora za leto 2019 je bilo soglasno potrjeno.
Ad/3 – Zaključni račun za leto 2019
G. Andrej Trunk pove, da Zaključnem računu za leto 2019 ni bilo preteklih napak, prav tako
so bila sredstva porabljena do 100%, kar je bila največja problematika pri preteklih poročilih.
Prihodki so bili večji kot odhodki.
Velik problem pa je zadolžitev Občine in sicer kredit iz leta 2007 v višini cca 250.000,00
EUR, kateremu so pripisane obresti v višini cca 151.900,00 EUR.
Župan Janko Merc razloži, da gre za kredit iz leta 2006, ki je bi najet za izgradnjo občinske
stavbe in bi moral biti poplačan do konca leta 2008. V tem času je šel izvajalec v stečaj,
vendar, ker je bila Občina Dornava porok, bi morala kljub temu kredit odplačat, kar pa ni
storila. Leta 2012 je Nova KBM d. d. šla v tožbo in Občina Dornava bi morala dolg, skupaj z
obrestmi, odplačat v letu 2014, kar pa se ponovno ni zgodilo. Pri primopredaji bivšega
župana, je bil predstavljen samo dolg v višini 250.000,00 EUR, ker bi se naj, na osnovi
ustnega dogovora z DUTB, ki je v tem času prevzela terjatev, dogovorili, da se obresti
odpišejo. Župan Janko Merc je bil v tem letu na sestanku s predstavniki DUTB-ja, vendar
oni nič ne vedo o kakšnem odpisu obresti, kaj šele, da bi bilo to napisano. Sklenili so
dogovor, da občina mesečno nakazuje 4.000,00 EUR.
Župan Janko Merc bo, na pobudo g. Andreja Trunka, do naslednje seje NO, pripravil poročilo
o do sedaj že odplačanem dolgu.
G. Danilo Čeh pove, da je župan v nezavidljivem položaju, saj ima zelo omejena sredstva,
zato je potreben dober razmislek pred vsako investicijo. Predlaga, da se o trenutnem
finančnem stanju obvesti vse občane Občine Dornava.
Župan Janko Merc seznani prisotne, da Občina redno plačuje svoje obveznosti kljub
novemu zakonu, ki določa, da je potrebno obveznosti poravnati v 8 dneh.
G. Andrej Trunk prosi za pojasnilo, zakaj je bil prihodek od komunalnega prispevka v
lanskem letu samo 9.000,00 EUR. Župan Janko Merc odgovori, da se je lansko leto manj
gradilo, pričakujejo pa večji prihodek v letu 2020.
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G. Denis Kukovec prosi za informacijo, kako je s prodajo nepremičnin, ki jih je občina
pridobila v last na podlagi plačevanja stroškov za bivanje določenih občanov v Domovih
upokojencev. Župan Janko Marc pove, da se vrednosti še pridobivajo, da pa je velikokrat
vrednost nepremičnin znatno manjša kot so znašali stroški oskrbe.
g. Danijela Železnjaka zanima, kako je s prihodki iz naslova kanalizacije. Župan Janko Merc
pove, da trenutno kanalizacijski sistem vzdržuje Komunalno podjetje Ptuj, s katerimi bi naj v
naslednjem letu tudi sklenili koncesijo. Preden je Komunala prevzela vzdrževanje, je bilo
potrebno očistiti oz. zamenjati kar 90 od 145 obstoječih jaškov, da je kanalizacija sploh
začela spet normalno delovati. Sedaj vse deluje, prihodki iz omrežnine gredo v investicije,
iz kanalščine pa za redno vzdrževanje sistema.
G. Andrej Trunk pove, da je NO dobil odgovore na vsa vprašanja.
NO soglasno potrdi letno poročilo 2019.
Ad/4 – Plan dela Nadzornega odbora za leto 2020
Nadzorni odbor je predlagal, da se v letu 2020 opravijo nadzori nad naslednjimi
proračunskimi postavkami:
- proračunska postavka 18019 – društvena dejavnost – kultura;
- proračunska postavka 13003 – modernizacija ceste 576521 in ureditev dovozov;
- proračunska postavka 20040 – bivanje starejših v zavodih;
- proračunska postavka 411921 – cene vrtcev.
Plan je bil soglasno sprejet – NO bo pregledal 4 proračunske postavke.
Ad/5 - Razno
Pod točko razno ni bilo nobenega vprašanja in nobene razprave.
G. Andrej Trunk se zahvali vsem prisotnim in sejo zaključi ob 17.38 uri.

Zapisala,
Brigita Vidovič

predsednik odbora
Andrej Trunk
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Županove informacije
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Tekoče zadeve
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Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
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PREDLAGATELJ
9. redna seja
Dominik Kukovec

Dominik Kukovec

Dominik Kukovec

Dominik Kukovec

Rok Strižič

Rok Strižič

POBUDA, PREDLOG…
20.01.2020
Predlagal, da se ponovno
pošlje dopis za ureditev
Bresniškega potoka na
porečje reke Drave
Kako daleč je z
zaposlovanjem v RO in
na področju okolja.

Ali z Telemachom še
vedno velja dogovor, da
bo optika do vsake hiše
Zanimalo ga je glede
plačila rezervacije v
poletnih mesecih
za otroke iz območja
Občine Dornava, ki
obiskujejo izmenski vrtec
Ali so s Cestnim podjetjem
Ptuj sprejeti ceniki na
podlagi Koncesijske
pogodbe?

Zapisnik VO Dornava.

ODGOVOR

S strani občine se je dne 4. 2. 2020 poslal dopis na Agencijo Republike Slovenije za
okolje, Oddelek porečja reke Drave, s katerim se jih je ponovno obvestilo o problematiki
na lokaciji Bresniškega potoka na območju naselja Lasigovci.
Za zaposlovanje v Režijskem obratu se bo do konca maja objavil javni natečaj še za enega
zaposlenega.
Za področje urejanja prometa je občina šla v skupni razpis preko Skupne občinske uprave
Spodnje Podravje z Občino Trnovska vas. Nova zaposlena bo začela delo opravljati z mesecem
aprilom in bo na Občini Dornava štiri dni v tednu.
Obstoječim naročnikom se bo optika izgradila do hiše. Tisti, ki pogodbe nimajo sklenjene, je
potrebno, da se s Telemachom sklene pogodba, saj gredo le takrat v izgradnjo optike.
Izmenski vrtec iz Občine Dornava obiskuje 8 otrok, ki so iz različnih starostnih obdobij.
Mesečna subvencija občine je 1.821,89 EUR. Gre za podatke iz meseca februarja 2020.
Ob subvencioniranju rezervacije v poletnih mesecih, bi bil mesečni dodatni strošek občine
1.208,45 EUR.

Občina ima sklenjeno Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin s Cestnim
podjetjem Ptuj d. d.. Vsako leto je k koncesijski pogodbi sklenjen Aneks, po katerem se je v
prejšnjih letih plačevalo po mesečnem pavšalnem znesku. Z 1. 1. 2020 je občina podpisala aneks,
da se opravljena dela obračunavajo po dejansko opravljenih delih in izmerjenih količinah,
ovrednotenih po ceni za enoto mere, ki izhaja iz ponudbenega predračuna, ki je priloga aneksa.
Za vsak mesec posebej se sproti pripravlja plan del, katerega se s strani občine potrdi. Na
podlagi potrjenih del se na koncu meseca izstavi situacija.
Občina je zapisnik Vaškega odbora Dornava prejela. Predlagani predlogi so se pogledali in
se bo o njih razpravljalo in iskalo rešitve na podlagi sredstev, ki so zagotovljena v proračunu.
Pred pripravo proračuna za leto 2021 se bo z vsemi vaškimi odbori sklical sestanek, da bodo
pripravili predloge in izpostavili prioritete, ki se bodo zajele v NRP za naslednja štiri leta.

Jože Brumen

Jože Brumen

Jože Brumen

Jože Brumen

Danijel Rus

Opozoril na hišo, za katero
je občina že dobila
opozorilo inšpektorja, ker
ogroža cesto.
Na kakšen način je bila
plačana ureditev
odvodnjavanja na
LC 076041?
Kdo bo zadolžen za
kontrolo in oglede na
terenu nad izvedbo del
Cestnega podjetja Ptuj?
Zanimal ga je načrt
odplačevanja kredita
glavnice in obresti pri
DUTB.
Predlagal je, da se na
pokopališču Polenšak
uredi tabla za prepoved
vodenja psov na
pokopališču.

Občinska uprava je poslala dopis na Center za socialno delo glede skrbnika lastnika hiše.
Najprej je potrebno pridobiti podatke o skrbniku, da bo občina lahko nadaljevala postopek.

Za ureditev odvodnjavanja iz ceste - LC 076041 je Cestno podjetje Ptuj d. d. pripravilo ponudbo
v višini 6.952,06 EUR z DDV. Na podlagi ponudbe je podjetje tudi opravilo ureditev, katera
je bila obračunana v okviru situacije na podlagi Koncesijske pogodbe.
Ogled skupaj s preglednikom Cestnega podjetja Ptuj je izvajal podžupan. Z novo
zaposlitvijo preko SOU SP z mesecem aprilom, bo preglede in kotrolo opravljala novo
zaposlena oseba.
Župan je bil o načrtu odplačevanja kredita pri DUTB na sestanku v banki. Dogovorili so se
o načrtu, vendar so ga ti kasneje spremenili. Predlog o odplačevanju je šel v obravnavo
na komisijo pri DUTB. Občina o odločitvi banke še ni prejela odgovora.
Občina je dolg začela odplačevati od avgusta 2019 in sicer med 4.000,00 EUR in
4.400,00 EUR na mesec, po likvidnostnih možnosti občine.
Za navedene znake se pridobivajo ponudbe.

PREDLAGATELJ
2. dopisna seja
Tonče Cerar

Matej Zorko

POBUDA, PREDLOG…

ki je trajala od 9. 4. 2020 od 15. ure naprej do 14. 4. 2020 do 23. ure
Kako daleč je občina pri
Pripravljen je popis za izvedbo 3. faze projekta. Ker zaradi pandemije nismo mogli organizirati
pridobivanju papirjev za
sestanka s projektantom, nadzornikom, odborom in občinskim svetom, da bi razjasnili vse glede
3. fazo gasilskega doma
dosedanje in bodoče gradnje Gasilsko-kulturnega doma Mezgovci, bomo to opravili v skladu
v Mezgovcih?
s popuščanjem ukrepov Vlade, predvidoma v maju, vsekakor pred naslednjo redno sejo sveta.
Takoj zatem, bomo objavili javno naročilo.
Kdaj bo objavljen razpis,
Planira se, da se bo javno naročilo izvedlo v drugi polovici meseca maja 2020.
za izbiro izvajalca teh del?
na področju okolja.
Predlagal, da se naslednja
Naslednja seja občinskega sveta se bo sklicala v skladu z ukrepi in varstvom zdravja
seja občinskega sveta
vseh, ki se bodo seje udeležili, kar pomeni, da se bo seja sklicala v dvorani večnamenskega
centra Dornava. Glasovanje se bo izvedlo ročno, brez prisotnosti snemanja, saj je o snemanju
skliče preko videokonfer.
sistemov ali v dvorani
potrebno urediti člen v Poslovniku občinskega sveta, v skladu z zakonom o varovanju osebnih
večnamenskega centra
podatkov.
Dornava.
Naslednja redna seja se planira v drugi polovici maja 2020.

Ali so se v letu 2019
sredstva političnim
strankam nakazala, če
niso, so bila preusmerjena
kam drugam?

Srečko Kondrič

ODGOVOR

V poročilu OŠ Dornava je
zapisano da je za
izboljšanje pogojev za
delo zavoda imenovana
3 članska skupina, ki jo je
imenoval svet zavoda.

26. člen Zakona o političnih strankah določa, da mora lokalna skupnost financirati politične
stranke. Ugotovilo se je, da občina od leta 2014 tega zakona do sedaj ni upoštevala, zato
smo pristopili k realizaciji. Zakaj se financiranje političnih strank ni izvajalo je potrebno
preveriti pri prejšnjem vodstvu in Nadzornem odboru.
Sredstva v višini 1.000,00 EUR so za leto 2020 planirana na proračunski postavki 01400 (412000).
in se bodo izplačala na podlagi sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank.
V letu 2019 so se sredstva porabila za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanije v
skladu z 23. členom Zakona o volilni in referentumski kampaniji.
Trenutno iz strani občine v skupino ni imenovanega člana. S strani šole so imenovani
hišnik, ravnatelj, s strani staršev pa predsednik Sveta staršev. Z OŠ že tečejo dogovori,
da se v skupino imenuje predstavnik občine.

Zanimalo ga je, kako je z
imenovanjem članov iz
občine glede priprave
najnujnejših vzdrževalnih
in ostalih investicij glede
šole.
Zanimalo ga je kdo
pripravlja dokumentacijo
za projekt obnova
vodovodnega sistema?

Kako je s pripravo
kolesarskih poti, pripravo
dokumentacije in
kdaj se načrtuje izgradnja?

Ali ostane še vedno 1
režijski delavec ali se
načrtuje še razpis za
zaposlitev še enega
delavca?

Pri izgradnji vodovodnega sistema Spodnje Podravje gre za primarni vod med občinami v
dolžini cca 240 km, kateri bo financiran iz Evropskih sredstev, vendar se o višini sredstev še ne ve.
Občine, ki so vključene v projekt so 8. 1. 2020 sklenile Pogodbo o sofinanciranju projekta
"Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - projektna dokumentacija
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)", s katero so se med drugim tudi
dogovorile, da Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvede postopek javnega naročila
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD). Osnutek dokumentacije je Občina Sveti Andraž v pregled občinam poslala
20. 4. 2020, katere dokumentacijo pregledajo in podajo svoje predloge in pripombe.
Prav tako so se občine dogovorile, da se v okviru predlagane dokumentacije, predvidi tudi
možnost oddaje naročila za projekt za izvedbo (PZI).
Projektiranje je ocenjeno na okoli milijon evrov. Sredstva bo prispevalo 17 občin s širšega
ptujskega območja. Edini občini, ki nista podali soglasja za sofinanciranje sta Občina Kidričevo
in Občina Starše.
Za odsek 4 - Dornava - Ptuj in odsek 2 Ptuj - Juršinci - Dornava - Juršinci so se podpisali
Sporazumi o pripravi investicijske dokumentacije in vloge za sofinanciranje operacije s
podjetjem Fima projekti d. o. o., za kar so se tudi izdale naročilnice.
Za odsek 4 - Dornava - Ptuj je pripravljena projektna naloga, ki je že potrjena s strani Komisije
za potrjevanje projektnih nalog na DRSI. Za navedeni odsek so se tudi pridobile ponudbe in
se je izdala naročilnica za oceno vrednosti kmetijskih zemljišč.
Za odsek 2 je pripravljena projektna naloga, vendar še čaka na termin potrjevanja na Komisiji
za potrjevanje projektnih nalog na DRSI.
Na občinski upravi smo pregledali dela, ki se morajo skozi leto opravljati preko Režijskega
obrata. Trenutno za opravljanje dela zadostuje en delavec, o dodatni zaposlitvi se še ni
odločilo.

Na strani občine je bil
razpis za oddajo
poslovnega prostora
v najem, kdo je bil izbran?

Občina je na spletni strani občine objavila Javno zbiranje ponud za oddajo poslovnega
prostora v najem, ki se nahaja na naslovu Dornava 135 b. Gre za poslovni prostor - kavarna
na katerega je prišla samo ena ponudba. Ponudnik Mesarstvo Hrga d. o. o. je izpolnjeval
pogoje za najem, zato se je sklenila pogodba o najemu s 1. 4. 2020, za določen čas 2 (dveh) let.
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Razno

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSlVO ZA KMETlJSlVO
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 47891 17
F: 01 47890 35
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.sl

Občinam na območju izvajanja
letalske obrambe pred točo

$tevilka:
Datum:

430-67/2018/2
14,5.2020

Zadeva:

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku prIložnostnega skupnega javnega
naročila: Izvajanje aktivnosti potrebnih za Izvajanje posipanja točonosnih
oblakov s srebrovim Jodidom na območju SV Slovenije v letu 2020 z
letalsko obrambo pred točo

Spoštovani,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) je na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), z dne 14. 5. 2020, da
Vlada RS podpira tovrstno obrambo pred točo tudi v letih 2020 in 2021 začelo s postopki za
izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred
točo za leto 2020.
S sklepom Vlade RS je določeno, da se proračunska sredstva Republike Slovenije namenijo za
sofinanciranje aktivnosti, v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, v kolikor bo
izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti. Smatra se, da bo interes lokalnih skupnosti
izkazan, v kolikor bo v izvajanje vključenih vsaj polovica občin z branjenega obl'TlOČja
severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin iz statistične regije Pomurje,
vseh 41 občin iz statistične regije Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz
Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje
obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6 krn>.
V letu 2019 izvedeno priložnostno skupno javno naročilo »Izvajanje aktivnosti potrebnih za
izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu
2019 z letalsko obrambo pred točo« se je oddalo ponudniku $portno društvo Letalski center
Maribor, Letališka 30, 2204 Miklavž na Dravskem polju, za skupno ponudbeno ceno
264.895,55 EUR z DDV. K javnemu naročilu je pristopilo 61 oban.
V prilogi posredujemo neizpolnjeno pooblastilo za izvedbo postopka oddaja javnega naročila za
Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na
območju SV Slovenije v letu 2020 z letalsko obrambo pred točo, št. 430-67/2020.
MKGP bo na podlagi prejetih pooblastil, ki vsebujejo tudi višino sredstev, izvedel javno naročilo
in po sprejemu ponudbe pripravil, na podlagi predloženih pooblastil, tudi razrez sredstev.

NAVODILA ZA PRISTOP K SKUPNEMU JAVNEMU NAROČiLU
Občina, ki želi sodelovati v postopku priložnostnega skupnega javnega naročila: Izvajanje
aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na
območju SV Slovenije v letu 2019 z letalsko obrambo pred točo, mora posredovati
pooblastilo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skenirano Izpolnjeno, podpisano ln o:žigosano pooblastilo (priloga) Je potrebno
posredovati do torka, 19. 5. 2020, do 12. ure na naslov gp.mkgp@!Aov.si .
Naknadni pristop k javnemu naročilu (po oddaji povabila k predložitvi ponudbe) ne bo več
mogoč.

INFORMACIJE
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Sektor za horizontalne naloge v kmetijstvu:
Mihael Alii!
e-naslov: mihael.alic@gov.sl
tel. At.: 01 4789227, ali 051 656475

S spoAtovanjem,

Pripravil:
Mihael Alič

dr. Da~a Majkovič
generalna direktorica

POOBLASTILO

za izvedbo postopka oddaja javnega naročila za Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja
oblakov s srebrovim jodldom na območju SV Slovenije v letu 2020 z letalsko obrambo
pred točo, At. 430-67/2020

točonosnih

Na podlagi 1. odstavka 33. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18; v
nadaljevanju ZJN-3) pooblaščamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da:
izvede postopek oddaje predmetnega javnega naročila od in vključno s sklepom o začetku postopka
do in vključno s sprejemom odločitve o oddaji naročila ter podpisa krovne pogodbe,
sestavi strokovno komisijo,
odloča o vseh zadevah , ki so po zakonu potrebne za uspešen zaključek postopka oddaje javnega
naročila in morebitnega z njim povezanega postopka pravnega varstva,
po oddaji naročila sklene krovno pogodbo v našem imenu in za naš račun in skrbi za njegovo
izvajanje.

OPOZORILO:
V kolikor naročnik odda svoje pooblastilo za zadevno javno naročilo, je zavezan k naročanju storitev po
izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Za isti predmet naročila naročnik sam ne more Izvajati svojih
postopkov za oddajo naročil.
Pooblastilo velja za
Naročnik

(naziv)
Naslov

Podatki

onaročniku

Kraj
e-pošta

ITeL I

Kontaktna oseba pooblastitelja:
E-mail
Telefon
Izjavljamo:
a.) da imamo v proračunu za leto 2020 zagotovljena oziroma načrtovana sredstva za izvedbo
predmetnega javnega naročila, na proračunski postavki
, kontu
, v predvideni
vrednosti
EUR (znesek v proračunu vključuje tudi strošek DDV) ali
še nima sprejetega proračuna za leto 2020. Izjavljamo, da bomo v proračunu za leto 2020
načrtovali in zagotovili sredstva za izvedbo predmetnega javnega naročila, na proračunski postavki
_ _~, kontu
, v predvideni vrednosti
EUR (znesek v proračunu
vključuje tudi strošek DDV).

b.) da

občina

V _ _ _ _ _ _~,dne _ _ _ _ __

LIG

Podpis odgovorne osebe:
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Zapisniki odborov in komisij
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OBČINA DORNAVA
Odbor za okolje in prostor
Številka: 011-07/2019-8
Datum: 13.5.2020
ZAPISNIK
5. redne seje Odbora za okolje in prostor , ki se je sestala v sredo, 13.5.2020 ob 16.00 uri, v
prostorih Občine Dornava, Dornava 135/a, Dornava.
Prisotni: Rok Strižič. Marjan Hrga, Jože Brumen, Klavdija Šuen, Danijel Rus, predstavnika
Javnih služb Ptuj – Vili Šabeder in Gregor Uhan, predstavnik SOU Spodnje Podravje - Robert
Šimenko, župan Janko Merc, direktorica Nada Kolednik in Erika Masten Toplak - pravnica.
Predsednik Odbora Rok Strižič je pozdravil prisotne člane odbora ter predstavil dnevni red,
katerega so vsi prisotni člani soglasno potrdili.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje odbora
2. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Dornava, prve spremembe in dopolnitve
3. Predlog elaborata o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
4. Predlog tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dornava
5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Dornava
6. Letno poročilo Občine Dornava za leto 2019
7. Razno
Ad 1.
Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik 4. redne seje.
Ad 2.
K predstavitvi 2. točke dnevnega reda je predsednik Strižič predal besedo gostu, predstavniku
SOU Spodnje Podravje g. Robertu Šimenku.
G. Šimenko je podal zgodovino nastajanja sedanjega predloga sprememb in dopolnitev OPN.
Marca 2017 je bil objavljen Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Dornava. Usklajen predlog sprememb je pripravilo
podjetje Ibis d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Sapo - studio za arhitekturo, planiranje in
oblikovanje, d.o.o., katerih predstavniki bodo prisotni tudi na naslednji seji občinskega sveta.
V postopku za spreminjanje prostorskega akta je bilo danih 50 pobud. Potrebovali smo
soglasje več kot 30 institucij. Na podlagi mnenj in usklajevanj se je dodelal osnutek, ki je bil
razgrnjen v juliju 2018. V vmesnem obdobju, v juniju 2018 je bila opravljena javna obravnava,
kjer so se predstavile vse spremembe. Možno je bilo podati predloge in Občina je dala stališča
oz. pripombe na predloge dane v javni razgrnitvi. Junija 2019 je bila podana vloga za drugo
obravnavo. Opravljen je bil terenski ogled s strani Ministrstva. Občina je namreč na določenih
področjih ogrožena zaradi voda – možnost poplavnih območij. Nakar je bilo februarja 2020
pridobljeno zadnje mnenje s strani Ministrstva. Zaradi epidemije se je zadeva preložila do
danes. Na seji občinskega sveta bo sledila potrditev tega usklajevalnega predloga in potem

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
objava ter uveljavitev 15 dan po objavi. Predvideno, se bo OPN začel uporabljati konec junija
letos.
Naš OPN vključuje dva državna prostorska načrta, ki potekata na območju Občine ter OPPN,
ki je bil sprejet za del občine, za rekreacijsko območje.
G. Strižič se je zahvalil za podano obrazložitev ter dodal, da je res smiselno, da se OPN čimprej
sprejme. Povedal je, da so bili sedaj že z vsem seznanjeni in ljudje čakajo na sprejem
Nekaterim občanom so npr. zastarele že lokacijske informacije, ker imajo le te omejen čas
veljavnosti.
Župan je dodal, da se je zaradi epidemije zadeva zavlekla, ker tega ni bilo mogoče
obravnavati na dopisni seji. Gre namreč za dolgotrajen in zahteven postopek.
G. Šimenko je povedal, da je od preteklih sprememb minilo že 7 let. Ta postopek pa se začel
2017.
G. Strižič je še dodal, da smo sprejeli že lokacijsko preveritev, ki omogoča manjše
spremembe.
G. Rus je postavil vprašanje, kdaj bi postopek lahko bil spet izveden.
G. Šimenko je odgovoril, da je to odvisno od Občine. Lahko hitro, lahko pa tudi čez 5 let. V
pogovor se je vključil župan, ki je povedal, da se mora nabrati nekaj vlog, seveda pa se tak
postopek ne izvaja letno.
Ad 3.
Predsednik odbora je k besedi povabil predstavnika Javnih služb Ptuj, g. Vilija Šabedra in g.
Gregorja Uhan.
G. Šabeder je pozdravil prisotne in podal predstavitev. Povedal je, da so vsako leto dolžni
posredovati elaborat o cenah komunalnih odpadkov. Na ravni občin Sp. Podravja je pa
dogovorjeno, da bodo vse navedene Občine potrdile enotno ceno. Povedal je, da se cene
dnevno spreminjajo in da bi posledično danes bile najverjetneje drugačne kot pred časom.
Na postavljeno vprašanje g. Strižiča glede veljavnosti cen, in sicer, ali cene veljajo za naprej,
za naslednje leto, je bil dan odgovor, da cene veljajo do drugega leta, do konca marca.
Direktorica je dodala podvprašanje, ali obstajajo razlike v ceni.
G. Šabeder je navedel, da razlike niso samo v ceni, nakar se je odzval podžupan, g. Hrga, da
ljudje ne bodo odobravali pogostega spreminjanja cen.
Župan je predstavnikoma podal predlog, da bi bilo vredno razmišljati v smeri, da plačaš toliko
odpadkov, koliko litrov oddaš.
V debato se je vključil še g. Uhan in dodal, da se cene določijo na podlagi opredelitev v Uredbi.
Cena je odvisna od tega, koliko litrsko posodo imaš. Pred 10 leti se je poračunavalo glede na
število oseb. G. Uhan poda osebno mnenje, da je bilo to takrat manj pravično, kot je sedaj.
G.Šabeder je nadaljeval, da ljudje ne plačujejo črne posode, pač pa ravnanje s komunalnimi
odpadki.Je pa res, da cena odpadkov raste.
G. Uhan je povedal, da država nima koncepta, kako bi rešila zadevo. Niso samozadostni in so
odvisni od drugih, ki jim narekujejo cene.
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Župan je dodal, da razumemo rast cen, vendar vsak naš občan vidi kanto. Dejstvo je, da je
smeti vedno več in ljudi zanima.
G.Strižič postavi vprašanje glede podeljene koncesije s strani Občine Dornava. Zanimalo ga
je tudi ali se lahko izbere drugo podjetje.
Na vprašanje direktorice, katere občine še pokrivajo je g. Šabeder je odgovoril, da je Javno
podjetje Ptuj koncesionar na območju občine Dornava in občine Ptuj. Ko bo pa koncesija
potekla, pa se z razpisom izbira med podjetji, ki se prijavijo. S tovrstno dejavnostjo se ukvarjajo
še Saubermacher, Čisto mesto in Komunala Ptuj.
Direktorica je predstavila primer z vprašanjem, če se k odvozu smeti prijavi nova hiša s 4 člani
družine, kakšno posodo bodo dobili.
G. Uhan je pojasnil, da se stranka sama odloči za volumen posode. Izhodiščni volumen pa je
določen glede na število oseb. V tem primeru sugeriramo posodo za 120 l.
Nadaljeval je g. Rus, ali se je sedanja pocenitev goriva upoštevala v elaboratu, kajti vedno se
pripravljajo samo podražitve, ne pa pocenitve.
G. Šabeder je odgovoril, da je bil elaborat pripravljen dosti prej in če bi se upoštevale vse
spremembe bi bile cene danes drugačne. Vendar pa bodo cene v prihodnje počasneje
naraščale.
Med prisotnimi je bilo podano tudi vprašanje glede možnosti sežiga smeti, nakar je g. Šabeder
razložil, da se sežig smeti opravlja v Celju in del tudi v Anhovem. Občina lahko poda predlog ,
je pa to odločitev države. Slovenija namreč letno izvozi 450.000 ton smeti.
G. Brumen je še izpostavil težo kamionov in uničevanje naših ozkih cest.
Predstavnika sta povedala, da prazen kamion tehta 9-12 ton. Napolnjen z embalažo tehta
1,8 tone več, če pa odvaža biološke odpadke pa tehta 4-5 ton več. Poznamo namreč dve točki,
zbirno mesto in prevzemno mesto. Prevzemno mesto mora biti ob javni površini. Res je, da se
ceste uničujejo, vendar, če bi odpadke odvažali z manjšimi kamioni, bi bilo teh odvozov več in
višja cena. G. Brumen je zaključil, da so pa sedaj za občino stroški še večji.
Ad 4.
G. Uhan je predstavil Predlog tehničnega pravilnika, ki da je usklajen z 19. členom Odloka in
Uredbo. Vsebuje določila glede volumna posod, glede naročil, pojasnjuje pojem zbiranja,
zbirnega mesta, odjemnega mesta in pogoje glede zbiranja komunalnih odpadkov. Predvideno
je tudi, kolikokrat poteka zbiranje, kakšni so pogoji za zbiranje med hišami, vikendi,...itd. Kar
je zapisano v Tehničnem pravilniku se pravzaprav tako že izvaja, razen v določenih točkah.
g. Strižič je vprašal, ali se v občini Dornava pobirajo odpadki v enakih terminih.
G. Uhan je pojasnil, da se pobirajo v enakem ciklusu. Letno 13x. Mesečno 2x v enem delu
občine. Za pobiranje bioloških odpadkov pa je določeno razlikovanje v zimskem in letnem
času.
G. Rusa je zanimalo, kako je s pobiranjem kosovnih odpadkov.
G. Uhan je povedal, da se pobirajo 1x letno brezplačno – akcija. Za termine izven tega datuma
pa je potrebno odvoz plačati.
Podžupan je opozoril tudi na odvoz papirja in g. Šabeder je povedal, da so npr. ta mesec morali
sami plačati, da so od njih odpeljali karton.
Ad 5.
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Predstavnika sta razložila, da navedeni Pravilnik določa, kako se pravilno obračunavajo
storitve skladu z Metodologijo o oblikovanju cen. V novem predlogu prihaja do razlik pri
obračunu storitev v večstanovanjskih stavbah. Od zdaj naprej bodo plačevali po dejanskem
volumnu posode in po številu oseb v gospodinjstvu, kar je pravičneje do ostalih strank. Na
Ptuju smo ugotovili, da se je s tem vzpostavil red, ljudje so začeli ločevati odpadke.
Sprememba je tudi glede 23. člena Uredbe in sicer glede plačevanja storitev pri počitniških
hišah, kjer se bo mesečno obračunalo 27 litrov, poslali se bosta pa dve položnici letno, za 6
mesecev skupaj. V počitniških hišah bodo dobili vrečke za 27 litrov, ki bodo sicer večje.
V ostalem ostaja Predlog nespremenjen.
Ad 6.
Župan je predstavil Letno poročilo ter povedal, da se predstavlja po vseh odborih. Pri tem je
izpostavil, da je letos obsežnejše in bolje pripravljeno. Povedal je tudi, da se občinska uprava
pri svojem delu trudi. Prisotne je nato povabil k postavljanju vprašanj.
G. Rus je podal vprašanje, na čem bo temeljil rebalans. Odgovor se je nanašal na zaščitne
maske, Projekt v Mezgovcih,…, pri tem je bilo povedano, da v določenem delu lahko dela
prerazporeditve tudi župan.
G. Strižič je podal predlog za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka mladim
družinam. Predlog je med drugim utemeljeval s porastom števila prebivalcev v občini, da v
prihodnosti, če bi se odločalo ob obstoju oz. neobstoju manjših občin, občina morda ne bi
zapadla v slednje.
Direktorica je pojasnila, da bo po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta Občine Dornav, morala Občina v roku 6 mesecev sprejeti novi program
opremljanja. Na podlagi teh sprejetij se bo uskladil tudi Odlok o odmeri komunalnega
prispevka, za katerega bi bilo potrebno tudi posodobiti program o izračunavanju
komunalnega prispevka.
Zato bomo dokumentacijo v zvezi s tem urejali v paketu.
Na vprašanje glede kolesarskih stez je direktorica odgovorila, da bo točka dana na naslednjo
sejo.
Predsednik odbora se je prisotnim zahvalil. S tem je bila seja zaključena.
Seje je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Erika Masten Toplak
Predsednik
Odbora za okolje in prostor
Rok Strižič
____________________
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Odbor za finance
Dornava, 19.05.2020

ZAPISNIK
4. redne seje Odbora za finance, ki se je sestal v torek, 19.05.2020 ob 17. uri v dvorani
Večnamenskega centra vaško-kulturne dvorane Dornava, Dornava 135 b.
Prisotni: Merc Janko, Kolednik Nada, Ciglar Stanislav, Hrga Marjan, Mernik Marko, Rus
Danijel, Šuen Klavdija in Čuš Terezija
Vse prisotne pozdravi predsednik odbora za finance in predlaga dnevni red, s katerim so bili
člani predhodno seznanjeni.

DNEVNI RED:
l. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje odbora,
2. Letno poročilo Občine Dornava za leto 2019 (posredovano 23.04.2020 po e-pošti)
3. Razno

Ad/1
Člani odbora so bili seznanjeni z zapisnikom zadnje seje. Bilo je vprašanje, če smo preverili
možnost odčitavanja podštevcev. Ga. direktorica je rekla, da je možno. Zapisnik je bil soglasno
sprejet.
Ad/2
Pregledali smo letno poročilo, prekoračenih postavk ni bilo. G. Mernik je naštel nekaj postavk,
katere niso bile ali pa so bile le delno realizirane. G. župan je omenil, da so pri nekaterih
postavkah določeni problemi ( odmere cest, avtobusne utice), nekateri odbori pa niso porabili
vseh sredstev.
Vprašanje je bilo tudi glede Načrta razvojnih programov.
Župan je omenil, da bo v naslednjem proračunu to dodelano, vendar pa morajo biti za vsaki
razpis zagotovljena sredstva.

Ad/3
Vprašanje je bilo glede nakupa stolov za Dvorec Dornava.
Župan je omenil, da je Občina Dornava kupila 125 stolov in je tudi lastnik.
Zapisala:
Terezija Čuš

Predsednik odbora za finance
Ciglar Stanislav

OBČINA DORNAVA
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Številka: 032-14/2019-7
Datum: 13.05.2020
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki se je sestal v torek, 12.
maja 2020 ob 16.30 uri, v prostorih dvorane Večnamenskega centra vaško – kulturne
dvorane Dornava.
Prisotni so bili:
- Predsednik: Matej Zorko,
- Člana: Tonček Cenar in Marko Mernik,
- Predstavnik OŠ Dornava: Danijel Železnjak,
- Predstavnik PP Ptuj: Marjan Premzl,
- Predstavnik medobčinskega redarstva: Milan Bezjak,
- Župan: Janko Merc,
- Direktorica OU: Nada Kolednik,
- Predstavnica OU za okolje in prostor: Anja Cigala.
Predsednik Matej Zorko pozdravi navzoče in predstavi dnevni red. Predlaga razširitev
dnevnega reda s točko o nakupu merilnika hitrosti in prometne opreme. Prisotni člani dnevni
red soglasno potrdijo. Prav tako soglasno potrdijo zapisnik 4. seje z dnem 19.08.2019.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu,
2. Predlog odstranitve ukrepov za umirjanje prometa – grbine v Občini Dornava,
3. Predlog postavitve in prestavitve prometnih znakov v Občini Dornava,
4. Predlog ponudbe za izvedbo programa za starostnike – center varne vožnje Murska
Sobota,
5. Prejeta pošta,
6. Nakup merilnika hitrosti in prometne opreme,
7. Razno.
K 2. točki: Predlog odstranitve ukrepov za umirjanje prometa
Dornava

– grbine v Občini

G. Matej Zorko je povedal, da 99. člen Zakona o cestah govori o soglasjih za cestne
priključke, ki jih izda upravljavec, v katerih poda mnenje. Zanimalo ga je, če je lastnik hiše s
priključkom ob grbini že dobil mnenje upravljavca in zakaj so podane cene za odstranitev
grbin.
Ga. Nada Kolednik je povedala, da so cene pridobili, da se jih informativno seznani koliko
stane odstranitev in postavitev nove grbine. Na upravi so mnenje/soglasje iskali, vendar ga
niso našli.
G. Marjan Premzl je povedal, da je grbina slabo označena. Lastnik hiše ima izvoz
odmaknjen od grbine nekje 2 do 3 m. Predvideval je, da lastnika hiše moti zaviranje avtov
(hrup, ki ob tem nastane).
Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
G. Matej Zorko je predvideval, da ostali občani niso za to, da bi se grbina odstranila, saj je
poleg župnišče, parkirišče,…
G. Marjan Premzl je povedal, da bodo tam vedno prisotni otroci in opozoril, da bo v bližini 15
novih parkirnih mest.
Gospoda Tončka Cenarja je zanimalo zakaj ni bilo pred tem nikogar, ki bi nasprotoval grbini.
Gospoda župana Janka Merc je zanimalo kakšen odgovor se bo dalo lastniku priključka (se
ga prestavi ali ne). Zanimalo ga je, če bo stroške prestavitve plačal lastnik. Priznal je, da je
slabo označena grbina. Povedal je, da se bo vsak mesec pobarvalo 2 do 3 grbine. Zanimalo
ga je tudi, če sta obe grbina potrebni za varnost ali bi bila lahko samo ena.
G. Marjan Premzl je vprašal kako bo lastnik parcele uredil glede električne omarice. Povedal
je tudi, da je pomembno, da sta prisotni obe grbini iz vidika varnosti.
G. župan Janko Merc je želel, da podajo mnenje in da se stranki odgovori.
G. Danijel Železnjak je povedal, da so ukrepi potrebni. Razdalja med obema grbinama je
velika. Strinjal pa se je s tem, da so grbine hrupne. Če se mora grbina prestaviti, se naj
upravljavec dogovori z sovaščani kje bo postavljena. Prišlo pa bo po vsej verjetnosti do
problema, saj nihče ne želi pred hišo grbine.
Sklep: Vsi prisotni so poudarili, da je iz vidika varnosti ta ukrep dveh grbin nujen. Če
želi stranka odstraniti grbino, mora pridobiti soglasje upravljavca.
K 3. točki: Predlog postavitve in prestavitve prometnih znakov v Občini Dornava
G. Matej Zorko je povedal, da je prišla prošnja občana za prestavitev prometnega znaka
»Otroci na vozišču«, za katerega je mnenja, da ne služi več svojemu namenu, saj v okolici ni
več zavoda, kjer so bili prisotni otroci. Poda predlog, da se ga odstrani.
Sklep: Vsi navzoči so se strinjali,da se bo znak odstranil.
G. Matej Zorko je predstavil prošnjo občanov o postavitvi prometnega znaka »slepa cesta«.
Ne ve se ali je cesta privatna ali občinska.
Sklep: Prisotni so podali odgovor, da v primeru, da je cesta v privatni lasti, naj si znak
postavijo lastniki sami, drugače naj se glede postavitve znaka odloči občina, če bo
znak financirala ali ne.
G. Matej Zorko je povedal, da je DRI – Družba za upravljanje investicij na Občino Dornava
poslala predlog označitve naselja Bratislavci. Povedal je tudi, da so na DRI povedali, da po
Zakonu o cestah prometne površine, objekte v območju naselja urejajo občine, zato je
predlagal, da je boljše, da so znaki 50 km/h kot naselje, saj bi vso vzdrževanje potem prešlo
na občino.
G. župan Janko Merc je povedal, da so znake že večkrat ukradli in da je cesta državna. Bile
so tudi prijave.
G. Danijel Železnjak je povedal, da se naselje označi, če se želi doseči večja pozornost.
Cesta izpolnjuje pogoje za omejitev 50 km/h, saj je na obravnavanem delu gosta poselitev.
Če bi se postavili prometni znaki za označitev naselja, bi se s tem prenehala kraja znakov 50
km/h. Povedal je tudi, da bi s tem, da se postavijo table za naselje imela občina več stroškov,
ker bi morala vzdrževati prometne površine, objekte in naprave, ki so na javni površini.
Predlagal je, da naj najprej DRI uredi odsek in občina potem prevzame in se postavijo znaki
za naselje.
G. župan Janko Mernik je povedal, da je preveril avtobusne postaje. Ugotovilo se je, da je
problem lastništva parcel na katerih stojijo.
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Ga. Anja Cigala je obrazložila kje se lahko postavljajo avtobusna postajališča. Povedala je,
da je za gradnjo novih avtobusnih postajališč, ki bi bila na vozišču potrebno sklicati komisijo,
ki odobri ali zavrne obravnavane predloge (18. člen Odloka o občinskih cestah v Občini
Dornava).
G. Marjan Premzl je povedal, da so ljudje ruvali prometne znake in jih kradli. Občani, ki živijo
na obravnavanem območju se počutijo nelagodno. Predlagal je, da se naredi tabla z
naseljem in se opravijo meritve.
Sklep: Če se bodo postavile nove table za označitev naselja, naj DRI najprej uredi
avtobusna postajališča oz. uredi naj prometne površine, objekte in naprave na, ob in
nad voziščem obravnavane državne ceste, šele potem naj se postavijo znaki za
naselje. Sklenili so, da se DRI pošlje dopis.
G. Matej Zorko je povedal, da je na Občino Dornava prišel predlog postavitve novega
prometnega znaka na križišču cest JP 576271 in LC 07603.
G. Marjan Premzl je opozoril, da prometni znak »Ustavi«, ki stoji pri vrtnariji, ni pravilno
postavljen, saj je od križišča oddaljen cca. 100 m in ni viden zaradi vraščanja rastlin. Znak bi
po njegovem mnenju moral stati bližje cesti. Glede postavitve novega prometnega znaka se
je strinjal, da se ga mora postaviti, saj lahko pride drugače do nesreč. Križišče se mora
urediti.
G. Marko Mernik je povedal, da je v tem križišču varnost katastrofalna. Problem je tudi zaradi
motoristov in slabe vidljivosti.
Sklep: Postaviti se mora znak »Ustavi«, v prihodnosti pa se naj uredi celotno križišče.
G. Matej Zorko je predstavil problem dveh grbin, ki sta postavljeni izven naselja.
G. Danijel Železnjak je povedal, da so na obravnavan problem opozorili iz policije in
redarstva. Problem je, ker je na eni strani dovoljena vožnja 30 km/h, na drugi pa 90 km/h.
Opozoril je tudi na podobne primere v Dornavi. Predlagal je, da se bi tabla naselja Mezgovci
ob Pesnici postavila pred most.
G. župan Janko Merc je opozoril, da bi lahko pri mostu postavili tudi znaka »Prednost vozil iz
nasprotne smeri« in »Prednost pred vozili iz nasprotne smeri«.
G. Marjan Premzl je povedal, da na več delih ni označbe naselja, tudi v Dornavi. Opozoril je,
da če se bodo ljudje pritožili, bodo tožbo dobili. Prav tako manjka tabla pri Ribiškem domu.
Opozoril je na slabo vidljivost vožnje pri hišni številki Dornava 91c. Povedal je, da živa meja
povzroča slabo vidljivost, ogledalo pa je poškodovano.
G. Danijel Železnjak je povedal, da so primer pri hišni številki Dornava 91c lansko leto
obravnavali tudi otroci, ki so odsek označili za nevarno točko. Predlagal je naj se vsi vstopi in
iztopi iz naselji v Občini Dornava pregledajo in se označijo.
G. Marjan Premzl je predlagal, da se vse talne označbe, ki niso vidne ponovno označijo.
G. Matej Zorko je povedal, da glede talnih označb vedno opozarjajo, da naj se pobarvajo.
G. župan Janko Merc je povedal, da se bo vsak mesec označilo nekaj grbin, ki so najbolj
nujne. V cca. 3 mesecih bodo pobarvane vse talne označbe grbin. Povedal je tudi, da se od
1.1.2020 s koncesionarjem za ceste ne plačuje več pavšala, ampak se za vsak mesec naroči
kaj se bo delalo. Če jih bo kar koli zanimalo glede cestne infrastrukture, se lahko oglasijo na
občini na referatu za okolje in prostor, kjer bodo dobili povratne informacije.
G. Danijela Železnjaka je zanimalo, če bo to res tako velik prihranek. Pove, da je
signalizacija slaba. Po pravilniku se ve, da je enkrat na leto obvezna sinhronizacija talnih
označb. Menil je, da bi bila boljša odločitev, če bi koncesionarje samo bolj nadzorovali.
G. župan Janko Merc je povedal, da se talne označbe obnavljajo na 2 leti, razen pred šolo
(vsako leto). Prihranek ni velik. Vsaka stvar je strošek. Povedal je, da vsega na enkrat ni
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mogoče obnoviti. Povedal je, da je s koncesionarjem pogodba obstoječa, vendar se je
podpisal aneks.
Sklep: Odločili so se naj se vsi vstopi in iztopi iz naselji v Občini Dornava pregledajo
in se označijo s tablami za naselje. Pri obravnavanih grbinah se naj pravilno postavijo
prometni znaki za naselje.
K 4. točki: Predlog ponudbe za izvedbo programa za starostnike – center varne vožnje
Murska Sobota
G. Matej Zorko je predstavil ponudbo in menil, da je preveč suhoparna. Bil je skeptičen glede
tega koliko starostnikov se bi prijavilo na izpopolnjevanje.
G. Milan Bezjak je povedal, da je na Ptuju v Spuhlji društvo avtomehanikov naredilo seminar,
kjer so jim predstavili novosti v cestnem prometu.
G. Danijel Železnjak je bil mnenja, da se raje organizira kaj drugega ali pa se jim delno
sofinancira obravnavan dogodek.
G. župan Janko Merc je bil mnenja, da se naj najprej ugotovi kaj je prioriteta. Menil je, da naj
se takšna predavanja izvedejo jeseni ali naslednje leto, zaradi obdobja virusa.
G. Danijel Železnjak je omenil prireditev Sožitje, kjer je treba določiti prostor in povedati
število ljudi ter so nižji stroški kot pri obravnavani vlogi.
Sklep: Sklenili so, da se bi takšna predavanja in seminarji izvedli jeseni ali drugo leto.
K 5. točki: Prejeta pošta
G. Matej Zorko je zbrane obvestil, da 15. otroška varnostna olimpijada odpade.
K 6. točki: Nakup merilnika hitrosti in prometne opreme
G. Matej Zorko je povedal, da so decembra videli razpis podjetja, kjer bi lahko sodelovali pri
žrebanju za nov merilnik hitrosti. Tisti, ki bi bil izžreban bi dobil nov merilnik, ostali pa 30 %
popust pri nakupu. Sodelovali so pri žrebanju. Firma, ki je žrebanje izvajala, je zahtevala
prisotnost na predavanju, ki pa je zaradi virusa odpadlo. Začeli so izsiljevati, da če želijo
popust, morajo poslati napotnico in bodo prišli montirat znake. Odstopili od sodelovanja.
Prav tako niso bili uspešni pri razpisu zavarovalnice. Pri firmi, ki je poslala predračun za
izdelavo merilnika so se pogodili za ugodno ceno za nakup merilnika hitrosti. Želijo urediti
tudi 3 prehode za pešce z opozorilno opremo.
G. župan Janko Merc je povedal, da naj pridobijo več ponudb in se odločijo kdaj bi se šlo v
nakup.
G. Matej Zorko je izrazil željo, da se merilnik kupi čim prej. Povedal je, da je možen tudi
dostop do podatkov, ki jih zabeleži merilnik (statistika).
G. Marjan Premzl je bil menja, da za je cena merilnika ugodna.
G. župan Janko Merc je povedal, da upa, da ne bo vandalizma in da naj se izbere lokacijo za
postavitev merilnika.
Sklep: Odločili so se, da se nabavi merilnik, kasneje pa še ostala oprema.
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K 7. točki: Razno
G. župan Janko Merc je povedal, da naj se predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu glede dnevnega reda uskladi z upravo občine. Prav tako mora zapisnik
pregledati in dopolniti. Uskladiti se mora tudi glede nakupa in ga prej predvideti.
G. Marko Mernik je izrazil željo, da naj se po občini večkrat izvaja nadzor policije, saj se na
določenih predelih zbirajo družbe.
G. Marjan Premzl je povedal, da je dnevno prisoten na terenu. Pred njim res ni bilo toliko
nadzora. Povedal je, da se ga lahko obvesti, če se kje zbira čudna družba.
G. Milan Bezjak je povedal, da so tudi redarje klicali, da se zbirajo ljudje in so šli preverit.
G. Matej Zorko je opozoril za prehod za pešce pred občino, cesto, ki se priključuje v
Borovce, kjer se ne ve čigava je cesta, od katere občine. Opozoril je tudi na obravnavane
točke iz prejšnje seje – varnost kolesarjev. Kolesarji naj se vozijo po cesti, na označenem pa
naj hodijo pešci.
G. Danijel Železnjak je opozoril, da pri bloku ni označen prehod za pešce (manjka vertikalna
signalizacija).
G. Matej Zorko se zahvali vsem prisotnim.
Sestanek je bil zaključen ob 17.55 uri.

Zapisala:
Anja Cigala, mag.inž.grad.

Predsednik Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu:
Matej Zorko
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Odbor za negospodarske dejavnosti
Štev.: 011-6/2019-9
Datum: 15. 05. 2020

ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za negospodarske dejavnosti, ki se je sestal v četrtek, 14. 05. 2020
ob 18.00 uri v dvorani Večnamenskega centra vaško – kulturne dvorane Dornava, Dornava
135/b.
Prisotni: Marjan Hrga, Stanislav Ciglar, Dominik Kukovec, Klavdija Šuen, Rok Strižič.
Ostali prisotni: Janko Merc, župan, Nada Kolednik, direktorica občinske uprave in Brigita
Vidovič, tajnica.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje odbora,
2. Letno poročilo Občine Dornava za leto 2019
3. Predlog spremembe in dopolnitve sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času
otrokove odsotnosti v vrtcu,
4. Razno
Potrditev dnevnega reda
Z dnevnim redom so bili člani predhodno seznanjeni z vabilom na sejo. Na dnevni red ni bilo
pripomb.
PREDLOG SKLEPA
Dnevni red se potrdi.
Ad/1 – Potrditev zapisnika zadnje seje
Z vsebino zapisnika so bili člani seznanjeni. Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Člani odbora za negospodarske dejavnosti so soglasno potrdili dnevni red za 8. redno
sejo odbora.
Ad/2 – Letno poročilo Občine Dornava za leto 2019
Župan Janko Merc pove, da je bil zaključni račun, kljub podaljšanim rokom zaradi epidemije
Covid-19, izdelan v mesecu marcu. V primerjavi z letom 2018, je zaključni račun za leto
2019 obširnejši.
V letu 2020 bodo prihodki, zaradi povečane glavarine, višji za cca 104.000,00 EUR, vendar
ne bo vsakoletne izravnave, ki je znašala cca 31.000,00 – 33.000,00 EUR.
Župan Janko Merc opozori, da so v letu 2019 prišli na tekoče poslovanje, vse se plačuje v
roku, edini problem je nova direktiva, po kateri se je rok plačila za prejete račune znižal na
8 dni, medtem ko je rok za plačila Občini, povečan na 60 dni.
Posebej se zahvali direktorici Nadi Kolednik za dobro in kakovostno pripravljeno poročilo.
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Ad/3 – Predlog spremembe in dopolnitve sklepa o obračunavanju plačila vrtca v
času otrokove odsotnosti v vrtcu
Na 9. redni seji Občinskega sveta je bilo postavljeno vprašanje glede plačila rezervacije v
poletnih mesecih za otroke iz območja Občine Dornava, ki obiskujejo dvoizmenski vrtec.
Direktorica Nada Kolednik pove, da velja sprejeti sklep št.: 175 iz leta 2008 oz. dopolnitev iz
leta 2009 – sklep št.: 182, kjer je določeno, da znaša delež plačila staršev v času, ko je otrok
odsoten v Vrtcu Dornava, 50% njim določenega plačila. Za starše iz Občine Dornava, katerih
otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, pa ta določba ne velja.
G. Dominik Kukovec predlaga, da bi enak sklep veljal tudi za otroke iz Občine Dornava, ki
obiskujejo dvoizmenski vrtec.
Direktorica Nada Kolednik razloži, da trenutno obiskuje dvoizmenski vrtec 8 otrok. Občina
mesečno subvencionira te otroke v višini cca 1.821,89 EUR, starši pa 1.208,42 EUR. Če bi
bil sklep sprejet, bi to pomenilo dodatni strošek občine 604,21 EUR na mesec. Ker sredstva
v proračunu za leto 2020 niso zagotovljena, bi bil potreben rebalans proračuna.
Člane odbora se je seznanilo tudi s stroški, ki jih občina plačuje za vse vrtce, katere
obiskujejo otroci iz Občine Dornava.
G. Rok Strižič predlaga, da bi bilo pravilno, če bi vrtec predložil natančno specifikacijo za kaj
se denar porabi – npr. za igrala, računalnike, za ostala sredstva,… prav tako bi naj predložili
tudi načrt, za kaj bi se naj sredstva porabila v naslednjem letu. Priporočljivo bi bilo, da bi se
ravnatelj redno srečeval z županom in direktorico, da bi se skupaj dogovarjali glede nabave
sredstev.
Župan in direktorica povesta, da se vse dela v tej smeri .
Direktorica Nada Kolednik prisotne obvesti, da je Občina vložila zahtevek na pristojno
Ministrstvo za povračilo sredstev, glede plačila vrtcev s strani staršev.
Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
spremembe sklepa št. 182, ki je:
Za starše iz Občine Dornava, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih
občinah, zgoraj navedena odločba ne velja, razen v primeru, da starši potrebujejo
dvoizmenski vrtec, katerega vrtec Dornava ne izvaja.
Spremeni se tudi naslov sklepa.
Ad/4 - Razno
Župan Janko Merc pove, da se bo potrebno posebej dogovoriti, kako se bodo v letošnjem
letu razdelila sredstva po društvih, saj veliko večino prireditev ni bilo možno izvesti zaradi
epidemije Covid-19 in tudi za nadalje je težko napovedati, kaj bo sploh mogoče
organizirati.
Sredstva se lahko razdelijo v okviru pravilnika, ki ga bo potrebno spremeniti oz. prilagoditi
in določiti kriterije, po katerih se bodo sredstva razdelila.
G. Dominik Kukovec predlaga, da društva dobijo sredstva kot so bila določena v letu 2019.
Društva namreč potrebujejo sredstva za sprotno delovanje, tekoče stroške,…Del teh
sredstev so ponavadi zaslužila s prireditvami, ki pa jih letos do sedaj ni bilo možno izvesti.
Potreben bo razpis, društva se prijavijo in na osnovi programa pridobijo sredstva. V kolikor
program ne bo izpolnjen, je sredstva potrebno vrniti.
Direktorica Nada Kolednik predlaga, da se počaka do naslednje seje odbora v mesecu
juniju, ko bo mogoče že malo več znanega, kakšna bo situacija poleti in jeseni. Na osnovi
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tega bi se naj pripravil pravilnik in seveda rebalans, o čemer pa bi odločali na seji v
mesecu septembru. Vsi prisotni se s predlaganim strinjajo.
Župan Janko Merc svetnike seznani, da se naslednja redna seja, napovedana za 28. 5.
2020, ne bo snemala, ker je potrebno prej spremeniti Poslovnik občinskega sveta občine
Dornava.
Župan Janko Merc prisotnim pove, da bo občina 15. 5. 2020 objavila razpis za izvedbo
naslednje faze Gasilskega doma Mezgovci. Ponudbe se pričakujejo do konca junija oz.
upajo, da bodo imeli informacije že na seji v mesecu juniju.
V proračunu je za 3. fazo planiranih 310.918,00 EUR, kar pa je, po različnih mnenjih,
premalo. Po oceni bo tretja faza znašala vsaj 370.000,00 EUR, zato bo potrebna
prerazporeditev sredstev v višini 65.000,00 EUR in sicer:
40.000,00 EUR iz postavke 13013
10.000,00 EUR iz postavke 13010
10.000,00 EUR iz postavke 14030
5.000,00 EUR iz postavke 20075
Za vse navedeno pa bo potreben sklep na seji v mesecu maju
Občina je za naveden projekt na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo oddala
načrt porabe za povratna in nepovratna sredstva v letu 2020. Povratna sredstva v višini
48.976,00 EUR ter nepovratna sredstva v višini 97.952,00 EUR.
Župan Janko Merc predlaga, da se v okviru del polaganja kabla, ki jih izvaja podjetje Teleing
na področju vaškega odbora Polenšak v dolžini 7 – 8 km, istočasno položi tudi valjanec,
kabel, požiralko in sidra za javno razsvetljavo, ki pa bi jo naj uredili v letu 2021, saj bi se s
tem celotni stroški izgradnje javne razsvetljave bistveno zmanjšali. Pri samih delih bo
potrebna tudi pomoč vaščanov, da bodo stroški čim nižji. Sredstva v višini cca 50.000,00
EUR bi bilo potrebno zagotoviti z rebalansom. Vsi prisotni se strinjajo s predlaganim.
Predsednik se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sejo zaključi ob 19.55 uri.

Zapisala,
Brigita Vidovič

predsednik odbora
Marjan Hrga

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
Statutarno pravna komisija
Številka: 011-04/2019-6
Datum: 12. 5. 2020
ZAPISNIK
2. redne seje Statutarno pravne komisije , ki se je sestala v torek 12.5.2020 ob 17.30 uri, v
dvorani Večnamenskega prostora občine Dornava, Dornava 135/a.
Prisotni: Srečko Kondrič, Matej Zorko, župan Janko Merc, direktorica Nada Kolednik in
Erika Masten Toplak-pravnica.
Član Dominik Kukovec je svoj izostanek opravičil. Ugotovi se, da je sklepčnost kljub temu
podana.
Predsednik Statutarno pravne komisije je pozdravil prisotne člane ter predstavil dnevni red,
katerega so vsi prisotni člani soglasno potrdili.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava
3. Razno
Ad 1.
Člani Komisije so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje.
Ad 2.
Glede 2. točke dnevnega reda je predsednik odbora g. Kondrič besedo predal pravnici Eriki
Masten Toplak.
Pravnica je podala obrazložitev in utemeljitev nujnosti izvedbe spremembe v členih
poslovnika, ki se nanašajo na zvočno in predvsem slikovno snemanje sej Občinskega sveta.
Poslovnik je namreč akt, ki ga sprejema Občinski svet za svoje poslovanje in le ta mora
odražati delo sveta v vsem svojem obsegu. Pri tem je dodala, da je iz poslovnika razvidno,
da je potrebnih sprememb še več, vendar se bo za to namenilo več časa in temeljitejši
pregled, npr. v sedaj veljavnem poslovniku je napaka že v 1. členu poslovnika, za kar je tudi
predložen popravek.
V nadaljevanju je predstavila predlog sprememb, in spremembe utemeljila z mnenji in
pojasnili Informacijskega pooblaščenca ter pisnimi navodili zunanjih svetovalcev Skupnosti
občin Slovenije za varstvo osebnih podatkov.
Predlog sprememb vsebuje vse zakonsko (v GDPR in ZVOP-1) določene sestavine oz.
opredelitve.
Povedala je, da je bila obširnejša obrazložitev članom komisije poslana ob predlogu
sprememb in dopolnitev Poslovnika in da je že v obrazložitvah odgovorila na predhodno
zastavljena vprašanja.
Prisotna člana je povabila k razpravi.
Člana komisije sta izpostavila podan predlog hrambe zvočnega posnetka v drugem odstavku
50. člena Poslovnika in sicer «do prenehanja razloga hrambe posnetka«.
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Pravnica je pojasnila, da je navodilo informacijskega pooblaščenca, naj se zvočni posnetek
hrani do razloga hrambe posnetka. Ker pa je zvočno snemanje namenjeno pisanju zapisnika,
razlog hrambe odpade po napisanem in potrjenem zapisniku.
Vsi prisotni so se strinjali, da je ta rok kratek in sicer gre v bistvu za čas od ene do druge
seje.
Pravnica je dodala, da sicer na državni ravni Zakon o varstvu podatkov ni v celoti usklajen z
Zakonom o arhiviranju, zato je komisija predlagala, da se določi rok hrambe 5 let. Če bo v
prihodnje potrebno spremeniti, bomo spremenili.
Komisija sprejme sklep, da se v 50. členu v drugem odstavku v delu besedila » s seje.«
izbrišeta črka s in pika in se stavek nadaljuje z besedilom : »za obdobje 5 let«.
G. Zorko je navedel, da kljub vsem obrazložitvam ne razume, zakaj se je potrebno še
dodatno ukvarjati z varstvom osebnih podatkov glede občinskih svetnikov oz. snemanja.
Svetniki so namreč ob nastopu svoje funkcije postali javne osebnosti.
Pravnica je pritrdila dejstvu, da so občinski svetniki javne osebnosti, vendar je v nadaljevanju
povzela pojasnilo informacijske pooblaščenke, ki pravi :«Ni dvoma, da snemanje pomeni poseg v
zasebnost in varstvo osebnih podatkov ter takšen poseg ni dopusten brez pravnega temelja. V
tem smislu so občine ali drugi organi kot upravljavci svojih zbirk posnetkov zavezani takšno
zbirko posnetkov varovati in z njimi ravnati v skladu z določili splošne uredbe o varstvu podatkov
in zakona o varstvu podatkov. Tako ima npr. občinski svet občine v okviru zakonsko dopustnih
oblik obdelave osebnih podatkov vselej možnost, da sam odloči, kako bo zagotavljal javnost dela,
in to uredi s poslovnikom«.
Prav tako je člane komisije seznanila glede obveščanja javnosti preko medijev. Medije je
potrebno ločevati in sicer na medije novinarje, ki poročajo za namen obveščanja javnosti brez
naročila (za njih velja Zakon o medijih) in medije, ki nastopajo v vlogi podjetja, ki naročnikom
ponuja storitev snemanja za plačilo (za njih velja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).
Člane komisije je seznanila tudi o sklenjeni pogodbi, ki jo ima občina s sedanjim izvajalcem.
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, vendar ne vsebuje ustreznih določb v zvezi z varstvom
osebnih podatkov.

Po razpravi je sledil zaključek komisije, da se majska seja občinskega sveta posname samo
za kroniko občine.
Vse potrebno v zvezi z izvajalcem se bo začelo urejati po seji, po sprejemu oz. začetkom
veljavnosti sprememb in dopolnitev poslovnika.
PREDLOG SKLEPA:
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu potrditev Predloga Sprememb
in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava v dopolnjeni obliki po
skrajšanem postopku.
Ad 3.
G. Kodriča je zanimalo, kako je glede predloga g. Kukovca v zvezi z sofinanciranjem plačila
vrtca za otroke, ki obiskujejo dvoizmenski vrtec na Ptuju.
Direktorica je pojasnila, da predlog gre na odbor za negospodarstvo in nato na občinski svet.
Predlog g. Kukovca je v celoti sprejet in zajet v predložen sklep.
Seje je bila zaključena ob 19.30 uri.
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Zapisala:
Erika Masten Toplak
Predsednik
Statutarno pravne komisije
Srečko Kondrič
____________________
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Odbor za gospodarstvo in infrastrukturo
Številka: 011- 10/2019-4
Datum: 18. 5. 2020
ZAPISNIK
6. redne seje Odbora za gospodarstvo, ki se je sestal v ponedeljek 18. 5. 2020 ob 18.00 uri,
v dvorani Večnamenskega centra vaško-kulturne dvorane Dornava.
Prisotni: Dominik Kukovec, Tonček Cenar, Srečko Kondrič, Jože Brumen, Danijel Rus,
župan Janko Merc, direktorica OU Nada Kolednik in Erika Masten Toplak-pravnica.
Predsednik odbora Dominik Kukovec je pozdravil prisotne člane odbora ter predstavil dnevni
red, katerega so vsi prisotni člani soglasno potrdili.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora
2. Letno poročilo Občine Dornava za leto 2019
3. Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za nosilce
obrti in podjetnike na območju Občine Dornava
4. Tečaj fitofarmacevtskih sredstev za kmetovalce z MID številko s stalnim prebivališčem v
občini Dornava
5. Razno
Ad 1.
Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik 5. redne seje.
Ad 2.
Glede 2. točke dnevnega reda je predsednik odbora Dominik Kukovec povedal, da je bilo
letno poročilo poslano vsem prisotnim članom odbora ter predstavljeno že po vseh odborih.
Predsednik odbora je potem besedo predal županu.
Župan Janko Merc je podal oceno, da je letošnji zaključni račun obširnejši kot je bil do sedaj.
Predstavil je planirane in realizirane zneske prihodkov in odhodkov. Prihodki so realizirani
98,49 % ter odhodki 91,26%.Nekaj denarja se je tudi privarčevalo. Ob tem je omenil nekaj
novosti in sicer glede zvišanja povprečnine. Občina Dornava bo prejela višjo povprečnino v
višini 104.000,00 EUR, vendar, ker letos odpade finančna izravnava bo končni znesek, ki
ga bo prejela iz tega naslova cca 70.000,00 EUR.
Župan je povedal tudi, da so se sedaj v času epidemije spremenili tudi plačilni roki. Občine
so namreč zavezane spoštovati kratke osem dnevne plačilne roke, medtem, ko so plačilni
roki za izstavljene račune s strani občine 60 dnevni.
Po predstavitvi je župan prisotne člane povabil k razpravi in postavitvi vprašanj.
G.Srečko Kondrič je prosil za pojasnilo glede razlik v predvideni in končni ceni za asfaltiranje
parkirišča pri župnišču in modernizacije (asfaltiranja) JP 576 521. Zanimalo ga je tudi, ali je v
to ceno vključena tudi postavitev ograje.
Direktorica je odgovorila, da so bile postavke usklajene s prerazporeditvami ali rebalansom
in da bo točen odgovor glede datuma podan pisno.

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
Pri tem je župan pojasnil, da občina ograje ni plačala. Ob tem je še povedal , da je za
navedeni projekt bilo izvedeno zbiranje ponudb in da so bile prvotne ponudbe višje in da se
je pazilo, da ne bomo presegali proračunskih postavk.
G. Danijel Rus je pripomnil, da je parkirišče lepo urejeno in da so ljudje zelo zadovoljni.
G. Kukovec je povedal, da je v občini veliko javnih poti, katerih lastništvo je neurejeno in da
bi bilo zaželeno, da se uredi v doglednem času nekaj let. V proračunu je bilo odmeram cest
namenjenih namreč 8.000,00 EUR, porabili pa smo samo 800 EUR. Privarčevano je bilo tudi
na tekočem vzdrževanju javnih poti in sicer 2.000,00 EUR. Želel bi, da bi se več sredstev
namenilo v skladu s proračunom.
Ad 3. in Ad.4
Kot uvod k točki 3. dnevnega reda je g. Kukovec povedal, da so se našim podjetnikom
prejšnja leta dajala sredstva za namen sofinanciranja izvedbe usposabljanj.
Direktorica je podala odgovor, da se proračunska sredstva ne morejo razdeljevati brez
razpisov in brez pravne podlage.
Nadaljevala je z obrazložitvijo, da danes govorimo o dveh področjih. Za izvedbo tečaja
fitofarmacevtskih sredstev za kmetovalce je potrebno imeti sprejet Pravilnik o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Na podlagi tega je potrebno opraviti
priglasitev v shemo na pristojna ministrstva, ki shemo potrdijo s predlogi za določeno
področje oz. kaj konkretno se bo izvajalo. Ta postopek poteka nekaj mesecev z določeno
stopnjo zahtevnosti. Področje gospodarstva pa ne spada v ta ukrep.
G. Kukovec se je odzval z nezadovoljstvom zaradi pričakovanj občanov. Dodal je, da ga
ljudje kličejo zaradi tega in upajo, da bo to izvedeno.
Župan se je pridružil in dodal , da je on odgovoren za morebitne nepravilnosti s svojimi
podpisi in da bo deloval v skladu z zakonom.
G. Kondrič še je dodal, da imamo v proračunu zagotovljenih 4.000,00 EUR, ki so bila
namenjena za to.
G, Kukovec je še enkrat izrazil željo, da se zadeva na nek način poskuša urediti in izvesti v
letošnjem letu.
G. Kondrič je predlagal, da se sofinancirajo samo obnovitveni tečaji, ne pa redni.
G. Kukovec je pojasnil, da so običajno potrebe po obnovitveni in da se na novo pridružijo
eden ali dva.
Direktorica je zaključila , da bo OU usmerila vse moči v rešitev zadeve. Preverila in poskusila
se bo najti možnost, na kak način to izvesti.
Ad 5. Razno
G. Kondrič je predlagal, da se pripravi Načrt razvojnih projektov za obdobje 5-tih ali več let.
Predlagal je, da se v NRP vključi čim več predlogov svetnikov npr. preplastitev ceste, kakšna
večja vzdrževalna dela na javnih poteh, na področju javne razsvetljave in da se pripravi
časovnica oz. plan z vrstnim redom za ceste.
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G. Rus je izpostavil, da so ponekod zasipane mulde, da je marsikje zemlja nasipana preko
cest, zaraščenost trave med pločniki in cestiščem itd.
Župan se je odzval s pojasnilom, da smo se z novo zaposlitvijo preko SOU zadev lotili in da
se vsak mesec naredi plan za naslednji mesec. Za drugo leto bo pa pripravljen NRP, ker
mora biti dodan k proračunu.
G. Kukovec je dodal, da se zadnja leta ni vlagalo v ceste na Polenšaku, Dornava se je pa
nekako uredila.
Župan je odgovoril, da pa ni res, da se nič ne da , res pa je, da so razlike. Izvedenih je bilo
že nekaj zadev, npr. tabla na pokopališču, luči, ….
V nadaljevanju je g. Kondrič podal predlog za preplastitve cest oz. da bi morda razmišljali v
smeri, da bi se namesto nasipavanja bankin, bankine začele asfaltirati, ker z nasipavanjem
rešujemo le začasno situacijo. Zanimalo ga je tudi, kako je z izgradnjo vodovoda, itd. ob
novogradnjah , ki se izvajajo.
Župan je pojasnil, da kar izvaja občina se krije iz vplačanega komunalnega prispevka.
Vodovod na primarni ravni in hidrant. V vodovodno omrežje se je tudi vstavila cev z večjim
premerom zaradi zagotovitve večjega pritiska. Izgradnje ceste občina ne zagotavlja, da je v
režiji investitorja.
Zatem je direktorica prisotne obvestila, da smo bili s strani Skupnosti občin obveščeni, da bo
odbor pri Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo obravnaval zadevo glede obrambe proti
toči.
G. Brumen je izpostavil zadevo pregledovanja hidrantov in povedal, da so gasilci Polenšak v
lanskem letu pregledali hidrantne omrežje. Ker je določene hidrante potrebno obnoviti ali
zamenjati je opomnil, da je potrebno poklicati Komunalo, da ne bo prišlo do težav.
Župan je odgovoril, da je Komunala letos zamenjala 2 oz. 3 hidrante nakar je g. Kondrič
dodal, da hidrante vzdržuje Občina in da sta bil v januarju zamenjana hidranta v Mezgovcih
in v Dornavi.
G. Brumen je izpostavil in utemeljil zadevo glede manjkajočih tabel na Polenšaku za
označitev slepih ulic oz. določenih hišnih številk. Ob tem je postavil vprašanje glede
morebitne dodatne zaposlitve v režiji. Odgovor je bil, da sedaj dodatna zaposlitev ni
predvidena.
G. Cenarja je zanimalo, če se bo ob izkopavanju za optični kabel polagalo tudi druge kable.
Po pogovoru so vsi člani odbora soglasno potrdili in izrekli podporo predlogu, da se ob tem,
ko se koplje za optiko položijo tudi kabli za javno razsvetljavo in del elektrike, ki še ni položen
v zemljo.
G. Kukovec je še predlagal, da bi se istočasno sedaj , ko se polaga optika reševale tudi
odmere cest v zvezi s prenosi lastništva na občino.
Direktorica je pojasnila, da si bomo glede izvajanja geodetskih storitev pridobili več ponudb
in ugodnejši bo opravljal dela.
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Pred zaključkom seje je predsednik odbora podal še predlog, da bi se v bodoče seje odbora
udeleževala tudi ga. Anja, ki je zadolžena za Okolje in prostor.

Seje je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:
Erika Masten Toplak
Predsednik
Odbora za gospodarstvo
Dominik Kukovec
____________________
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