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Priloga: Podrobnejša pojasnila 
 
Podlaga za pripravo noveliranih aglomeracij 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15; v nadaljevanju: uredba) pripravilo predlog noveliranih 
aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi. 
 
Povzetek priprave noveliranih aglomeracij 
 
Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti 
zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po 
kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Uredba v 20. členu določa, da 
se aglomeracije določijo na podlagi gostote obremenjenosti  in skupne obremenitve zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni 
celici s površino 100 m krat 100 m. Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je:  

- gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, 
izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s PE na hektar (v 
nadaljnjem besedilu: PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha in 

- obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu 
stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: 
skupna obremenitev), za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med seboj stikajo 
najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE. 

 
Celotna površina Republike Slovenija je bila prekrita z mrežo celic 100 m krat 100 m. Uporabljena je 
identična mreža kot za veljavne aglomeracije. Za vsako posamezno celico mreže se je izvedel izračun 
ali preslikava na podlagi: 

- števila stalno prijavljenih prebivalcev, na podlagi evidence Centralnega registra prebivalcev 
(CRP, 2016), pri čemer en stalno prijavljen prebivalec predstavlja eno PE; 

- prisotnosti stavb, določenih v tretjem odstavku 20. člena uredbe, na podlagi registra 
nepremičnin in katastra stavb (GURS, 2016); 

- prisotnosti stavb s klasifikacijsko  številko 1110001 ter 1121001, če se v celici hkrati nahaja 
javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi registra nepremičnin, katastra stavb in zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastrukture (GURS, 2016); 

- prisotnosti javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode (javno kanalizacijsko 
omrežje) iz podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GURS, 2016). 

 
Pri določanju predloga noveliranih aglomeracij so bile upoštevane tiste celice, ki vsebujejo vsaj 10 
stalno prijavljenih prebivalcev, ali v katerih so prisotne zgoraj navedene stavbe, ali so v celicah prisotni 
hkrati javni kanalizacijski vodi in stavbe. Posamezne celice, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih 
pogojev in se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, so bile povezane v skupen poligon. Poligoni 
celic, ki ustrezajo pogoju, da je skupni PE enak ali večji od 50, ali pa so povezani z javnim 
kanalizacijskim omrežjem z večjimi aglomeracijami, so bili predlagani kot novelirane aglomeracije.  
 
Pri pripravi končnega predloga noveliranih aglomeracij je bilo upoštevano tudi, da:  

- so aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, že vrsto let predmet 
poročanja Evropski komisiji po Direktivi 91/271/EGS in da so nekatere od teh aglomeracij (za 
katere so že potekli roki za opremljanje) predmet uradnega opomina, zato so te aglomeracije 
v največji možni meri ohranjene v obstoječi obliki, vključno z morebitnim združevanjem ali 
razdruževanjem veljavnih aglomeracij (npr. zaradi administrativnih meja, kot so meje občin), 

- aglomeracija predstavlja zaključen poligon, znotraj katerega ni praznin; skladno z navedenim 
so bile morebitne celice, ki ne ustrezajo merilom za določitev aglomeracije, a se nahajajo 
znotraj zaključenih poligonov, upoštevane kot del aglomeracije (zapolnitev praznin), 

- se skupna obremenitev posamezne aglomeracije določi kot obremenitev v PE, določena na 
podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev, povečana za ocenjeno vrednost dodatne 
obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v stavbah znotraj aglomeracije, kjer 
ni stalno prijavljenih prebivalcev; skladno z 20. členom uredbe se upošteva povečanje za  
30 %, če gre za aglomeracijo, kjer obremenitev na podlagi števila stalno prijavljenih 
prebivalcev znaša najmanj 2.000 PE (torej je enaka ali večja od 2.000 PE), oziroma povečanje 
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za 10 %, če gre za aglomeracijo, kjer obremenitev na podlagi števila stalno prijavljenih 
prebivalcev ne doseže 2.000 PE. V aglomeracijah, kjer ni stavb brez stalno prijavljenih 
prebivalcev, pa se dodatna obremenitev ne upošteva. 
 

Noveliranim aglomeracijam, ki sovpadajo z veljavnimi aglomeracijami s skupno obremenitvijo, enako 
ali večjo od 2.000 PE, je bila dodeljena identifikacijska številka veljavnih aglomeracij. Noveliranim 
aglomeracijam s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, je bila dodeljena identifikacijska številka 
avtomatsko s števili, večjimi od 30.000.   
 
Rezultati priprave noveliranih aglomeracij 
 
V osnutku noveliranih aglomeracij je skupno število aglomeracij večje od skupnega števila veljavnih 
aglomeracij za 78. Pri tem se je število aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo do 2.000 
PE, zmanjšalo za 30, in sicer zaradi zmanjšanja deleža dodatne obremenitve, ki se skladno z uredbo 
pri aglomeracijah, ki glede na stalno prijavljene prebivalce ne dosegajo 2.000 PE, zmanjša iz 30 % na 
10 %. Tako po osnutku noveliranih aglomeracij 33 veljavnih aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
enako ali večjo od 2.000 PE, po novih merilih ne dosega več 2.000 PE, nastale pa so 3 nove s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.    
 
Podatki kažejo, da je v noveliranih aglomeracijah skupno umeščenih manjše število PE, kot pri 
veljavnih aglomeracijah, pri čemer pa je skupna površina noveliranih aglomeracij večja od površine 
veljavnih aglomeracij. 
 
V noveliranih aglomeracijah je zajetih 77,5 % stalno prijavljenih prebivalcev. Na območju izven 
predlaganih noveliranih aglomeracij je 436.902 stalno prijavljenih prebivalcev. 
 
 
Preglednica:  Primerjava med veljavnimi in osnutkom noveliranih aglomeracijami:   
 

  
 veljavne 

aglomeracije 
(2010) 

novelirane 
aglomeracije 

(2017) 

Št. aglo PE_skupaj >=50 
število aglomeracij z obremenitvijo glede na 
stalno prijavljene prebivalce, enako ali večjo od 
50 PE 

2.049 2.301 

Št. aglo PE_skupaj >=50 
število aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
enako ali večjo od 50 PE 

2.223 2.301 

Št. aglo >=2.000 PE_stalni 
število aglomeracij z obremenitvijo glede na 
stalno prijavljene prebivalce, enako ali večjo od 
2.000 PE 

116 120 

Št. aglo >=2.000 PE_skupaj 
število aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
enako ali večjo od 2.000 PE 

158 128 

2.000 PE_stalni > Št. aglo >= 500 
PE_stalni 

število aglomeracij z obremenitvijo glede na 
stalno prijavljene prebivalce, manjšo od 2.000 
PE in enako ali večjo od 500 PE 

296 249 

2.000 PE_skupaj > Št. aglo >= 500 
PE_skupaj 

število aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
manjšo od 2.000 PE in enako ali večjo od 500 
PE 

355 279 

500 PE_stalni > Št. aglo >= 50 
PE_stalni 

število aglomeracij z obremenitvijo glede na 
stalno prijavljene prebivalce, manjšo od  500 PE 
in enako ali večjo od 50 PE 

1.637 1.932 

500 PE_skupaj > Št. aglo >= 50 
PE_skupaj 

število aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
manjšo od 500 PE in enako ali večjo od 50 PE 

1.710 1.894 

Površina (km2) PE_stalni>=50 
skupna površina aglomeracij z obremenitvijo z 
obremenitvijo glede na stalno prijavljene 
prebivalce, enako ali večjo od 50 PE 

794,4 871,5 

Površina (km2) PE_skupaj>=50 
skupna površina aglomeracij s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE 

802,0 871,5 
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 veljavne 

aglomeracije 
(2010) 

novelirane 
aglomeracije 

(2017) 

Površina (km2) aglo>=2000 
PE_skupaj 

skupna površina aglomeracij s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE 

390,8 436,4 

2.000 PE_skupaj > Površina (km2) 
aglo >= 500 PE_skupaj 

skupna površina aglomeracij s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE in enako ali 
večjo od 500 PE 

198,9 199,4 

500 PE_skupaj > Površina (km2) 
aglo >= 50 PE_skupaj 

skupna površina aglomeracij s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 500 PE in enako ali 
večjo od 50 PE 

212,2 235,7 

PE_stalni >=50 
vsota PE v aglomeracijah z obremenitvijo glede 
na stalno prijavljene prebivalce, enako ali večjo 
od 50 PE 

1.612.913 1.597.670 

PE_skupaj>=50 
vsota PE v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE 

2.106.760 1.972.634 

PE_stalni >=2.000 
vsota PE v aglomeracijah z obremenitvijo glede 
na stalno prijavljene prebivalce, enako ali večjo 
od 2.000 PE 

1.051.909 1.075.989 

PE_skupaj>=2.000 
vsota PE v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE 

1.462.220 1.415.735 

2.000 PE_stalni > PE >= 
500PE_stalni 

vsota PE v aglomeracijah z obremenitvijo glede 
na stalno prijavljene prebivalce, manjšo od 2.000 
PE in enako ali večjo od 500 PE 

291.605 248.666 

2.000 PE_skupaj > PE >= 500 
PE_skupaj 

vsota PE v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE in enako ali 
večjo od 500 PE 

342.101 276.551 

500 PE_stalni > PE >= 50 PE_stalni 
vsota PE v aglomeracijah z obremenitvijo glede 
na stalno prijavljene prebivalce, manjšo od 500 
PE in enako ali večjo od 50 PE 

269.399 273.015 

500 PE_skupaj > PE >= 50 
PE_skupaj 

vsota PE v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 500 PE in enako ali 
večjo od 50 PE 

302.438 280.349 

 
 
 
Način pregleda in sporočanja dopolnitev 
 
Pregledovanje in prenos prostorskih in opisnih podatkov  
 
Prostorski (datoteke ESRI Shape) in opisni podatki (datoteka Novelirane_aglomeracije_2017.xls) se 
nahajajo oziroma so dostopni za pregledovanje in prenos na spretnem pregledovalniku »Atlas 
UWWTD« na spletnem naslovu: http://gis.arso.gov.si/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso 
 
Uporabniško ime: obcine_aglo 
Geslo: aglo2017 
 
Prenos datoteke iz spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD« v formatu ESRI Shape se izvede v 
samem pregledovalniku kart (v glavnem oknu, kjer so prikazani sloji), ob imenu sloja »Aglomeracije-
osnutek (2017)«. 
 
V legendi na desni strani pregledovalnika se lahko poljubno vklopi ali izklopi prikaz slojev. Veljavne 
aglomeracije (sloj »Aglomeracije«) in novelirane aglomeracije (sloj »Aglomeracije-osnutek (2017)«) se 
nahajata v skupini podatkov OKOLJE. Ob vklopljenem sloju »Aglomeracije-osnutek (2017)« se s 
klikom na aglomeracijo v pregledovalniku kart prikažejo opisni podatki, pod opisnimi podatki pa 
povezava (Prenos podatkov) za prenos (slika spodaj) vseh prostorskih in opisnih podatkov, ki so 
združeni v datoteki Novelirane_aglomeracije_2017.zip. 
 

http://gis.arso.gov.si/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso
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Pregledovanje in dopolnitve opisnih podatkov 
 
Morebitne predloge sprememb in dopolnitev v zvezi s posameznimi predlaganimi aglomeracijami je 
mogoče vnašati v Excelovo datoteko Novelirane_aglomeracije_Aglomeracije-osnutek-2017.xls, in 
sicer: 

1. Ime aglomeracije:  
v kolikor menite, da predlagano ime novelirane aglomeracije ni primerno, predlog spremembe 
imena vnesete v stolpec AGLO_IME_N; 

2. Ime občine:  
v kolikor menite, da navedba občine, v kateri se nahaja novelirana aglomeracija, ni pravilna, 
predlog spremembe vnesete v stolpec OBCINE_N; 

3. Razdruževanje aglomeracij:  
v kolikor menite, da je smiselno posamezno novelirano aglomeracijo razdružiti na dve (ali 
več): 
- pod aglomeracijo,  ki se razdružuje, dodate novo vrstico (ali vrstice), 
- v dodano(e) vrstico(e) vpišete predlog imena oz. imen aglomeracije oz. aglomeracij, ki so 
nastale s predlagano razdružitvijo oz. so bile izločene iz razdružene aglomeracije, 
- priložite prostorsko informacijo razdruženih aglomeracij: prostorska informacija (npr. slika) ali 
prostorski podatki (npr. datoteke ESRI Shape, Autodesk DWG, ipd.), 
- v polje Opombe za vsako predlagano novo aglomeracijo, ki je nastala z razdružitvijo oz. 
izločitvijo iz obravnavane aglomeracije, zapišete razlog oz. utemeljitev predlagane razdružitve 
v skladu z merili za določitev aglomeracij iz 20. člena uredbe; 

4. Združevanje aglomeracij:  
v kolikor menite, da je smiselno posamezno novelirano aglomeracijo združiti s posamezno 
drugo ali več drugimi noveliranimi aglomeracijami, za vsako od aglomeracij, za katere 
predlagate združitev v eno aglomeracijo: 
- v polju AGLO_IME_N vpišete predlog novega imena združene aglomeracije,  
- v polju OBCINE_N vpišete ime občine, kjer se predlagana združena aglomeracija nahaja,  
- v polju Opombe navedete vse identifikatorje AGLO_ID tistih aglomeracij, za katere je 
predlagana združitev v eno aglomeracijo, in dodate razlog oz. utemeljitev predlagane 
združitve v skladu z merili za določitev aglomeracij iz 20. člene uredbe (Primer: predlog za 
združitev aglomeracije z imenom Aglo1 in identifikatorjem AGLO_ID = 1001 ter aglomeracije z 
imenom Aglo2 in identifikatorjem AGLO_ID = 1017 v združeno aglomeracijo z imenom Aglo2 
in identifikatorjem AGLO_ID = 1017 – v polje Opombe se tako pri aglomeraciji Aglo1, kot pri 
aglomeraciji Aglo2 vpiše oba identifikatorja, torej Opombe = »1001, 1017«; 

5. Sprememba meje (oboda) aglomeracije:  
v kolikor menite, da je treba spremeniti mejo aglomeracije, priložite prostorsko informacijo 
predlagane spremembe meje: prostorska informacija (npr. slika) ali prostorski podatki (npr. 
datoteke ESRI Shape, Autodesk DWG, ipd.), hkrati v polje Opombe zapišete "sprememba 
meje" in zapišete razlog oz. utemeljitev predlagane spremembe meje aglomeracije v skladu z 
merili za določitev aglomeracij iz 20. člena uredbe; 
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6. Dodatna obremenitev aglomeracije:  
v kolikor razpolagate z natančnejšimi podatki o dodatni obremenitvi v posamezni novelirani 
aglomeraciji (dodatna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v stavbah, kjer 
ni stalno prijavljenih prebivalcev ali zaradi industrijske odpadne vode), v stolpec 
Dodatna_obremenitev_popravek_PE vnesete dejansko dodatno obremenitev, izraženo v PE 
ali v stolpec Dodatna_obremenitev_popravek_% vnesete dejansko dodatno obremenitev v %. 
V stolpcu Opombe podate obrazložitev, od kod izhaja predlagani podatek in oceno njegove 
zanesljivosti. 

 
Pregledovanje in dopolnitve prostorskih podatkov 
 
Morebitne predloge sprememb in dopolnitev v zvezi s prostorskimi podatki vnesete in posredujete na 
naslednje načine: 

- predlog spremembe ali dopolnitve posamezne novelirane aglomeracije vnesete neposredno v 
prostorskih podatkih v ESRI Shape datoteki ali 

- predlog spremembe ali dopolnitve posamezne novelirane aglomeracije prikažete s prostorsko 
informacijo npr. sliko noveliranih aglomeracij z vrisanimi dopolnitvami. 

 
Priložiti je treba tudi dopolnjeno datoteko Novelirane_aglomeracije_2017.xls, iz katere so razvidne 
vrste dopolnitev in razlogi oz. utemeljitve predlaganih sprememb v skladu z merili za določitev 
aglomeracij iz 20. člena uredbe. 
 
Informacije o dodatni obremenitvi v posamezni novelirani aglomeraciji  
 
V datoteki Novelirane_aglomeracije_2017.xls v stolpec: 

- »Dodatna_obremenitev_popravek_PE« ali »Dodatna_obremenitev_popravek_%« vnesete 
oceno dodatne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v stavbah, kjer ni 
stalno prijavljenih prebivalcev in/ali zaradi industrijske odpadne vode, v kolikor je upoštevana 
tudi ta; 

- »Opombe« podate obrazložitev, od kod izhaja predlagani podatek in oceno njegove 
zanesljivosti. Podatek preverite zlasti pri aglomeracijah, v katerih obremenitev na 
podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev presega 2.000 PE. 

 
 
 
Prosimo, da še posebej natančno pregledate in podate predloge glede stopnje dodatne obremenitve 
za aglomeracije, ki po veljavnem operativnem programu glede na skupno obremenitev ne presegajo 
2.000 PE, po noveliranih kriterijih pa presegajo 2.000 PE. Gre za novelirane aglomeracije: 
 

 

 
 
Prav tako prosimo, da še posebej natančno pregledate in podate predloge glede dodatne obremenitve 
(izraženo v PE ali kot stopnja dodatne obremenitve v %) za aglomeracije, ki po veljavnem operativnem 
programu presegajo skupno obremenitev 2.000 PE, skladno z merili iz 20. člena uredbe pa po številu 
stalno prijavljenih prebivalcev ne dosegajo 2.000 PE in zaradi spremenjene ocene dodatne 
obremenitve (dodatna obremenitev 10 % in ne 30 %) glede na skupno obremenitev prav tako ne 
dosegajo 2.000 PE. Gre za naslednje aglomeracije: 
 

AGLO_ID AGLO_IME OB_IME PE PE_DODATNA PE_SKUPAJ AGLO_ID AGLO_IME PE PE_ZACASNI PE_DODATNA PE_SKUPAJ

20029 POBEGI - ČEŽARJI KOPER 1.338 401 1.739

20030 SV. ANTON KOPER 968 290 1.258

16389 LAVRICA ŠKOFLJICA 1.532 460 1.992 30941 LAVRICA 2.476 134 743 3.219

20596 ČIRČE KRANJ 987 296 1.283

20483 HRASTJE KRANJ 1.376 413 1.789

20484 PREBAČEVO ŠENČUR 265 80 345

20597 BREG OB SAVI KRANJ 506 152 658

NOVELIRANE AGLOMERACIJE AGLOMERACIJE PO VELJAVNEM OP

31350 BREG OB SAVI 3.024 127 907 3.931

30099 LOPAR 2.929 136 879 3.808
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Informacije o priključenosti noveliranih aglomeracij na javno kanalizacijo  
 
V datoteki Novelirane_aglomeracije_2017.xls se v stolpca »Prikljucenost_JKO« in »Prikljucenost_CN« 
dodate informacijo o priključenosti noveliranih aglomeracij na javno kanalizacijo, in sicer ločeno za: 

- priključenost na javno kanalizacijsko omrežje (Prikljucenost_JKO) in  
- priključenost na komunalno čistilno napravo (Prikljucenost_CN).  

 
Priključenost na javno kanalizacijsko omrežje in priključenost na komunalno čistilno napravo navedete 
v odstotkih (%) glede na skupno obremenitev aglomeracije. 
 
V kolikor ste predlagali kakršnokoli spremembo noveliranih aglomeracij skladno z zgoraj navedenimi 
možnostmi (združitev, razdružitev, sprememba meje), je treba podatke o priključenosti vnesti tako za: 

- osnovno novelirano aglomeracijo (kot je predlagana v podatkovnem sloju v pregledovalniku 
»Atlas UWWTD«) in  

- tudi vsako posamezno združeno, razdruženo ali spremenjeno aglomeracijo, kot (če) ste jo 
predlagali.  

 
Podatki o priključenosti noveliranih aglomeracij bodo podlaga za pripravo osnutka novega 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
 

AGLO_ID AGLO_IME OB_IME PE PE_DODATNA PE_SKUPAJ PE PE_DODATNA PE_SKUPAJ

370 SREDIŠČE OB DRAVI SREDIŠČE OB DRAVI 1.837 551 2.388 1.692 169 1.861

540 SEČA PIRAN 1.732 520 2.252 1.650 165 1.815

702 STARA NOVA VAS KRIŽEVCI 1.759 528 2.287 1.586 159 1.745

1518 RENČE RENČE-VOGRSKO 1.540 462 2.002 1.514 151 1.665

3414 BOHINJSKA BISTRICA BOHINJ 1.782 535 2.317 1.797 180 1.977

3470 HRUŠICA JESENICE 1.782 535 2.317 1.669 167 1.836

3637 ZGORNJE GAMELJNE LJUBLJANA 1.730 519 2.249 1.799 180 1.979

3644 PODUTIK LJUBLJANA 1.640 492 2.132 1.625 163 1.788

4093 ŽELODNIK DOMŽALE 1.544 463 2.007 1.602 160 1.762

4613 ZGORNJE STRANJE KAMNIK 1.889 567 2.456 1.771 177 1.948

4887 LOG PRI BREZOVICI LOG-DRAGOMER 1.644 493 2.137 1.727 173 1.900

5926 VRTAČA PRI SEMIČU SEMIČ 2.014 604 2.618 1.438 144 1.582

6265 ŽIŽKI ČRENŠOVCI 1.727 518 2.245 1.615 162 1.777

8476 DOL PRI HRASTNIKU HRASTNIK 1.817 545 2.362 1.629 163 1.792

8824 ŠTORE ŠTORE 1.916 575 2.491 1.784 178 1.962

9638 ODRANCI ODRANCI 1.740 522 2.262 1.804 180 1.984

9648 TURNIŠČE TURNIŠČE 1.553 466 2.019 1.484 148 1.632

12278 VELIKI OBREŽ BREŽICE 1.622 487 2.109 1.607 161 1.768

13074 BAKOVCI MURSKA SOBOTA 1.575 473 2.048 1.546 155 1.701

13582 ZGORNJA POLSKAVA SLOVENSKA BISTRICA 1.850 555 2.405 1.690 169 1.859

13627 JANŽEVA GORA SELNICA OB DRAVI 1.791 537 2.328 1.647 165 1.812

14040 NJIVERCE KIDRIČEVO 1.779 534 2.313 1.698 170 1.868

14884 ZAMUŠANI GORIŠNICA 1.596 479 2.075 1.519 152 1.671

16374 ŠTRIHOVEC ŠENTILJ 1.616 485 2.101 1.647 165 1.812

16394 ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH 1.586 476 2.062 1.591 159 1.750

16415 HAJDOŠE HAJDINA 1.608 482 2.090 1.573 157 1.730

16421 OPLOTNICA OPLOTNICA 1.626 488 2.114 1.542 154 1.696

16458 ZGORNJI DUPLEK DUPLEK 1.588 476 2.064 1.587 159 1.746

16468 DRAGOMER LOG-DRAGOMER 1.867 560 2.427 1.763 176 1.939

16520 BISTRICA OB DRAVI IN LOG RUŠE 1.701 510 2.211 1.512 151 1.663

20021 HRVATINI KOPER 1.669 501 2.170 1.809 181 1.990

20590 MLAKA PRI KRANJU KRANJ 1.660 498 2.158 1.625 163 1.788

20591 KOKRICA KRANJ 1.616 485 2.101 1.626 163 1.789
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Kontaktni naslovi 
 
Kontakti naslovi za morebitna dodatna vprašanja: 
 
- za tehnična vprašanja v zvezi s pripravo podatkov v tabelarični ali ESRI Shape obliki: 
maja.kregar@gov.si, OBVEZNO Z NASLOVOM ZADEVE: »Novelacija aglomeracij – prošnja za 
pojasnilo«. 
 
- za vsebinska vprašanja v zvezi z zahtevami uredbe in novelacijo aglomeracij ter podatki o 
priključenosti: gp.mop@gov.si, OBVEZNO Z NASLOVOM ZADEVE: »Novelacija aglomeracij – 
prošnja za pojasnilo«. 
 
 
Naslov za posredovanje morebitnih predlogov sprememb in dopolnitev: 
 
Prosimo, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 
2017 izključno v elektronski obliki na naslov: 
- gp.mop@gov.si, OBVEZNO Z NASLOVOM ZADEVE: »Novelacija aglomeracij - pripombe«. 
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