
PUBLIKACIJA   
 

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 
 
65. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske 

Toplice za leto 2021 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 3/17) je občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na 20. redni seji, dne 13. 4. 2022 sprejel 
 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE 

TOPLICE ZA LETO 2021 
 

1.  člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2021. 
 

2.  člen  
 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 
2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2021.  
 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 
2021 obsega:  
 

A.  
BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV 

(v EUR) 

l. Skupaj prihodki 4.203.949,33 

II. Skupaj odhodki 3.682.552,35 

III. Proračunski presežek  521.396,98 

B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB   

IV. 
Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 

0,00 

V. 
Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 

0,00 

VI. 
Prejeta minus dana posojila in 
sprememba kapitalskih deležev 

0,00 

C. RAČUN FINACIRANJA   

VII. Zadolževanje 0,00 

VIII. Odplačilo dolga 70.203,02 

IX. 
Sprememba stanja sredstev 
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

451.193,96 

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) -70.203,02 

XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) =-III. -521.396,98 

  Stanje sredstev na računih na 
zadnji dan preteklega leta 

344.271,28 

 
 

3.  člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 
2021 se objavi v Uradnem glasilu e-občina. 
 
Številka: 032-6/2022 
Datum: 13.04.2022 
 
 

Občina Dolenjske Toplice 
Franc Vovk, župan 

  
 
 

OBČINA ŠENTRUPERT 
 
66. Sklep o lokacijski preveritvi EUP HOM-30 VIN 
 
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 
61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 95. člena 
Poslovnika Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/2007, 
102/2009) je občinski svet Občine Šentrupert na 27. redni 
seji, dne 18. 5. 2022, sprejel 
 

SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI EUP HOM-30 VIN 
 

1.  člen 
 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev EUP HOM-30 
VIN, ki se nanaša zemljišče s parc. št. 2418/4, 2417/10, 
2417/3, vse k.o. 1399 - Šentrupert. 
 

2.  člen 
 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za 
namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika 
ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični 
poselitvi z oznako »Av«. 
 

3.  člen 
 
Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, ki 
ga je izdelala družba FRONTA d.o.o., Ljubljana, odgovorna 
prostorska načrtovalka Tea Fink, u.d.i.a., ZAPS PA-1956, 
marec 2022, je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu 
Občine Šentrupert. 
 

4.  člen  
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina. 
 
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2975 
Številka: 3500-0005/2022-18 
Datum: 19.05.2022 
 
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, župan 
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67. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo CIDO Šentrupert 

 
Na podlagi 116., 117., 118. in 119. člena Zakona o urejanju 
prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-
3 in 20/22 – odl. US), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 26. člena Statuta 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18, Uradno glasilo 
e-občina, št. 28/20), je župan Občine Šentrupert, dne 23. 5. 
2022 sprejel 
 

SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA GRADNJO CIDO 

ŠENTRUPERT 
 

1.  člen 
Potrditev izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo CIDO Šentrupert 
 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo CIDO 
Šentrupert (v nadaljevanju teksta: OPPN CIDO), ki so skupaj 
s sklepom objavljena na spletni strani Občine Šentrupert.  
 

2.  člen 
Območje in predmet načrtovanja 

 
Območje za OPPN CIDO se nahaja na vzhodni strani naselja 
občinskega središča Šentrupert in je vpeto med vpadno cesto 
v center Šentruperta na zahodu in kmetijskimi površinami na 
vzhodu (Farovški hrib).  
Območje načrtovanih ureditev je v OPN opredeljeno kot EUP 
ŠEN-64 SS in zajema zemljišča v celoti ali samo del zemljišč, 
v skupni velikosti cca. 17,5 hektara s parcelnimi številkami: 
3973/2, 123/5,  125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 
125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/15, 125/16, 125/18, 
125/19, 125/20, 125/21, 133/2, 4001 in 4006/1, vse k. o. 
1399-Šentrupert. 
Del zemljišč s parcelnimi številkami 2512/4, 2513 in 2530/1, 
vse k. o. Bistrica, za potrebe ponikovalnega polja, je izven 
območja načrtovanih ureditev. 
 
V postopku priprave OPPN CIDO je možna sprememba 
območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja 
prostora in drugih udeležencev v postopku. 
 
Načrtovane ključne ureditve obsegajo: 

• gradbena parcela za stavbo CIDO in pripadajočo 
zunanjo ureditev; 

• največ šest novih gradbenih parcel namenjenih za 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš in pripadajoče 
zunanje ureditve; 

• gradnja javne prometne mreže (dostopna cesta sever in 
na jugu) in rekonstrukcija obstoječe  zahodne ceste s 
priključki na gradbene parcele; 

• gradnja oziroma rekonstrukcija cest zajema dvostransko 
avtobusno postajališče,  umeščanje zelenih pasov 
(drevoredi), dvosmerno kolesarsko stezo, eno ali 
obojestranske hodnike za pešce,   

• gradnja javnih parkirišč ob dostopnih cestah na severu 
in na jugu; 

• ureditev dostopnih poti do kmetijskih zemljišč v 
vzhodnem delu območja; 

• ureditev zelenih površin na severu in na jugu; 

• ureditev ekoloških otokov; 

• postavitev igral in naprav za otroke, ter zasaditve na 
zelenih površinah; 

• gradnja ločenega kanalizacijskega sistema (fekalna in 
padavinska kanalizacija), javnega vodovoda s hidrantno 
mrežo, javnega elektro omrežja, javno razsvetljavo, 
omrežja elektronskih komunikacij in optičnega omrežja. 

 

Načrtovani so tudi posegi, ki so potrebni za normalno 
funkcioniranje območja, vendar se nahajajo izven meje 
OPPN CIDO. Ti posegi začasno omogočajo načrtovane 
gradnje objektov, dokler ni zgrajeno ločeno omrežje za 
fekalne in padavinske vode na nivoju naselja (so v fazi 
načrtovanja): 

• novogradnja vodov padavinske kanalizacije s prebojem 
pod cesto do skupnega ponikovalnega polja in 

• gradnja skupnega ponikovalnega polja padavinske 
kanalizacije oziroma s prelivom v obstoječi hidro 
melioracijski jarek (potok Čed), ter 

• morebitne rekonstrukcije oz. novogradnja priključnih 
vodov na fekalne in padavinske kanalizacije do 
obstoječih mešanih vodov v naselju (sosedstvu). 

 
Če se ob rekonstrukciji križišča na severu OPPN CIDO 
ugotovi, da je potrebna prestavitev osrednjega droga državne 
zastave in kapelice Sv. Ruperta, se predvidi na novi lokaciji v 
dogovoru s pristojnimi institucijami. 
 
Gradnja (navezava) gospodarske javne infrastrukture v 
območju OPPN CIDO, do navezave na javno omrežje 
obstoječe infrastrukture, se izvede v skladu s pogoji pristojnih 
nosilcev urejanja prostora. 
 

3.  člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 

 
Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju:  

• s strani naročnika potrjene variantne rešitve pozidave in 
internega prometa,  

• Občinskega prostorskega načrta občine Šentrupert,  

• pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter ostalih 
udeležencev v postopku in  

• prikaza stanja prostora.  
 
Za potrebe izdelave tega prostorskega akta se izdela:  

• certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ter z vrisom 
zemljiških parcel in 

• elaborat ekonomike.  
 
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati 
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno. 
 

4.  člen 
Vrsta postopka 

 
Postopek priprave OPPN CIDO bo potekal skladno z 
Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 
61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in sicer po 
postopku, ki je določen za pripravo in sprejem OPPN. 
 

5.  člen 
Roki in faze priprave prostorskega akta 

 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN CIDO bo 
potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu, podanem 
v delovnih dnevih, če ni drugače opredeljeno: 
 

Faza OPPN 
CIDO 

Rok izvedbe aktivnosti pristojnost 

Izdelava izhodišč 
za pripravo 
OPPN 

30 delovnih dni od 
prejema noveliranega 
geodetskega načrta in 
potrjene končne 
projektne naloge 
naročnika 

izdelovalec 
OPPN 

Vključevanje 
udeležencev 
urejanja prostora 
(javnost, NUP) 
pri oblikovanju 

maj 2022 Občina 
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izhodišč za 
pripravo OPPN  

Priprava sklepa 
o pripravi OPPN 
in pridobitev 
identifikacijske 
številke 
prostorskega 
akta 

5 delovnih dni od 
potrditve izhodišč 

Občina in 
izdelovalec 
OPPN 

Objava sklepa in 
izhodišč na 
spletni strani 
občine 

5 dni od potrditve 
sklepa in pridobitve 
identifikacijske številke 
prostorskega akta 

Občina 

Pridobitev mnenj 
o verjetnosti 
pomembnejših 
vplivov na okolje 
ter pridobitev 
konkretnih 
smernic nosilcev 
urejanja prostora 
(NUP) 

30 dni zakonsko 
določen rok 

Občina 

Pridobitev 
odločitve o 
potrebnosti 
izvedbe CPVO 

21 dni zakonsko 
določen rok 

MOP 

Izdelava osnutka 
OPPN in EE 

30 delovnih dni od 
pridobitve odločbe o 
(ne) potrebnosti 
izvedbe CPVO 

izdelovalec 
OPPN 

Uskladitev 
osnutka z 
Občino  

5 delovnih dni od 
prejetja osnutka OPPN 

Občina in 
izdelovalec 
OPPN 

Objava osnutka 
na spletni strani 
občine 

5 delovnih dni od 
potrditve osnutka 

Občina 

Pridobitev prvih 
mnenj NUP na 
osnutek 

30 dni zakonsko 
določen rok  
(možno podaljšanje še 
za 30 dni) 

NUP 

Izdelava 
dopolnjenega 
osnutka OPPN 
in EE ter gradiva 
za javno 
razgrnitev 

20 delovnih dni po 
prejemu zadnjega 
mnenja 

izdelovalec 
OPPN 

Objava javnega 
naznanila in 
dopolnjenega 
osnutka na 
spletni strani 
občine  

5 dni (zakonski rok 
sicer ni določen) 

Občina 

Javna razgrnitev 
z javno 
obravnavo 

30 koledarskih dni 
zakonsko določen rok  

Občina 

Izdelava stališč 
do pripomb 
javnosti 

15 delovnih dni od 
dneva prejema vseh 
pripomb iz javne 
razgrnitve in javne 
obravnave 

Občina in 
izdelovalec 
OPPN 

Izdelava 
predloga OPPN 
in EE 

15 delovnih dni od 
potrditve stališč do 
pripomb javnosti 

izdelovalec 
OPPN 

Uskladitev 
predloga z 
Občino 

3 delovne dni od 
prejetja predloga 
OPPN 

Občina in 
izdelovalec 
OPPN 

Objava predloga 
OPPN in EE na 
spletni strani 
občine 

3 delovne dni od 
potrditve predloga 

Občina 

Pridobivanje 
drugega mnenja 
NUP na predlog 

30 dni zakonsko 
določen rok  
(možno podaljšanje za 
še 30 dni) 

Občina 

Izdelava 
usklajenega 
predloga OPPN 
in EE 

15 delovnih dni od 
prejema zadnjega 
pozitivnega mnenja 
nosilcev urejanja 
prostora 

Izdelovalec 
OPPN 

Sprejem na 
Občinskem 
svetu 

30 dni od izdelave 
usklajenega predloga 
oz. po urniku sej 
Občinskega sveta 

Občina 

Objava Odloka v 
uradnem glasilu  

10 dni od sprejema na 
Občinskem svetu 

Občina 

Oddaja 
končnega 
gradiva 

5 delovnih dni od 
objave Odloka v 
Uradnem glasilu 

Izdelovalec 
OPPN 

 
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od 
odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oz. od vseh 
sodelujočih v postopku izdelave OPPN CIDO. V kolikor bo 
potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje se roki 
ustrezno prilagodijo.  
 

6.  člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi 

udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj 
 
Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN 
CIDO na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja 
prostora, ki tudi sicer sodelujejo v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje: 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo 
mesto; 

• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana; 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana; 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana; 

• Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 
1211 Ljubljana; 

• Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 
15, 8000 Novo mesto; 

• Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, 
Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto. 

 
Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi: 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
47, 1000 Ljubljana. 

 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v 
postopku priprave OPPN CIDO:  

• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; 

• Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, 
Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto; 

• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo 
mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto; 

• Občina Šentrupert, Šentrupert 5,  8232 Šentrupert; 

• Komunala Trebnje, Primštal 30, 8210 Trebnje; 

• Elektro Celje d.d., DE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje; 

• Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.  
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V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v 
postopku priprave OPPN CIDO. 
 

7.  člen 
Načrt vključevanja javnosti 

 
Javnost se v pripravo OPPN CIDO vključuje preko 30-dnevne 
javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi javna 
obravnava. Vključevanje oz. seznanitev javnosti se zagotavlja 
tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani Občine 
(objavijo se izhodišča, sklep, osnutek, dopolnjen osnutek, 
predlog, ipd.). 
 

8.  člen 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja 

 
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, 
zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih OPPN CIDO 
zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, 
predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne 
programe in posredujejo mnenja na OPPN CIDO.  
 

9.  člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka 

 
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo OPPN CIDO, 
zagotovi Občina Šentrupert, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert. 
 

10.  člen 
Začetek veljavnosti 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in na spletni 
strani Občine Šentrupert. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina.  
 
Identifikacijska številka (ID) prostorskega akta: 3023 
Številka: 3500-0017/2021-26 
Datum: 23.05.2022 
 
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, župan 

  
 
 

68. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Šentrupert 

 
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 
– odl. US), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – 
ZUreP-3) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/18, Uradno glasilo e-občina, št. 28/20) je Občinski 
svet Občine Šentrupert na 27. redni seji dne 18. 5. 2022 in 
13. dopisni seji dne 25. 5. 2022 (tehnični popravek) sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O 
PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU 

OBČINE ŠENTRUPERT 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
1.  člen 

 

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine Šentrupert 
(Uradno glasilo e-občina, št. 28/21) se v 4. členu spremeni 
tretja vrstica tabele tako, da se glasi: 
» 

omrežje kanalizacije 2.446.704 

« 
 

2.  člen 
 
Tretja vrstica tabele 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» 

omrežje kanalizacije 6,33 20,67 

« 
 

3.  člen 
 
Tretja vrstica tabele 9. člena se spremeni tako, da  se glasi: 
» 

omrežje kanalizacije 0,2310 (23,10%) 

« 
 

4.  člen  
 
V 15. členu se na koncu četrte alineje ».« spremeni v »,« in 
doda nova, peta, alineja, ki se glasi: 
 
»- Odlok o opremljanju in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje urejanja obrtno podjetniške cone 
Šentrupert (Uradni list RS, št. 3/2011).« 
 

5.  člen  
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina. 
 
Številka: 354-0009/2022-5 
Datum: 25.05.2022 
 
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, župan 

  
 
 

OBČINA BENEDIKT 
 
69. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za 

leto 2022 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 76/16- odl. US,11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUOOPE in 80/20-ZIUOOPE), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- 
UPB, 14/13-popr.,  101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl. US),  63. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo e-občina, št. 20/21-UPB1) in 
83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo e-občina, št. 20/21-UPB1) je Občinski svet 
Občine Benedikt na 22. redni seji, dne 25. maja 2022 sprejel 
 

ODLOK O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE 
BENEDIKT ZA LETO 2022 

 
1.  člen 

(splošna določba) 
 
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2022 in Odloku 
o rebalansu I proračuna Občine Benedikt (Uradno glasilo e-
občina, št. 30/21 in 6/22)  se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:  
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2.  člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po 
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV 

 

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR 

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

3.077.648,67 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)        

70 DAVČNI PRIHODKI 2.026.545,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.851.048,00  

703 Davki na premoženje 130.775,00 

704 Domači davki na blago in storitve      44.722,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 297.388,58 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 

158.601,00 

711 Takse in pristojbine 4.500,00 

712 Denarne kazni        3.200,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 

71.601,93 

714 Drugi nedavčni prihodki 59.485,65 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 43.400,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 

43.400,00           

73 PREJETE DONACIJE 1.500,00           

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500,00 

731 Prejete donacije iz tujine            

74 TRANSFERNI PRIHODKI 705.065,09 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 

514.687,28 

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
EU 

190.377,81 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 3.750,00 

 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 

3.750,00 
 

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

3.586.512,95 

40 TEKOČI ODHODKI 1.142.228,33  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 274.053,44 

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

45.914,00 

402 Izdatki za blago in storitve 771.964,89 

403 Plačila domačih obresti 18.596,00 

409 Rezerve 31.700,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.049.540,57 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

731.635,16 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 

97.259,40 

413 Drugi tekoči domači transferi 220.646,01 

414 Tekoči transferi v tujino            

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.384.563,07 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

1.384.563,07 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.180,98        

430 Investicijski transferi  

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 

 

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 

10.180,98           

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

-508.864,28 

 (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 

 

 B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 

 

 KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

           

750 Prejeta vračila danih posojil  

751 Prodaja kapitalskih deležev            

752 Kupnine iz naslova privatizacije           

V. DANA POSOILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 

 

 DELEŽEV (440+441+442)            

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 

440 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

           

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 

           

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 

           

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 

 

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  

50 ZADOLŽEVANJE 240.000,00 

500 Domače zadolževanje 240.000,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  

55 ODPLAČILO DOLGA 139.658,40 

550 Odplačilo domačega dolga 139.658,40 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 

-408.522,68 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 

100.341,60 

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

  508.864,28 

 STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31.12.2021 
9009 Splošni sklad za drugo 

409.127,00                         

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področje proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3.  člen 
 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena: Za kritje presežka 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2022 lahko zadolži v višini 240.000,00 EUR.  
 

4.  člen 
 
Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Benedikt za 
leto 2022 ostanejo v veljavi. 
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5.  člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina.  
 
Številka: 410-46/2021-34 
Datum: 26.05.2022 
 
 

Občina Benedikt 
Milan Repič, župan 

  
 
 

OBČINA IVANČNA GORICA 
 
70. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Studenec - vzhod 
 
Na podlagi 110., 118. in 119. člena  Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 338. 
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS št. 
199/21)  ter  30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 91/15 - uradno prečiščeno besedilo in 162/21)  je 
župan Občine Ivančna Gorica dne 25. 5. 2022 sprejel 
 

SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA STUDENEC - VZHOD 

 
1.  člen 

(predmet sklepa) 
 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na območju Studenec - 
vzhod (v nadaljevanju: OPPN) in se potrdijo Izhodišča za 
pripravo OPPN Studenec – vzhod (Acer Novo mesto, d.o.o., 
maj 2022), ki se objavijo na spletni strani Občine Ivančna 
Gorica. 
(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je NADEX 
Nepremičnine d.o.o., pripravljavec je Občina Ivančna Gorica, 
izdelovalec pa podjetje Acer Novo mesto, d.o.o. (v 
nadaljevanju: izdelovalec). 
 

2.  člen 
(predmet načrtovanja in območje) 

 
(1) Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih 
izvedbenih pogojev za gradnjo stanovanjskih in poslovno-
stanovanjskih objektov na območju Studenec - vzhod v 
Ivančni Gorici. 
(2) Načrtovane ureditve so skladne z določili Občinskega 
prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 36/17 – UPB, v nadaljevanju: OPN), v katerem je na 
obravnavanem območju opredeljena enota urejanja prostora 
IVG-OPPNf za katerega je predvidena priprava OPPN. 
Predmet OPPN so ureditve na območju IVG-OPPNf; na 
katerem je opredeljena namenska raba CU (osrednja 
območja centralnih dejavnosti (v kombinaciji s stanovanji)) v 
navezavi na stanovanjsko območje Studenec. 
(3) Območje OPPN leži na vzhodnem robu naselja Ivančna 
Gorica na zemljiščih med regionalno in lokalno cesto. Obseg 
območja OPPN znaša približno 3,7 ha. Obsega zemljišča 
oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: del 42/1, del 
42/4, del 44/10, del 595/11, del 595/12, del 595/4, del 629/1, 
del 629/5, 10/2, 13/10, 13/11, 13/13, 13/14, 13/17, 13/18, 
13/19, 13/2, 13/20, 13/4, 13/7, 13/8, 14/10, 14/11, 14/2, 14/3, 
14/4, 14/5, 14/7, 14/8, 14/9, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 42/3, 
42/6, 43/2, 43/4, 43/6, 43/8, 43/9, 44/9, 629/6, 629/7, 9/1, 9/2, 
9/3, 9/4 vse k.o. 1817 Radohova vas. 
(4) Območje urejanja se lahko v postopku priprave OPPN tudi 
spremeni oz. razširi na sosednje površine z namenom, da se 
zagotovijo celovite funkcionalne in prometne ureditve 
obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske 
javne infrastrukture. 

(5) Podrobnejša namenska raba območja je CU, vendar se 
na podlagi 117. in 282. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) lahko s pripravo OPPN 
spremeni podrobnejša namenska raba, brez poprejšnje 
spremembe OPN (deloma iz območja centralnih dejavnosti v 
območja stanovanj in območja zelenih površin). 
(6) Na podlagi 5. in 6. odstavka 117. člena je priprava OPPN: 

• Skladna z Regionalnim razvojnim programom 
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020, 
Ljubljana, julij 2015, ki za enega od ciljev regije določa 
visoko kakovost bivanja za posameznika in celotno 
družbo ter v okviru ukrepov za doseganje ciljev regije 
predvidi prenovo in ureditev urbanih ter vaških območij. 

• Skladna s strateškim delom OPN Občine Ivančna Gorica 
glede koncepta razvoja naselja Ivančna Gorica (42. 
člen), ki med drugim navaja, da se naselje razvija kot 
pomembnejše lokalno središče. Prostorski razvoj je 
usmerjen predvsem v zapolnjevanje nepozidanih 
stavbnih zemljišč, tako stanovanjskih, gospodarskih, kot 
površin za centralne dejavnosti. V širšem smislu se jedro 
naselja nadaljuje v krakih proti avtocesti (trgovski centri 
ipd.), proti Stični in proti Šentvidu, kjer se razvijajo 
mestotvorne centralne dejavnosti: oskrbne, storitvene, 
družbene, turistične in druge. Stanovanjska območja se 
širijo predvsem na območje med železniško progo in 
avtocesto na vzhodnem delu naselja, kot organizirana 
gradnja urbane stanovanjske pozidave. 

• Skladno s pravnimi režimi mora biti obravnavano 
območje predhodno arheološko raziskano, ker se na 
obravnavanem območju nahaja spomenik lokalnega 
pomena Vir pri Stični - Prazgodovinsko gradišče in 
gomilno grobišče (EŠD 821), ki je z Odlokom o 
razglasitvi arheološkega kompleksa Stične za kulturni in 
zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 7/94-321) 
opredeljen kot kulturni spomenik (izhodišča Ministrstvo 
za kulturo, maj 2022). 

• Sprememba podrobnejše namenske rabe iz območja 
bolj v območja manj intenzivne namenske rabe prostora, 
kar sprememba iz območja centralnih dejavnosti v 
območja stanovanj in območja zelenih površin tudi je. 

 
3.  člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov 
in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega 

zagotavljanja) 
 
(1) Urbanistično urejanje obravnavanega območja izhaja iz 
strokovnih podlag. 
(2) Poleg veljavnega Občinskega prostorskega načrta občine 
Ivančna Gorica se pri pripravi OPPN upoštevajo tudi podatki 
iz javno dostopnih evidenc ter usmeritve in mnenja nosilcev 
urejanja prostora. 
(3) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku 
priprave OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje 
(v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN 
pripravi tudi okoljsko poročilo. 
(4) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se izdela 
elaborat ekonomike. 
(5) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava tudi 
morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve 
nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik. 
 

4.  člen 
(vrsta postopka) 

 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v 
skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora. 
 

5.  člen 
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave) 

 
(1) OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih 
fazah in rokih: 

• posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za 
pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v 
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nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s 
pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne 
smernice; 

• poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh 
odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi 
pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih 
CPVO; 

• izdelava osnutka OPPN (45 dni po pridobitvi odločbe o 
potrebnosti CPVO); 

• pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni); 

• izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno 
razgrnitev (45 dni po pridobljenih prvih mnenjih); 

• izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve 
obravnave na občinskem svetu (30 dni); 

• izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem 
svetu (20 dni po zaključku javne razgrnitve); 

• sprejem stališč do pripomb in predlogov s strani župana; 

• izdelava predloga OPPN (30 dni po zavzetju stališč); 

• pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni); 

• izdelava usklajenega predloga OPPN (20 dni po 
pridobljenih drugih mnenjih); 

• druga obravnava usklajenega predloga OPPN na 
občinskem svetu in sprejem; 

• objava odloka v uradnem glasilu; 

• izdelava sprejetega OPPN (10 dni po objavi odloka v 
javnem glasilu). 

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično 
pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN. 
 

6.  člen 
(nosilci urejanja prostora) 

 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim 
prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so: 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko, Langusova ul. 4, 1535 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za infrastrukturo/Direkcija RS za 
infrastrukturo/Sektor za upravljanje cest/Območje 
Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana 

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

• JKP Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje; 

• Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale; 

• Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. 

• Občina Ivančna Gorica, Oddelek za upravljanje 
infrastrukture, Sokolska ul. 8, 1295 Ivančna Gorica; 

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših 
vplivih OPPN na okolje se posreduje: 

• Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 

• Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; 

• Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana; 

• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana; 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ul. 28 c, 1000 Ljubljana; 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana. 

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih 
v postopek vključi naknadno. 
 

7.  člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

 
(1) Javnost je bila v pripravo OPPN vključena že pred pripravo 
izhodišč z anketnim vprašalnikom in med samo pripravo 
izhodišč. Predlog izhodišč je bil javno objavljen od 27. 4. 2022 
do vključno 12. 5. 2022 z možnostjo dajanja pripomb in 
predlogov. 
(2) Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave 
OPPN z objavo tega sklepa in izhodišči na spletni strani 
občine Ivančna Gorica. 
(3) Občina o objavi sklepa in izhodišč za pripravo OPPN 
seznani Krajevno skupnost Ivančna Gorica. 
(4) Občina v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ivančna 
Gorica pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, 
ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno 
obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne 
razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je 
dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja 
pripomb in rokom za njihovo posredovanje. 
(5) Občina preuči pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na 
svoji spletni strani. 
(6) Občinski svet sprejme OPPN z odlokom, ki se po 
sprejemu javno objavi v Uradnem glasilu e-občina. 
 

8.  člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

 
Izdelavo OPPN financira pobudnik in naročnik izdelave 
OPPN. 
 

9.  člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati 
naslednji dan po objavi. Sklep z izhodišči se objavi tudi na 
spletni strani Občine Ivančna Gorica. 
 
Številka: 3503-0005/2020-26 
Datum: 25.05.2022 
 
 

Občina Ivančna Gorica 
Dušan Strnad, župan 

  
 
 

71. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Centov hrib v delu enote 
urejanja prostora ŠES-OPPNa 

 
Na podlagi 110., 118. in 119. člena  Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 338. 
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS št. 
199/21)  ter  30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 91/15 - uradno prečiščeno besedilo in 162/21) je 
župan Občine Ivančna Gorica, dne 26.5.2022 sprejel 
 

SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA CENTOV HRIB V DELU 

ENOTE UREJANJA PROSTORA ŠES-OPPNA 
 

1.  člen 
Predmet sklepa 

 
S tem sklepom se začne  priprava Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Centov hrib, v delu enote urejanja 
prostora ŠES-OPPNa (v nadaljnjem besedilu: OPPN). 
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2.  člen 
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN 

 
Priprava OPPN v delu enote urejanja je določena v Odloku o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Š1/a Centov hrib 
(Kavka) (OPPN, Uradni list RS, 103/08). Določila in usmeritve 
OPPN in investicijska pobuda za del območja OPPN so 
povzeti v Izhodiščih za pripravo OPPN, ki so pripravljena na 
podlagi 108. člena in v povezavi s 5. odstavkom 117. člena  
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 
61/17). Izhodišča je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje 
prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod številko 
URBI-2167 v mesecu februarju 2022, in se s tem sklepom 
potrdijo. 
 

3.  člen 
Območje OPPN  in predmet načrtovanja 

 
Območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 705 in 704, obe 
k.o. Šentvid.  
Območje urejanja z OPPN meri 4.679 m2.  
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij 
gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja 
OPPN. 
Z OPPN se načrtuje stanovanjsko zazidavo - prostostoječe 
stanovanjske objekte, javno komunalno infrastrukturo in 
priključke. 
  

4.  člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev in potrebne 

strokovne podlage 
  
Strokovne rešitve pripravi pooblaščeni načrtovalec na podlagi 
izhodišč, strokovnih podlag, analize prostora, na podlagi 
urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, na podlagi 
pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so 
potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v 
skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07). 
 
Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku 
priprave OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje 
(v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN 
pripravi tudi okoljsko poročilo.  
 
Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se izdela 
elaborat ekonomike. 
 
V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava tudi 
morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve 
nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik. 
 

5.  člen 
Vrsta postopka 

 
OPPN se skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki 
veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega 
prostorskega načrta. 
 

6.  člen 
Roki priprave OPPN in njegovih posameznih faz 

 
Postopek priprave OPPN se izdeluje in vodi v naslednjih 
fazah v predvidenih minimalnih okvirnih  rokih: 
 

Faza Rok 

- pridobitev  mnenj o 
verjetnosti pomembnejših 
vplivov na okolje ter 
pridobitev konkretnih 

2 meseca po 
objavi tega 
sklepa 

smernic nosilcev urejanja 
prostora 

- pridobitev odločbe o 
potrebnosti izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje 

3 mesece po 
objavi tega 
sklepa 

-  osnutek OPPN in 
pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora iz 7. člena 
tega sklepa  

 

3 mesece od 
pridobitve 
odločbe o 
potrebnosti 
izvedbe celovite 
presoje vplivov 
na okolje 

- dopolnjen osnutek OPPN 2 meseca po 
pridobitvi mnenj 
k osnutku OPPN 

- obravnava na občinskem 
svetu,  javna razgrnitev in 
javna obravnava 

2 meseca po 
pripravi 
dopolnjenega 
osnutka OPPN 

- priprava in sprejem stališč 
do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve 

2 meseca po 
končani javni 
razgrnitvi 

- predlog OPPN, pridobitev 
mnenj nosilcev urejanja 
prostora k predlogu OPPN 

3 meseca po  
sprejetju stališč 
do pripomb in 
predlogov 

- priprava usklajenega 
predloga OPPN, obravnava 
in sprejem na občinskem 
svetu  

3 mesece od 
pridobitve mnenj 
k predlogu 
OPPN 

 
V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN,    
posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN. 
 

7.  člen 
Navedbe državnih in lokalnih NUP, ki bodo pozvani za 

podajo mnenj 
 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim 
prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja: 

• MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat 
za prostor, graditev in stanovanja,  

• MINISTRTSVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino,  

• MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za 
trajnostno mobilnost in prometno politiko,  

• MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
energijo (za področje energetike),  

• MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in 
reševanje,  

• MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za vojaško 
dediščino,  

• JKP Grosuplje d.o.o.,  

• Elektro Ljubljana d.d.,  

• Telekom Slovenije d.d.,  

• Občina Ivančna Gorica. 
 
Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivih 
OPPN na okolje se posreduje: 

• MINISTRTSVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino,  

• ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE,  

• MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO,  

• ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE,  

• MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno 
zdravje,  

• MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS 
za vode,  

• MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje. 
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Drugi udeleženci: 

• ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
SLOVENIJE, Območna enota Ljubljana, 

• KS Šentvid pri Stični. 
 
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje. 
 

8.  člen 
Načrt vključevanja javnosti 

 
Javnost je bila vključena v postopek priprave OPPN  že med 
pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil 
javno razgrnjen v času  od 12.5.2022 do 25.5.2022. Izhodišča 
se skupaj s sklepom objavi na spletni strani Občine Ivančna 
Gorica. 
V nadaljevanju postopka bo Občina v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Šentvid pri Stični pripravila javno razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo trajala najmanj 30 dni in  
v tem času zagotovila njegovo javno obravnavo. Javnost bo 
seznanila s krajem in časom javne razgrnitve in javne 
obravnave, s spletnim naslovom, kjer bo dopolnjeni osnutek 
OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za 
njihovo posredovanje. 
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo skupaj s predlogom OPPN objavila 
na svoji spletni strani. 
Občinski svet bo sprejel OPPN z odlokom, ki se bo javno 
objavil v Uradnem glasilu e-Občina. 
 

9.  člen 
Obveznosti udeležencev pri urejanju prostora 

 
Pripravo OPPN financira investitor, ki je v ta namen sklenil 
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s 
pogodbo o medsebojnih obveznostih med občino in 
investitorjem. 
 

10.  člen 
Objava sklepa priprave OPPN 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-Občina  in začne 
veljati naslednji  dan po objavi. Sklep z izhodišči se objavi tudi 
na spletni strani  Občine Ivančna Gorica. 
 
Številka: 3503-0001/2022-15 
Datum: 26.05.2022 
 
 

Občina Ivančna Gorica 
Dušan Strnad, župan 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VSEBINA 
 

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 1 

65. Zaključni račun proračuna Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2021 1 
 
OBČINA ŠENTRUPERT 1 

66. Sklep o lokacijski preveritvi EUP HOM-30 
VIN 1 

67. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo CIDO 
Šentrupert 2 

68. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Šentrupert 4 
 
OBČINA BENEDIKT 4 

69. Odlok o rebalansu II proračuna Občine 
Benedikt za leto 2022 4 
 
OBČINA IVANČNA GORICA 6 

70. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Studenec - vzhod 6 

71. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Centov hrib v delu enote 
urejanja prostora ŠES-OPPNa 7 
 


