
Št. 51  
Ljubljana, petek

 6. 7. 2012  
ISSN 1318-0576 Leto XXII

VLADA
2123. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu 

in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, 
ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi 
akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organi-
zacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju 

uredbe Sveta (EU) št. 267/2012

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s 

Sklepom Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o ome-
jevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 
2007/140/SZVP (UL L št. 195, 27. 7. 2010, str. 39, z vsemi 
spremembami; v nadaljnjem besedilu: sklep 2010/413/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sank-
cije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z 
dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in raz-
veljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L št. 88, 24. 3. 2012, 
str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 
267/2012/EU).

II. OMEJEVALNI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI

2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re-

publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo 
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki 
Sloveniji, je prepovedano:

(a) v Iran, za uporabo v Iranu ali v njegovo korist nepo-
sredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izva-
žati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z 
orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško 
opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne 
glede na to, ali tako blago izvira iz Evropske unije ali ne. Ta 
prepoved se ne uporablja za nebojna vozila, ki so bila izde-
lana ali opremljena z opremo za balistično zaščito in so na-
menjena izključno za zaščito osebja Evropske unije in njenih 
držav članic v Iranu;

(b) kupovati oborožitev in opremo iz prejšnje točke iz 
Irana, ne glede na to, ali izvira iz Irana ali ne.

(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje 
zlasti:

(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj 
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove 
posebej izdelane sestavne dele;

(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne 
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;

(c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in ka-
terih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju 
od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v 
zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;

(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva-
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega 
teka 10.000 voltov;

(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali 

prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja 
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire-
jene sestavne dele;

(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo 
prostega teka 10.000 voltov;

(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za pre-
nosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje 
nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s 
palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za oma-
mljanje in takimi z električnimi naboji);

(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne 
pripomočke za kazenski pregon;

(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre-
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;

(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje 

v opremi, ki je našteta v točkah od i do k, ali z njo.

3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno oze-

mlje se prepreči:
(a) osebam, ki so naštete v prilogi I k sklepu 

2010/413/SZVP;
(b) osebam, ki so naštete v prilogi II k sklepu 

2010/413/SZVP;
(c) drugim osebam, ki niso navedene v prilogi I k sklepu 

2010/413/SZVP in podpirajo iransko vlado, ter z njimi poveza-
nim osebam s seznama v prilogi II k sklepu 2010/413/SZVP.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za tranzit čez ozemlje Repu-
blike Slovenije zaradi dejavnosti, ki so neposredno povezane 
s predmeti iz podtočk i in ii točke b tretjega odstavka resolucije 
Varnostnega sveta Združenih narodov 1737 (2006) (v nadalj-
njem besedilu: RVSZN 1737 (2006)) za lahkovodne reaktorje, 
katerih gradnja se je začela pred decembrom 2006. Prejšnji 
odstavek se prav tako ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo 
zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
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– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
medvladne organizacije,

– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v 
nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,

– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privi-
legije in imunitete, ali

– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi.

(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je 
treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.

(4) Izjeme pri ukrepih iz prvega odstavka tega člena se 
lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno:

– z nujnimi humanitarnimi potrebami, vključno z verskimi 
dolžnostmi,

– s potrebami po izpolnitvi ciljev RVSZN 1737(2006), 
tudi tistih, ki izhajajo iz XV. člena Statuta Mednarodne agen-
cije za atomsko energijo (IAEA), ali

– z udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, 
ki jih prireja Evropska unija ali Republika Slovenija in na ka-
terih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo 
demokracija, človekove pravice in pravna država v Iranu.

(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi 
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti 
Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema 
dovoljena, če proti njej noben član Sveta Evropske unije ne 
pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu 
obvestila.

(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim od-
stavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. Z odobritvi-
jo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi 
policijo in Odbor Varnostnega sveta OZN iz točke a prvega 
odstavka tega člena. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vse-
bovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop v Republiko 
Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje.

(7) Kadar se na podlagi tretjega, četrtega in petega 
odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena 
dovoli vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno oze-
mlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo 
dano, in na osebe, na katere se nanaša.

4. člen
V Republiki Sloveniji ali državljanom Republike Slove-

nije je prepovedano specializirano poučevati ali usposabljati 
iranske državljane v strokah, ki bi prispevale k dejavnostim 
Irana, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju 
izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

5. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 48. člena uredbe 

267/2012/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za nje-
no izvajanje:

– ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, v zvezi s 3. členom in točko a drugega odstavka 
5. člena uredbe 267/2012/EU, v zvezi s 7. členom uredbe 
267/2012/EU pa v delu, v katerem se sklicuje na prvi od-
stavek 2. člena in točko b prvega odstavka 5. člena uredbe 
267/2012/EU,

– ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi predho-
dnega mnenja stalne koordinacijske skupine za omejevalne 
ukrepe (v nadaljnjem besedilu: skupine) iz 7. člena Zakona 
o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali 
izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v 
okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06, v 
nadaljnjem besedilu: ZOUPAMO), v zvezi s točko b drugega 
odstavka 5. člena uredbe 267/2012/EU ter v zvezi z 18. in 
19. členom navedene uredbe,

– ministrstvo, pristojno za obrambo, na podlagi pred-
hodnega mnenja skupine v zvezi s 7. členom uredbe 

267/2012/EU v delu, v katerem se sklicuje na točko a prvega 
odstavka 5. člena navedene uredbe,

– ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in prostor, v 
zvezi z 12. in 14. členom uredbe 267/2012/EU,

– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 24., 25., 26., 
27., 28. in 30. členom uredbe 267/2012/EU,

– Banka Slovenije v zvezi s prvim odstavkom 29. člena 
uredbe 267/2012/EU in

– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 
31. členom, točko d 32. člena, prvim odstavkom 40. člena in 
44. členom uredbe 267/2012/EU.

(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s 
prvim odstavkom 48. člena uredbe 267/2012/EU objavi se-
znam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani iz 
priloge X k uredbi 267/2012/EU.

(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s 
4., 5. in 6. členom ZOUPAMO vzpostavi zbirko podatkov za 
izvajanje 31. in 32. člena uredbe 267/2012/EU, ki vsebuje 
podatke iz drugega odstavka 4. člena ZOUPAMO.

(4) Za poročanje o sumljivih transakcijah se poleg nave-
denih določb ZOUPAMO smiselno uporabljajo tudi predpisi o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

(5) V zvezi z izvajanjem uredbe 267/2012/EU po prvi 
alineji prvega odstavka tega člena se:

– pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prve-
ga odstavka 3. člena uredbe 267/2012/EU štejejo za »iz-
voz« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 
5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor 
izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo 
(UL L 134, 29. 5. 2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: uredba 
428/2009/ES) in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno 
rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: 
ZNIBDR);

– v skladu z uredbo 267/2012/EU za izdajo dovoljenj 
smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komi-
sije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obvez-
nosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z uredbo 
428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi pod-
lagi.

(6) V okviru mnenja skupine po drugi alineji prvega od-
stavka tega člena je obvezno mnenje ministrstva, pristojnega 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, po tretji alineji prvega 
odstavka tega člena pa mnenje ministrstva, pristojnega za 
finance, če organ, pristojen za izvajanje ustreznega člena 
uredbe 267/2012/EU v skladu z navedenima alinejama, to 
izrecno zahteva ob predložitvi zadeve v mnenje skupini.

(7) Ministrstva, pristojna za izvajanje uredbe 
267/2012/EU, lahko v skladu z 8. členom ZOUPAMO na 
področju, za katero so pristojna, na podlagi ustrezno obra-
zloženega zaprosila fizične ali pravne osebe in na podlagi 
izjave, da se blago ne uvršča na sezname, za katere je posel 
omejen ali prepovedan, potrdijo podpisano in ožigosano iz-
javo prosilca.

(8) Prosilec vlogo iz prejšnjega odstavka vloži pri mi-
nistrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ki jo posreduje 
pristojnemu ministrstvu ali ministrstvom in po koncu postopka 
odločitev sporoči prosilcu.

III. KAZENSKE DOLOČBE

6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) v Iran za uporabo v njem ali v njegovo korist neposre-
dno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oboro-
žitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in 
strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter 
rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali 
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tako blago po poreklu iz Evropske unije ali ne (točka a prvega 
odstavka 2. člena te uredbe);

(b) kupuje oborožitev in opremo iz prejšnje točke iz 
Irana ne glede na to, ali izvira iz Irana ali ne (točka b prvega 
odstavka 2. člena te uredbe).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zagotavlja 
specializirano poučevanje ali usposabljanje iranskih državlja-
nov v strokah, ki bi prispevale k dejavnostim Irana, nevarnim 
z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju izstrelitvenih 
sistemov jedrskega orožja (4. člen te uredbe).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) ne glede na to, ali je po poreklu iz Evropske unije ali 
ne, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v Iran 
ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, 
dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo iz prilog I 
in II k uredbi 267/2012/EU (prvi odstavek 2. člena uredbe 
267/2012/EU);

(b) blago in tehnologijo iz prilog I in II k uredbi 
267/2012/EU kupi v Iranu, uvozi ali prevaža iz te države ne 
glede na to, ali ta izdelek po poreklu iz Irana ali ne (4. člen 
uredbe 267/2012/EU);

(c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom 
v Iran ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno 
prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža opremo in tehnologijo 
iz priloge VI k uredbi 267/2012/EU (prvi odstavek 8. člena 
uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v 
Iranu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno daje 

tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega 
seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL C št. 69, 18. 3. 
2010, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
skupni seznam) ali iz prilog I, II in VI k uredbi 267/2012/EU 
ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo 
blaga s skupnega seznama ali iz navedenih prilog k uredbi 
267/2012/EU ali če navedenim osebam v zvezi z blagom 
in tehnologijo iz prilog I, II in VI k uredbi 267/2012/EU ali z 
zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo take-
ga blaga omogoča posredniške storitve (točki a in b prvega 
odstavka 5. člena ter točka a 9. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu 
v Iranu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno 
zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in 
tehnologijo s skupnega seznama ali iz prilog I, II in VI k uredbi 
267/2012/EU ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvo-
zna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali 
izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče 
tehnične pomoči (točka c prvega odstavka 5. člena in točka b 
9. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) ne pridobi predhodnega dovoljenja za neposredno 
ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehno-
logije iz priloge III k uredbi 267/2012/EU fizičnim ali pravnim 
osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej 
državi ne glede na to, ali sta po poreklu iz Evropske unije ali 
ne (prvi odstavek 3. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje tehnične po-
moči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo 
iz priloge III k uredbi 267/2012/EU ter z zagotavljanjem, pro-
izvodnjo, vzdrževanjem in uporabo navedenega neposredno 
ali posredno za katero koli osebo, subjekt ali organ v Iranu ali 
za uporabo v tej državi (točka a drugega odstavka 5. člena 
uredbe 267/2012/EU);

(c) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje financiranja 
ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge 
III k uredbi 267/2012/EU, še zlasti subvencij, posojil in zava-
rovanja kreditnih izvoznih poslov, za vsako prodajo, dobavo, 
prenos ali izvoz navedenega ali za vsako zagotavljanje s tem 
povezane tehnične pomoči neposredno ali posredno kateri 
koli osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej drža-
vi (točka b drugega odstavka 5. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
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ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne pri-
dobi dovoljenja pristojnega organa, navedenega na spletni 
strani v prilogi X k uredbi 267/2012/EU, za transakcijo v 
zvezi z blagom in tehnologijo iz prvega odstavka 2. člena ali 
s pomočjo ali posredniškimi storitvami iz prvega odstavka 
5. člena uredbe 267/2012/EU (prvi odstavek 7. člena uredbe 
267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) uvaža surovo nafto, naftne derivate ali petrokemične 
proizvode, ki izvirajo iz Irana ali so bili izvoženi iz te države 
(točki a prvih odstavkov 11. in 13. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) kupuje surovo nafto, naftne derivate ali petrokemične 
proizvode, ki so v Iranu ali iz te države izvirajo (točki b prvih 
odstavkov 11. in 13. člena uredbe 267/2012/EU);

(c) prevaža surovo nafto, naftne derivate ali petroke-
mične proizvode, če izvirajo iz Irana ali se iz Irana izvažajo v 
drugo državo (točki c prvih odstavkov 11. in 13. člena uredbe 
267/2012/EU);

(d) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali 
finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
ter zavarovalništvo in pozavarovalništvo v zvezi z uvozom, 
nabavo ali prevozom surove nafte, naftnih derivatov ali pe-
trokemičnih proizvodov, če izvirajo iz Irana ali so bili izvoženi 
iz te države (točki d prvih odstavkov 11. in 13. člena uredbe 
267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, izvaža, 
prenaša, kupi, uvozi ali prevaža zlato, plemenite kovine in dia-
mante, navedene v prilogi VII k uredbi 267/2012/EU, ne glede 
na to, ali izvirajo iz Evropske unije ali ne, in sicer iranski vladi, 
organom iranske javne uprave, podjetjem in agencijam, vsaki 
osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po 
njihovih navodilih ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta 
ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom (točki 
a in b prvega odstavka 15. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč 
ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, ki 
se nanaša na blago iz prejšnje točke, iranski vladi, organom 
iranske javne uprave, korporacijam in agencijam ali vsaki 
osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po 
njihovih navodilih ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta 

ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom (točka 
c prvega odstavka 15. člena uredbe 267/2012/EU);

(d) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša 
ali izvaža novonatisnjene ali neizdane bankovce in kovance 
iranske valute, in sicer Iranski centralni banki ali v njeno korist 
(16. člen uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) iranski osebi, subjektu ali organu iz drugega odstavka 
17. člena uredbe 267/2012/EU odobri finančno posojilo ali 
kredit ali v teh osebah pridobi ali poveča lastniški delež ali 
ustanovi skupno podjetje (točke od a do c prvega odstavka 
17. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) s sklenitvijo sporazuma ali kakor koli drugače sprej-
me ali potrdi, da ena ali več iranskih fizičnih ali pravnih oseb, 
subjektov ali organov v podjetju, ki opravlja dejavnosti iz 
točk od a do c 22. člena uredbe 267/2012/EU, odobri fi-
nančno posojilo ali kredit, v njem pridobi ali poveča lastniški 
delež ali z njim ustanovi skupno podjetje (22. člen uredbe 
267/2012/EU);

(c) ne pridobi dovoljenja za naložbo v iransko osebo, 
subjekt ali organ, ki proizvaja blago ali tehnologijo iz priloge 
III k uredbi 267/2012/EU (prvi odstavek 18. člena uredbe 
267/2012/EU);

(d) ne pridobi dovoljenja za naložbo v iransko osebo, 
subjekt ali organ, ki opravlja dejavnosti iz točke a drugega 
odstavka 17. člena uredbe 267/2012/EU (19. člen uredbe 
267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

15. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki 
pripadajo osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII in IX 
k uredbi 267/2012/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi raz-
polagajo ali ki jih nadzirajo (prvi in drugi odstavek 23. člena 
uredbe 267/2012/EU);

(b) osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII in IX 
k uredbi 267/2012/EU neposredno ali posredno ali v njihovo 
korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (tretji odstavek 
23. člena uredbe 267/2012/EU);

(c) brez poseganja v odstopanja iz 24., 25., 26., 27., 
28. in 29. člena uredbe 267/2012/EU zagotavlja specializi-
rane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za 
medsebojno izmenjavo finančnih podatkov, fizičnim ali prav-
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nim osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII in IX (četrti 
odstavek 23. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

16. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ob prenosu 
sredstev, ki jih v Iran in iz njega prenese katera koli iranska 
fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ:

(a) predhodno pisno ne priglasi prenosa sredstev v višini 
nad 10.000 evrov ali v ustrezni protivrednosti (točki a in b 
prvega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) ne pridobi predhodnega dovoljenja za prenos sred-
stev nad 40.000 evrov ali v ustrezni protivrednosti (točka c 
prvega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz točke b prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 
1.500 do 500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

17. člen
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju 

s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 
32. člena uredbe 267/2012/EU:

(a) ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi 
podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne 
transakcije, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki 
niso zagotovljeni (točka b prvega odstavka 32. člena uredbe 
267/2012/EU);

(b) ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na 
zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka c prvega 
odstavka 32. člena uredbe 267/2012/EU);

(c) ne glede na 5. in 23. člen uredbe 267/2012/EU, 
kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva 
povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, tega ta-
koj ne sporoči (točka d prvega odstavka 32. člena uredbe 
267/2012/EU),

za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o iz-
vajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačni-
ku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 1/08, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju uredbe 
1781/2006/ES).

(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kredi-
tne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.

18. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznujejo:
(a) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 

49. člen uredbe 267/2012/EU, če pri kreditni ali finančni insti-
tuciji s sedežem v Iranu ali pri tisti, ki je navedena v drugem 

odstavku 32. člena uredbe 267/2012/EU, odpre nov bančni 
račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali v Ira-
nu odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico, 
hčerinsko družbo ali skupno podjetje (točke od a do d prvega 
odstavka 33. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu 
kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu ali zanjo 
oziroma v imenu kreditne ali finančne institucije, ki je nave-
dena v drugem odstavku 32. člena uredbe 267/2012/EU, ali 
zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovi-
tve podružnice ali hčerinske družbe v Evropski uniji (točka b 
drugega odstavka 33. člena uredbe 267/2012/EU);

(c) pravna oseba ali samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali ti-
sti, ki je navedena v drugem odstavku 232. člena uredbe 
961/2010/EU267/2012/EU, omogoči pridobitev ali povečanje 
deleža ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni 
ali finančni instituciji, za katero se uporablja 49. člen uredbe 
267/2012/EU (točka d drugega odstavka 33. člena uredbe 
267/2012/EU).

(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna ose-
ba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo 
ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

19. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če osebam, 
subjektom ali organom iz podtočk od i do iv točke a 34. člena 
uredbe 267/2012/EU neposredno ali posredno proda ali od 
njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, 
izdane po 26. juliju 2010, ali če tem osebam zagotovi posre-
dniške storitve ali jim pomaga pri izdaji takih obveznic (točke 
od a do c 34. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

20. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če subjektom 
iz podtočk od i do iii točke a prvega odstavka 35. člena uredbe 
267/2012/EU zagotavlja zavarovanje ali pozavarovanje (točka 
a prvega odstavka 35. člena uredbe 961//2010/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostoj-
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no opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

21. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zve-
zi s pogodbo ali drugo transakcijo, na izvedbo katere so 
posredno ali neposredno, v celoti ali deloma vplivali ukrepi, 
uvedeni z uredbo 267/2012/EU, odobri nadomestilo škode 
ali druge vrste podobnih zahtevkov, kakršen je zahtevek za 
odškodnino ali terjatev oziroma zahtevek za podaljšanje 
dospelosti ali za plačilo predvsem finančne garancije ali 
jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:

(a) osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz pri-
log VIII in IX k uredbi 267/2012/EU (točka a prvega odstavka 
38. člena uredbe 267/2012/EU);

(b) katera koli druga iranska oseba, subjekt ali organ, 
vključno z iransko vlado (točka b prvega odstavka 38. člena 
uredbe 267/2012/EU);

(c) katera koli druga oseba ali subjekt, ki deluje po taki 
osebi ali subjektu ali v njenem imenu (točka c prvega odstav-
ka 38. člena uredbe 267/2012/EU).

(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

22. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez 
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in 
poslovne skrivnosti:

– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli 
k spoštovanju obveznosti iz uredbe 267/2012/EU, kakršna 
je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z njenim 
23. členom, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, 
in neposredno ali prek teh organov Evropski komisiji (točka 
a prvega odstavka 40. člena uredbe 267/2012/EU);

– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na sple-
tni strani iz priloge X k uredbi 267/2012/EU, pri vsakem pre-
verjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 40. člena 
uredbe 267/2012/EU).

(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

23. člen
(1) Z globo od 200 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zave-
stno in naklepno sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali 
posledica je zaobiti ukrepe iz 2., 5., 8., 9., 11., 13., 17., 22., 
23., 30., 34. ali 35. člena uredbe 267/2012/EU.

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 
400 do 500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 

pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

24. člen
(1) Z globo od 200 do 125.000 evrov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če navaja 
nepopolno ali nepravilno dejansko stanje, da bi zase ali za 
koga drugega pridobil dovoljenje ali odobritev, ki se zahteva 
po uredbi 267/2012/EU, ali če tako dejansko stanje navede 
iz malomarnosti.

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 
400 do 500.000 evrov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena.

IV. NADZOR

25 člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 267/2012/EU 

po svojih pooblastilih iz zadev stvarne pristojnosti organa 
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in 
pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in 
vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka In-
špektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, 
če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, 
pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in 
carinski organi.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka orga-
ni odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 
za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in ured-
be 267/2012/EU organi iz prvega odstavka tega člena ne-
mudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(4) Za nadzor nad izvajanjem 32. člena uredbe 
267/2012/EU se uporabljajo določbe 2. člena uredbe o izva-
janju uredbe 1781/2006/ES.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

26. člen
(1) Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o 

omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta 
(EU) št. 961/10 (Uradni list RS, št. 6/11).

(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-17/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1811-0039

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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2124. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta 
o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine 
za omejevalne ukrepe

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o omejeval-
nih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno 
s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih 
organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi 

Stalne koordinacijske skupine  
za omejevalne ukrepe

1. člen
V Aktu o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za 

omejevalne ukrepe (Uradni list RS, št. 4/08) se drugi odsta-
vek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Skupino sestavljajo predstavniki:
Ministrstva za finance,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za pravosodje in javno upravo,
Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za zunanje zadeve,
Banke Slovenije,
Carinske uprave Republike Slovenije,
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost,
Urada Republike Slovenije za kemikalije,
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja 

denarja.«

2. člen
(1) Vlada opravi potrebna imenovanja iz 4. člena tega 

akta v desetih dneh po njegovi uveljavitvi.
(2) Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati na dan sprejetja.

Št. 02401-12/2012/4
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1811-0043

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2125. Odredba o določitvi programa strokovnega 

izpopolnjevanja za prevoz in varovanje 
gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena v pove-
zavi s četrtim odstavkom 20. člena Zakona o zasebnem varova-
nju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve

O D R E D B O 
o določitvi programa strokovnega 

izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine 
ter drugih vrednostnih pošiljk

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odredba določa program strokovnega izpopolnjevanja 
za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.

(2) Program strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varo-
vanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk iz prejšnjega odstav-
ka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe. Program 
strokovnega izpopolnjevanja velja tudi kot obdobni program stro-
kovnega izpopolnjevanja. Vsebina programa se javno objavi na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

2. člen
(prehodne določbe)

(1) Varnostnik, ki v času uveljavitve te odredbe že 
opravlja naloge prevoza in varovanja gotovine in drugih vre-
dnostnih pošiljk, se mora izpopolniti v skladu s programom 
iz priloge 1 v 24 mesecih od uveljavitve te odredbe.

(2) Varnostnik, ki opravlja naloge prevoza in varovanja 
gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, se mora vsakih pet let 
udeležiti strokovnega izpopolnjevanja v skladu s programom iz 
priloge 1 in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

(3) Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 
30 dni pred izvedbo programa strokovnega izpopolnjevanja mi-
nistrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, posredujejo v pregled 
strokovno gradivo za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja.

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 604-150/2012/17
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-1711-0026

dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister

za notranje zadeve
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PRILOGA 1 
 

 
 

PROGRAM 
STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH 

VREDNOSTNIH POŠILJK  
 
1 IME PROGRAMA:  
 
Program strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk. 
 
2 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI IZPOPOLNJEVATI:  
 
Program je pripravljen za varnostnike, ki že opravljajo naloge prevoza in varovanja  gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk in za tiste varnostnike, ki to želijo opravljati. 
 
Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica oziroma strokovno 
usposobljenost za opravljanje teh del.  
 
3 TRAJANJE IZPOPOLNJEVANJA IN VIŠINA TARIFE ZA IZVAJANJE  
 

3.1. Izpopolnjevanje traja najmanj  16 ur.  
3.2. Višina tarife za izvajanje programa znaša  39 točk.  
3.3. Preizkus usposobljenosti se obračuna v skladu z Metodologijo oblikovanja cene na podlagi 

predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju izpopolnjevanja 
pripada 4 enote iz točke A – strokovno usklajevanje, informiranje in obveščanje, in 8 enot iz 
točke D – materialni stroški. Komisiji pripada 12 enot iz točke C – pisno, praktično in ustno 
preverjanje. 

 
4 CILJI  
 
4.1 Usmerjevalni cilji  
 

- Seznani se z novostmi na področju normativne ureditve zasebnega varovanja 
- Osveži znanje o uporabi ukrepov varnostnika in drugih sredstev ter se seznani z novostmi 
- Osveži znanje o dolžnostih varnostnika 
- Obnovi znanje o praktičnih postopkih izvajanja posameznih ukrepov in drugih sredstev 

varnostnika 
- Obnovi in nadgradi osnovne pojme s področja prevoza in varovanja gotovine ter drugih 

vrednostnih pošiljk 
- Pridobi in osveži znanja s področja prevoza in prenosa gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
- Pozna postopke prevoza in prenosa gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, glede na različne 

vrednostne razrede 
- Osveži znanje o uporabi komunikacijskih sredstev in načinu komuniciranja z VNC, policijo in 

varnostnim osebjem 
- Prepozna okoliščine, ki lahko pomenijo ogrožanje varnosti prevoza ali prenosa gotovine ter 

drugih vrednostih pošiljk 
- Pozna postopke in ukrepe v primeru varnostnega dogodka 

 
4.2 Operativni cilji  
 
4.2.1 Normativna ureditev - 2 uri 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik:     Varnostnik:  

Normativna ureditev zasebnega 
varovanja: 
- osveži znanje iz vsebin predpisov 

- razloži način sodelovanja med 
varnostnim osebjem 

- pojasni pomen varnostnih 

- frontalna in skupinska 
- razgovor 
- igranje vlog  
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s področja zasebnega varovanja 
in drugih predpisov, ki se 
navezujejo na delo varnostnega 
osebja ter se seznani z novostmi  

- pozna dejavnosti in naloge, ki 
niso združljive z zasebnim 
varovanjem  

- pozna pomen in specifiko 
različnih temeljnih oblik 
zasebnega varovanja 

- pozna temeljne pristojnosti in 
način sodelovanja z drugimi 
subjekti, ki sodelujejo pri 
zagotavljanju varnosti (policija, 
gasilci, služba prve pomoči, 
pristojni inšpekcijski organi, 
regijski center za obveščanje, 
občinsko redarstvo)  

- pozna strukturo načrta varovanja 
s poudarkom na oceni stopnje 
tveganja 

- pozna kodeks etike zasebnega 
varovanja 

 
 

zadržkov in varnostnega 
preverjanja za njegovo delo 

- pojasni svoje obveznosti pri 
varovanju poslovnih skrivnosti in 
osebnih ter tajnih podatkov  

- pozna odgovornost zaradi 
nezakonite uporabe ukrepov in 
drugih sredstev varnostnika  

- našteje dejavnosti in naloge, 
nezdružljive z zasebnim 
varovanjem 

- pojasni temeljne pristojnosti 
varnostnega osebja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- primeri iz dobre 
prakse in izmenjava 
izkušenj in primerov  

 
 

Normativna ureditev prevoza in 
varovanja gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk: 
- pozna določeno vsebino 

predpisov v zvezi s prevozi 
gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk (spoštovanje pravil 
cestnega prometa, prevoz, 
prenos, tveganje, prirejeno vozilo, 
vrednostna pošiljka, 
komunikacijski sistem, nadzorni 
sistem, razredi prevoza, 
obveščanje policije, ravnanje 
varnostnika in operaterja VNC) 

- seznani se s procesom obdelave 
gotovine in evidence varovanih 
pošiljk 

- pojasni  namen, pomen in 
postopek nadzora pri prevozu 
gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk 

- pozna obvezne sisteme 
tehničnega varovanja pri 
varovanju prevoza ali prenosa 
gotovine ter drugih vrednosti 

- pozna pomen in elemente načrta 
prevoza gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

 

- pojasni način sodelovanja med 
varnostnim osebjem, VNC, 
Policijo ter naročniki pri 
prevzemu in oddaji gotovine  

- razloži pristojnosti in naloge 
varnostnika in varnostnega 
menedžerja pred opravljanjem 
prevoza in pomen 
medsebojnega sodelovanja  

- opiše postopke varnostnika v 
primeru neposredne nevarnosti 

- našteje in pojasni okoliščine, ki 
vplivajo na varnostno 
problematiko pri prevozu in 
prenosu gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

- pojasni posamezne izraze iz 
predpisov, ki urejajo prevoz in 
varovanje gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk (spoštovanje 
pravil cestnega prometa, 
prevoz, prenos, tveganje, 
prirejeno vozilo, vrednostna 
pošiljka, komunikacijski sistem, 
nadzorni sistem, nadzor 
varnostnega menedžerja, 
razredi prevoza in obvezni 
sistemi tehničnega varovanja, 
obveščanje policije, ravnanje 
varnostnika in operaterja VNC, 
evidenca varovanih pošiljk) 

- pojasni pomen in vsebino načrta 
prevoza gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

 
 

- frontalna in skupinska 
- razgovor 
- igranje vlog  
- primeri iz dobre 

prakse in izmenjava 
izkušenj in primerov  
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4.2.2 Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika - 4 + 2 uri (TEORIJA + 
PRAKSA)  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik:     Varnostnik:     
- pozna temeljna načela 

spoštovanja človekovih pravic in 
svoboščin  

- pozna načelo sorazmernosti pri 
uporabi ukrepov in drugih 
sredstev varnostnika 

- ve, zoper koga ne sme uporabiti 
določenih ukrepov varnostnika   

- pozna  silobran in skrajno silo kot 
kazenskopravni institut  

- pozna ukrepe in druga sredstva 
varnostnika (plinski razpršilec, 
službeni pes, strelno orožje...) pri 
izvajanju svojih nalog 

- pozna dolžnost obveščanja 
policije o uporabi ukrepov in 
drugih sredstev varnostnika  

- pozna dolžnost obveščanje 
pristojnega organa o kaznivem 
dejanju 

- pozna dolžnost nositi in pokazati 
službeno izkaznico 

- pozna dolžnost varnostnikov nositi 
predpisano delovno obleko  

 

- zakonito in strokovno izvaja 
ukrepe in druga sredstva 
varnostnika  

- pojasni pogoje in način uporabe 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika (plinski razpršilec, 
službeni pes, strelno orožje...) 

- našteje primere obveznega 
obveščanja policije o uporabi 
ukrepov varnostnika in drugih 
sredstev 

- opiše postopek obveščanja in 
poročanja o uporabi ukrepov 
varnostnika  

- zna zavarovati kraj kaznivega 
dejanja in pozna pogoje kdaj se 
lahko kraj kaznivega dejanja 
spremeni 

- zna opravljati delo na različnih 
delovnih mestih v skladu z 
izdelanim načrtom varovanja  

- pojasni pomen zagotavljanja 
prostega dostopa do zasilnih 
izhodov  in   pozna svoje 
dolžnosti ob  neposrednih 
nevarnostih 

- prikaže postopek ukrepanja v 
primeru višje stopnje ogroženosti 
od predvidene 

 

- frontalna in 
skupinska  

- igranje vlog  
- demonstracija  
- razgovor 
- izmenjava izkušenj in 

primerov iz prakse 
 
 

Praktični postopek 
- pozna elemente in način uporabe 

ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika  

- pozna tipe napadov ter aktivno in 
pasivno upiranje 

- se seznani z različnimi vrstami 
orožja in nevarnih predmetov, ki 
jih je prepovedano prinašati na  
varovano območje  

 

- praktično izvede ukrepe in druga 
sredstva varnostnika pri 
izvajanju svojih nalog 
(opozorilo...) 

- praktično prikaže nošenje in 
uporabo strelnega orožja 

 

 

- pogovor, razprava 
- demonstracija 
- simuliranje dogodkov
- primeri iz dobre 

prakse 
- individualne in 

skupinske vaje 

 

 
 4.2.3 Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk - 4 + 4 ur (TEORIJA + PRAKSA)   
  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik:  Varnostnik:  

- pozna opremo za prenos in 
prevoz varovanih pošiljk, 

- pozna pogoje za prenos varovane 
pošiljke 

- pojasni zaporedje in vsebino 
postopkov in ukrepov pred 
prevozom ali prenosom  

- opiše postopke in ukrepe 

- frontalna in skupinska 
- pogovor, razprava 
- primeri iz dobre 

prakse 
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- pozna pogoje za prevoz 
varovanih pošiljk po posameznih 
razredih 

- pozna posebne vrste prevozov  
- zna opisati  varne načine 

prevzemanja, prenosa, prevoza in 
predajanja vrednostne pošiljke 

- pozna postopke in ukrepe, ki se 
izvajajo pred prevozom 

- pozna postopke in ukrepe, ki se 
izvajajo pred prenosom 

- pozna postopke in ukrepe med 
prevozom  

- pozna postopke in ukrepe med 
prenosom 

- pozna zaščitna sredstva in 
njihovo uporabo  

- pozna pomen in uporabo 
sredstev za prenos in 
nevtralizacijo gotovine  

- pozna način delitev in vsebino 
nalog varnostnikov, kadar prevoz 
ali prenos opravljata dva ali več 
varnostnikov  

- prepozna okoliščine, izredni 
dogodek in grožnjo ter pozna 
postopke v primeru izrednega 
dogodka in grožnje: 
 okvara vozila ali nenadno 

poslabšanja zdravstvenega 
stanja varnostnika 

 zastoj v prometu, prometna 
nesreča in druge okoliščine, 
povezane s pretočnostjo 
prometa, vključno z 
vremenskimi razmerami 

 napad na prevoz ali prenos  
 
 

varnostnikov v različnih 
varnostnih dogodkih in 
zaporedje le-teh 

- razloži celoten potek prevoza od 
prevzemnega do predajnega 
mesta ter postopke in ukrepe  

- razloži celoten potek prevoza, ki 
se izvaja pri prevzemu in predaji

- razloži celoten potek 
primopredaje na različnih 
mestih na prevzemu in predaji  

- pojasni okoliščine, ki lahko 
pomenijo izredni dogodek ali 
grožnjo varnosti prevoza ali 
prenosa  

- pojasni pomen izbire varnostno 
optimalne poti za transport 
glede na prometno, vremensko 
oziroma varnostno situacijo  

- pojasni pomen seznanitve s 
potrebnim načinom pakiranja 
gotovine  

- opiše vsa zaščitna sredstva, 
njihovo namembnost in uporabo

- našteje in pojasni  okoliščine, ki 
vplivajo na  varnostno 
problematiko prevoza ali 
prenosa in posledično na oceno 
stopnje tveganja  

- razloži in opiše postopek v 
primeru izrednega dogodka ali 
grožnje (okvara vozila, 
zdravstvena težava varnostnika, 
zastoj, nesreča, napad) 

 

 

- individualne in 
skupinske vaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikacija: 
- pogoji, način in sistem 

komunikacije: 
 s policijo, občinskim 

redarstvom, inšpekcijskimi 
službami in drugimi državnimi 
organi  

 z VNC ter drugim varnostnim 
osebjem 

 z naročnikom prevoza, 
predajnim in prevzemnim 
mestom (zmanjševanje 
tveganja) 

- komunikacijska sredstva, ki se 
uporabljajo pri prevozu 

- način komunikacije v primeru 
različnih oblik ogrožanja (napad, 
izsiljevanje, grožnje, ugrabitve, 
....) 

- prepoznava komuniciranja pod 
prisilo in seznanitev s postopki in 
ukrepi v teh primerih 

- pojasni postopek, pogoje, način 
in sistem komunikacije z VNC 
ter drugim varnostnim osebjem, 
policijo, občinskim redarstvom, 
inšpekcijskimi službami in 
drugimi državnimi organi ter z 
naročnikom prevoza, predajnim 
in prevzemnim mestom 

- razloži in pokaže uporabo 
komunikacijskih in sredstev v 
primeru izrednih dogodkov ali 
ogrožanja 

- pojasni način komunikacije in 
postopke v primeru različnih 
oblik ogrožanja (napad, 
izsiljevanje, grožnje, ugrabitve, 
....) 

- pojasni postopke in ukrepe v 
primeru, da prepozna 
komuniciranje pod prisilo 

 

- frontalna in skupinska 
- pogovor, razprava 
- praktični prikaz 

komuniciranja 
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Poročanje in obveščanje: 
- vrste in vsebina pisnih izdelkov, ki 

jih izdelujejo varnostniki pri 
prevozu gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

- pogoji, namen in vsebina 
obveščanja policije pred 
načrtovanim prevozom 

- pogoji, namen in vsebina 
poročanja policiji v primeru 
okoliščin, ki pomenijo povečanje 
tveganja 

 

- praktično izdela pisna poročila 
in druge izdelke 

- pojasni pogoje, namen in 
vsebino obveščanja in 
poročanja ter obrazloži razliko 
med njima 

- frontalna in skupinska 
- pogovor, razprava 
- praktična izdelava 

pisnih poročil 
 

Praktično usposabljanje:  
- praktično izvajanje prevoza 

gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk 

- praktično izvajanje prenosa 
gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk 

- uporaba zaščitne in varnostne 
opreme 

- ogled in uporaba prirejenega in 
neprebojnega vozila 

- praktična uporaba prirejenega in 
neprebojnega vozila: 
 zapiranje in odpiranje vrat 
 uporaba rumenih luči 
 način vstopanja v trezor 
 odpiranje vrat v sili 
 uporaba video-nadzornega 

sistema na vozilu 
 uporaba interfona 
 sprožitev alarma  
 prihod na varovano mesto 
 odhod iz varovanega mesta 
 blokada  

- prikaže uporabo prirejenega in 
neprobojnega vozila za prevoz 
gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk 

- v simulirani situaciji opravi 
prevoz gotovine vseh kategorij  

- v simulirani situaciji opravi 
prenos gotovine s prevzemom, 
prenosom in predajo 

- prikaže uporabo zaščitnih 
sredstev 

- prikaže uporabo druge opreme 
in sredstev za prevoz in 
varovanje gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

 

- frontalna in skupinska 
- demonstracija 
- simuliranje dogodkov 
- individualne in 

skupinske vaje 
- praktični prikaz 

postopkov  
- praktične vaje z 

opremo, ki se 
uporablja pri prevozu 
in prenosu  

 

 
 
5 MATERIALNI POGOJI  
 
Učilnica za do 30 udeležencev izpopolnjevanja, velika najmanj 2 m2 na osebo. Učilnica mora imeti 
poleg miz in stolov ter table tudi avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, listna tabla, 
prenosna kamera).  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, ki so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti 
za varnostnika.  
 
Poleg splošnih pogojev mora organizator priskrbeti še sredstva za vklepanje in vezanje, ustrezne 
obrazce, vzorce dokumentov ter prevozna sredstva, opremo in zaščitna sredstva, ki se uporabljajo pri 
prevozu in prenosu gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. 
 
6 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI  
 
Preizkus strokovne usposobljenosti traja največ 45 minut. Preizkus je pisni z ustnim zagovorom in 
praktično izvedbo naloge. Pisni preizkus je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa in traja 
največ  30 minut.  
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ZGRADBA PISNEGA  
PREIZKUSA  

KRITERIJI 
OCENJEVANJA 

% MOŽNIH 
TOČK  

OBSEG IN ČAS  
PREVERJANJA 

Testna oblika Pravilnost odgovora 50 % Najmanj 20 vprašanj  
Trajanje: največ 30 min  

Kratki odgovori in razlage ter 
praktični prikaz izvedbe 
konkretne naloge 

Natančnost odgovora,  
celovitost, jasnost in 
pravilna praktična izvedba  

50 % 1 tematsko vprašanje s  
praktično nalogo  
Trajanje: največ 15 min  

 
Kandidat preizkus opravi, če doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.  
 
Preizkus se opravlja pred komisijo, ki jo določi Ministrstvo za notranje zadeve. Komisijo sestavljajo trije 
člani:  
 

- en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 3 leti delovnih izkušenj s področja 
zasebnega varovanja  

- en član z najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja 
zasebnega varovanja  

- en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 leti delovnih izkušenj na področju 
notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom 
zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.  

 
Organizator kandidatu izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju in obdobnem preizkusu 
usposobljenosti.  
 
7 KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH  
 
NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA IZVAJALEC  

PROGRAMA 
REFERENCE IZVAJALCEV PROGRAMA  

Normativna ureditev Učitelj Najmanj visokošolska izobrazba 
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
zasebnega varovanja ali na področju dela 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve 

Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih 
sredstev varnostnika 

Učitelj 
 

Najmanj visokošolska izobrazba 
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
zasebnega varovanja ali na področju dela 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve  

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

Najmanj srednješolska izobrazba 
Najmanj tri leta delovnih izkušenj s 
strokovnega področja vsebinskega sklopa 
(znanje praktičnega postopka z nazivom 
"inštruktor" borilnih veščin (judo ali jiu – 
juitsu) 

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk  

Učitelj  Visokošolska izobrazba in najmanj pet let 
delovnih izkušenj na področju zasebnega 
varovanja ali na  področju dela ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve  

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

Najmanj srednješolska izobrazba 
Najmanj tri leta delovnih izkušenj s 
strokovnega področja vsebinskega sklopa 

  
8 LITERATURA  
 
Organizator pred izvedbo strokovnega izpopolnjevanja pripravi učna gradiva in jih  
posreduje kandidatu.  
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2126. Odločba o prenehanju priznanja naravne 
mineralne vode Edina

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
izdaja na predlog družbe Droga Kolinska Živilska industrija d.d., 
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, ki jo zastopa član uprave Enzo 
Smrekar, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08) v zvezi z 21. členom Pravilnika o naravni mine-
ralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 
75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi o prenehanju priznanja 
naravne mineralne vode naslednjo

O D L O Č B O
o prenehanju priznanja naravne  

mineralne vode Edina

Naravni mineralni vodi pod blagovno znamko Edina, ki je 
bila priznana z odločbama št. 324-02-177/00 z dne 7. 6. 2001 
in 324-02-176/00/4 z dne 21. 6. 2004 ter katere priznanje je 
bilo objavljeno z Odločbo št. 3 o priznanju naravne mineralne 
vode (Uradni list RS, št. 99/01) preneha priznanje naravne 
mineralne vode.

Št. 324-02-177/00/6
Ljubljana, dne 28. junija 2012
EVA 2012-2330-0168

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje

2127. Odločba o prenehanju priznanja naravne 
mineralne vode Tempel

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
izdaja na predlog družbe Droga Kolinska Živilska industrija d.d., 
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, ki jo zastopa član uprave Enzo 
Smrekar, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08) v zvezi z 21. členom Pravilnika o naravni mine-
ralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 
75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi o prenehanju priznanja 
naravne mineralne vode naslednjo

O D L O Č B O
o prenehanju priznanja naravne mineralne  

vode Tempel

Naravni mineralni vodi pod blagovno znamko Tempel, ki je 
bila priznana z odločbama št. 324-02-178/00 z dne 7. 6. 2001 
in 324-02-176/00/4 z dne 21. 6. 2004 ter katere priznanje je 
bilo objavljeno z Odločbo št. 4 o priznanju naravne mineralne 
vode (Uradni list RS, št. 99/01) preneha priznanje naravne 
mineralne vode.

Št. 324-02-178/00/6
Ljubljana, dne 28. junija 2012
EVA 2012-2330-0167

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

USTAVNO SODIŠČE
2128. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 

2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah 
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-149/11-6
Datum: 7. 6. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 7. junija 2012

o d l o č i l o:

Prvi odstavek 2. člena Zakona o humanitarnih organizaci-
jah (Uradni list RS, št. 98/03) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju predlagatelj) 

vlaga zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena 
Zakona o humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju ZHO). 
Navaja, da je v neskladju z načelom enakosti pred zakonom 
ureditev, po kateri lahko status humanitarne organizacije 
pridobijo samo društva in zveze društev, ne pa tudi zavodi. 
Meni, da bi tudi zavodi lahko izpolnjevali vse vsebinske po-
goje, ki jih ZHO zahteva za pridobitev statusa humanitarne 
organizacije (npr. odprtost delovanja, strokovnost, prosto-
voljnost in neplačljivost). Glede na to, da ZHO natančno 
določa cilje in namen humanitarnih organizacij, pogoje za 
pridobitev statusa humanitarne organizacije ter nadzor nad 
njihovim poslovanjem, predlagatelj ne vidi utemeljenih razlo-
gov za to, da se zavodom vnaprej onemogoča pridobitev sta-
tusa humanitarne organizacije. Zavodi tega statusa ne mo-
rejo pridobiti zgolj zaradi svoje pravnoorganizacijske oblike 
in so tako izključeni iz nekaterih ugodnosti, ki jih tak status 
prinaša (npr. kandidiranje na javnih razpisih, kandidiranje na 
razpisih Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (FIHO), davčne ugodnosti). Takšno razlikovanje 
med društvi in zavodi naj ne bi temeljilo na stvarno upraviče-
nih razlogih in naj bi zato pomenilo kršitev splošnega načela 
enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). 
Pravnoorganizacijski obliki društva in zavoda naj bi si bili v 
bistvenem podobni: pri obeh cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička (tretji odstavek 1. člena Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
v nadaljevanju ZDru-1, in drugi odstavek 1. člena Zakona o 
zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96 – v nadaljevanju 
ZZ); tako društvo kot zavod naj bi presežek prihodkov nad 
odhodki praviloma namenila le za uresničevanje svojega na-
mena oziroma za razvoj dejavnosti (tretji odstavek 24. člena 
ZDru-1 in drugi odstavek 48. člena ZZ).

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.

B.
3. Prvi odstavek 2. člena ZHO določa: "Status humani-

tarne organizacije po tem zakonu lahko pridobijo društva in 
zveze društev, v katerih njihovi člani po načelih nepridobitnosti 
in prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno 
dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v skladu s tem zakonom." Iz te določbe nesporno izhaja, 
da so na njeni podlagi do statusa humanitarne organizacije 
upravičeni samo društva in zveze društev, ne pa tudi zavodi 
ali druge pravnoorganizacijske oblike pravnih oseb. Tudi iz 
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zakonodajnega gradiva pri sprejemanju ZHO1 je razvidno, 
da je bil namen zakonodajalca, da so humanitarne organiza-
cije2 posebna oblika društva, ki deluje v javnem interesu. Pri 
izbiri pravnoorganizacijskih oblik, ki lahko po prvem odstavku 
2. člena ZHO pridobijo status humanitarne organizacije, je 
namreč zakonodajalec izhajal iz takrat veljavnega Zakona 
o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99), ki je v drugem 
odstavku 3. člena določal, da se lahko društvu v skladu s 
posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem 
interesu. ZHO je prav tak "poseben predpis", na podlagi 
katerega se lahko društvu (in zvezi društev) podeli poseben 
status zaradi delovanja v javnem interesu. Status društva v 
javnem interesu predvideva tudi veljavni ZDru-1 (V. poglavje), 
in tudi ta zakon predvideva, da se lahko s posebnim zakonom 
podrobneje opredeli področje delovanja oziroma dejavnosti, 
ki so v javnem interesu, in določijo tudi posebni pogoji za 
pridobitev statusa društva v javnem interesu (četrti odstavek 
30. člena ZDru-1). Status humanitarne organizacije po ZHO 
je torej tudi z vidika veljavnega ZDru-1 posebna oblika društva 
v javnem interesu.

4. V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje, ali 
je ureditev v prvem odstavku 2. člena ZHO, ki razlikuje med 
društvi in zavodi tako, da samo društvom, ne pa tudi zavo-
dom, omogoča pridobitev statusa humanitarne organizacije, 
dopustna z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave. Glede 
splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega odstav-
ka 14. člena Ustave je ustaljeno stališče Ustavnega sodišča, 
da to načelo zavezuje zakonodajalca, da bistveno enake 
položaje obravnava enako. Če zakonodajalec bistveno enake 
položaje ureja različno, mora za razlikovanje obstajati razu-
men razlog, ki izhaja iz narave stvari (prim. odločbe Ustav-
nega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006, Uradni list RS, 
št. 45/06, in OdlUS XV, 26, št. U-I-275/05 z dne 6. 12. 2007, 
Uradni list RS, št. 118/07, in OdlUS XVI, 85, št. U-I-218/07 z 
dne 26. 3. 2009, Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12, 
in št. U-I-287/10 z dne 3. 11. 2011, Uradni list RS, št. 94/11). 
Pri presoji skladnosti izpodbijanega prvega odstavka 2. člena 
ZHO z drugim odstavkom 14. člena Ustave je tako treba 
najprej odgovoriti na vprašanje, ali so društva in zavodi v 
enakem položaju.

5. Društvo in zavod sta pravnoorganizacijski obliki, ki 
ju je zakonodajalec uvedel in uredil v ZDru-1 oziroma ZZ. V 
določenih točkah njune statusne ureditve sta ti obliki sicer res 
podobni (npr. tako društvo kot zavod svojo dejavnost opravlja-
ta načeloma nepridobitno),3 vendar med njima obstajajo tudi 
bistvene razlike. Ključna okoliščina, po kateri se društva in 
zavodi razlikujejo, je ta, da so društva prostovoljna združenja, 
ki temeljijo na članstvu, njihov namen pa je, da člani v društvu 
uresničujejo skupne, vendar lastne (osebne) interese. Za raz-
liko od zavodov so društva članske organizacije; društvo lahko 
ustanovijo tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe 
(prvi odstavek 8. člena ZDru-1), združevanje v društva je pro-
stovoljno (prvi odstavek 2. člena ZDru-1), v skladu s pravili iz te-

1 Predlog zakona o humanitarnih organizacijah, Poročevalec 
Državnega zbora, št. 32/03.

2 Kot tudi invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).

3 Prvi odstavek 1. člena ZDru-1 opredeljuje društvo kot samo-
stojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo za 
uresničevanje skupnih interesov, tretji odstavek 1. člena ZDru-1 pa 
določa, da namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje 
dobička in da društvo presežkov prihodkov nad odhodki ne deli 
med člane, temveč jih trajno namenja za uresničevanje svojega na-
mena in ciljev. Na drugi strani drugi odstavek 1. člena ZZ opredelju-
je zavode kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje določenih 
dejavnosti (zlasti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, špor-
ta, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva ipd.), če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
Drugi odstavek 48. člena ZZ pa določa, da če z aktom o ustano-
vitvi zavoda ni drugače določeno, sme zavod uporabiti presežek 
prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. 

meljnega društvenega akta lahko član društva postane vsakdo 
(drugi odstavek 2. člena ZDru-1), članstvo v društvu je osebno 
(prvi odstavek 11. člena ZDru-1), delovanje v društvu pa temelji 
na enakopravnosti članstva (tretji odstavek 2. člena ZDru-1). 
Te značilnosti za zavode ne veljajo v enaki meri. Združevanje 
z namenom uresničevanja skupnega interesa, kar je bistvo 
društev, je pri zavodih drugotnega pomena – zavod namreč 
lahko ustanovi tudi samo ena fizična ali pravna oseba (2. člen 
ZZ); bolj kot združevanje je pri zavodih v ospredju opravljanje 
določene dejavnosti. Zavodi sicer imajo, tako kot društva, svoje 
ustanovitelje, vendar njihova dejavnost ne temelji na članstvu, 
ki bi lahko prostovoljno (in relativno neformalno) vstopalo v 
zavod in izstopalo iz njega ter v njem delovalo po načelu 
enakopravnosti. Vsi podatki glede zavoda, ki so pomembni za 
pravni promet, med temi tudi podatki o ustanoviteljih, se vpišejo 
v sodni register (57. člen ZZ), v katerem se beležijo tudi vse 
spremembe glede personalnega substrata zavoda. Drugače 
kot pri društvih se dejavnost v zavodih opravlja z zaposlenimi 
oziroma z drugimi oblikami dela. Razlika med zavodi in društvi 
je jasno razvidna tudi iz predpisane organizacijske strukture. 
Glede društev ZDru-1 določa, da temeljne odločitve v društvu 
sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani, druge organe 
pa si društvo samo določi v temeljnem aktu (13. člen ZDru-1). 
Na drugi strani je v ZZ organizacija zavodov manj prožno do-
ločena: zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ (29. člen 
ZZ), poslovodni organ zavoda pa je direktor ali drug individualni 
organ (31. člen ZZ).

6. Bistvena razlika med društvi in zavodi je torej v tem, da 
zavodi niso članske organizacije. Na tej razliki pravzaprav te-
melji različno zakonsko pravnoorganizacijsko urejanje društev 
in zavodov. Ustavno sodišče je zato presodilo, da je ta razlika 
med društvi in zavodi sama po sebi zadostna za sklep, da so 
društva in zavodi v različnem položaju in da jih zato lahko za-
konodajalec različno obravnava. Ker gre za različne izhodiščne 
pravne položaje, je tudi v prosti presoji zakonodajalca, katere 
pravne posledice bo vezal na posamezno pravnoorganizacijsko 
obliko. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo, 
da razlikovanje med društvi in zavodi glede upravičenosti pri-
dobiti status humanitarne organizacije ne krši splošnega načela 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. 
Zato je odločilo, da prvi odstavek 2. člena ZHO ni v neskladju 
z Ustavo.

C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prve-

ga odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: 
predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodnika dr. Mitja 
Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2129. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih 
programov

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kako-
vost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega 
odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 32/12 – UPB7 in 40/12 – ZUJF) na 51. seji dne 28. 6. 
2012 sprejel



Stran 5286 / Št. 51 / 6. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

A K T 
o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo  
in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov  

in študijskih programov

1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo viso-

košolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, 
št. 95/10 in 17/11) se v drugem odstavku 1. člena besedilo 
»študijskih programov« nadomesti z besedilom »obveznih 
sestavin študijskih programov samostojnih visokošolskih 
zavodov«.

2. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi se presojajo predvsem po organi-

zaciji in izvedbi izobraževanja ob upoštevanju določb 17. do 
21. člena teh meril. Izpolnjevanje kriterijev iz področij, našte-
tih v prejšnjem odstavku, se ugotavlja v povezavi z izvedbo 
presojanega študijskega programa.«

3. člen
V 53. členu se besedilo »študijskih programov« nado-

mesti z besedilom »obveznih sestavnih študijskih programov 
samostojnih visokošolskih zavodov«.

4. člen
Za 53. členom se doda se nov 54. člen, ki se glasi:

»54. člen
(spreminjanje študijskih programov univerz)

Univerza obvezne sestavine študijskih programov spre-
minja sama.

O spremembah obveznih sestavin študijskih programov 
iz prejšnjega odstavka mora univerza v 30 dneh od njihove-
ga sprejema seznaniti agencijo tako, da spremembe vnese 
v elektronski obrazec Predlog za akreditacijo in v prilogah 
priloži izpise sklepov senata, s katerimi so bile spremembe 
sprejete, ter o tem pisno obvesti agencijo.«

Dosedanji 54., 55., 56. in 57. člen postanejo 55., 56., 
57. in 58. člen.

5. člen
V drugem odstavku 55. člena se besedi »svet agencije« 

zamenjata z besedo »agencijo«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti od-

stavek, ki se glasita:
»Za spremembo imena visokošolskega zavoda se ne 

šteje preoblikovanje v druge vrste zavod, za spremembo 
naslova pa ne sprememba lokacije izvajanja študijskih pro-
gramov.

O spremembi lokacije izvajanja študijskega programa 
svet agencije odloča na podlagi meril za prvo akreditacijo 
visokošolskega zavoda, pri čemer preveri, ali so prostori 
in oprema na novi lokaciji primerni. Za ogled nove lokacije 
lahko imenuje skupino strokovnjakov.«

Dosedanji tretji odstavek postane peti.

6. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 0072-6/2010/29
Ljubljana, dne 28. junija 2012

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta Nacionalne agencije

Republike Slovenije za kakovost  
v visokem šolstvu

2130. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 
2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N   
v Republiki Sloveniji, maj 2012

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2012 v primerjavi z 
aprilom 2012 je bil 0,004.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2012 
je bil 0,011.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca maja 2012 je bil 0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu maja 2012 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin 
maja 2012 v primerjavi z aprilom 2012 je bil 0,006.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do maja 2012 je bil 0,028.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do maja 2012 je bil 0,006.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2012 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,024.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do maja 2012 v primerjavi s povprečjem leta 
2011 je bil 0,018.

Št. 9621-144/2012/5
Ljubljana, dne 21. junija 2012
EVA 2012-1522-0017

Genovefa Ružić l.r.
Namestnica generalne direktorice

Statističnega urada 
Republike Slovenije

2131. Poročilo o gibanju plač za april 2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2012

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2012 je znašala 1519,12 EUR in je bila za 
1,0 % nižja kot za marec 2012.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2012 je znašala 987,67 EUR in je bila za 0,8 % 
nižja kot za marec 2012.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 
2012 je znašala 1526,59 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 
2012 je znašala 991,22 EUR.
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Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar 
2012–april 2012 je znašala 1525,78 EUR.

Št. 9611-145/2012/4
Ljubljana, dne 26. junija 2012
EVA 2012-1522-0018

Genovefa Ružić l.r.
Namestnica generalne direktorice

Statističnega urada 
Republike Slovenije

2132. Obvestilo o izdaji četrte popravljene in 
dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-
kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2012

Na podlagi 4. člena Pravilnika o določitvi enotnega naci-
onalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvr-
ščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji 
(Uradni list RS, št. 86/08) Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

O B V E S T I L O
o izdaji četrte popravljene in dopolnjene 

izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) 
klasifikacije zdravil 2012

I
6. februarja 2012 je Javna agencija Republike Slovenije za 

zdravila in medicinske pripomočke izdala četrto popravljeno in 
dopolnjeno izdajo publikacije “Anatomsko-terapevtsko-kemična 
(ATC) klasifikacija zdravil 2012, slovenski in latinski prevod”.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 715-5/2012
Ljubljana, dne 6. junija 2012
EVA 2012-2711-0014

Javna agencija Republike Slovenije  
za zdravila in medicinske pripomočke

dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec. l.r.
v.d. direktorice

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2133. Skupni sporazum za določitev višine 

nadomestil za javno priobčitev fonogramov na 
prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna 
priobčitev fonogramov ni ključnega pomena

Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah je bil med:

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Gregor Štibernik, (v nadaljevanju: Zavod IPF)

in
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana, 

ki jo zastopa predsednik Anton Koren,
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 38, Ljublja-

na, ki jo zastopa predsednik, Peter Misja,

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljub-
ljana, ki jo zastopa direktorica mag. Maja Pak,

Javni sklad za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 
ki ga zastopa direktor mag. Igor Teršar,

Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana, 
ki jo zastopa predsednik mag. Jože Osterman

(v nadaljevanju reprezentativna združenja uporabnikov)
dogovorjen in sklenjen naslednji

S K U P N I   S P O R A Z U M
za določitev višine nadomestil za javno 

priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne 
narave, na katerih javna priobčitev fonogramov 

ni ključnega pomena

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
1) da je Zavod IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi 

dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino kolektivno uve-
ljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne priobčitve 
fonogramov,

2) da so reprezentativna združenja uporabnikov krovne 
organizacije društev in združenj, ki so organizatorji javnih raz-
vedrilnih prireditev, na katerih prihaja do javne priobčitve fono-
gramov, na način, za katerega se s tem sporazumom določa 
način obračunavanja in višina nadomestil.

ZAVEZANCI IN TARIFA

2. člen
Zavezanec za izpolnitev obveznosti prijave javne razve-

drilne prireditve in poročanja Zavodu IPF v skladu z določili 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljnjem bese-
dilu: ZASP) je oseba ali poslovni subjekt, ki ima v skladu z 
določbami tega sporazuma status organizatorja prireditve (v 
nadaljevanju: organizator).

3. člen
(1) Podpisniki s tem sporazumom določajo pogoje za 

javno priobčitev fonogramov, sistem tarifiranja in tarife za:
1. prireditve razvedrilne narave, kjer uporaba fonogramov 

ni ključnega pomena, ampak se uporabljajo kot zvočno ozadje 
ali kot mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo;

2. prireditve razvedrilne narave:
– katerih primarni namen ni športno udejstvovanje in
– niso organizirane izključno ali prvenstveno zaradi jav-

nega priobčevanja fonogramov.
(2) Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na prireditve:
1. pri katerih javna priobčitev fonogramov ne poteka le za 

zvočno ozadje ali kot mašilo,
2. ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi 

javnega priobčevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo 
posnete glasbe (rave-party, nastopi DJjev ...) oziroma nastopi 
na posneto glasbeno podlago (playback ...),

3. pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti 
(npr. različni plesni nastopi in predstave, gledališke predstave 
in druge podobne prireditve ...).

SPLOŠNA TARIFA

4. člen
(1) Tarifa se določi s tarifnimi razredi glede na število obi-

skovalcev, in sicer po splošni tarifi v naslednji višini:
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Tarifni 
razred Št. obiskovalcev Nadomestilo 

v EUR
1 do 300 90
2 od 301 do 1.000 210
3 od 1.001 do 2.000 390
4 od 2.001 do 6.000 540
5 od 6.001 do 7.000 750
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadalj-

njih 1.000 obiskovalcev prišteje
450

(2) Če organizator prireditve ni predhodno prijavil Zavodu 
IPF v skladu z določbami tega sporazuma, mora poleg nado-
mestila za uporabo plačati tudi stroške terenskega preverjanja 
in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, 
kupnino za vstopnico in stroške terenskega ogleda, stroške 
obdelave (iskanje podatkov o prireditvi, identifikacija, pošiljanje 
poziva za predložitev podatkov in sporeda uporabljenih fono-
gramov ...) ter administrativne in poštne stroške).

DISKONTIRANA TARIFA

5. člen
Podpisniki se dogovorijo, da bo Zavod IPF tistim orga-

nizatorjem, za katere se določa tarifa s tem sporazumom, ki 
bodo Zavodu IPF:

1. svoje prireditve prijavili 10 dni pred samo prireditvijo, 
vključno s predvidenim številom obiskovalcev in obsegom (na-
vedba, ali se bodo fonogrami uporabljali tekom celotne priredi-
tve, samo na začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo) 
uporabe fonogramov, nato pa

2. najpozneje v 15 dneh po sami prireditvi predložili poro-
čilo s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom 
obiskovalcev in obsegom (navedba, ali so se fonogrami upo-
rabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na 
koncu, med samo prireditvijo) uporabe fonogramov,

pod pogojem, da bodo sporočeni podatki pravilni in bodo od-
ražali dejansko stanje, nadomestilo obračunal po diskontirani 
tarifi v naslednji višini:
Tarifni 
razred Št. obiskovalcev Nadomestilo 

v EUR
1 do 300 30
2 od 301 do 1.000 70
3 od 1.001 do 2.000 130
4 od 2.001 do 6.000 180
5 od 6.001 do 7.000 250
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadalj-

njih 1.000 obiskovalcev prišteje
150

6. člen
(1) Če organizator prireditev sicer prijavi, ne posreduje 

pa poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno 
z načinom in obsegom uporabe fonogramov (navedba, ali so 
se fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na 
začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo), ter številom 
obiskovalcev (po tarifnih razredih) mu bo Zavod IPF obračunal 
nadomestilo v naslednji višini:
Tarifni 
razred Št. obiskovalcev Nadomestilo 

v EUR
1 do 300 60
2 od 301 do 1.000 140
3 od 1.001 do 2.000 260
4 od 2.001 do 6.000 360
5 od 6.001 do 7.000 500
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadalj-

njih 1.000 obiskovalcev prišteje
300

(2) Po tarifi, določeni v prejšnjem odstavku se zaračuna 
nadomestilo tudi tistim organizatorjem, ki bi bili sicer upraviče-
ni do obračuna nadomestila po diskontirani tarifi iz prejšnjega 
člena tega sporazuma, vendar se izkaže, da so posredovali 
neresnične podatke bodisi za odmero nadomestila bodisi 
glede uporabljenih fonogramov. Taki uporabniki so poleg na-
domestila po tem členu dolžni plačati tudi stroške, opredeljene 
v zadnjem odstavku 4. člena.

DAVEK NA DODANO VREDNOST IN REVALORIZACIJA

7. člen
Vsa nadomestila v tem sporazumu so opredeljena v neto 

vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iz tega spora-
zuma pa se letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti 
cen življenjskih potrebščin, pri čemer se Zavod IPF zaveže 
tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji obja-
viti v Uradnem listu in začno nove vrednosti veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem listu.

SPLOŠNI POGOJI

8. člen
(1) Ne glede na način tarifiranja in višino nadomestila 

se nadomestilo odmerja za vsak posamezen vsebinski sklop 
prireditve in vsak prireditveni prostor.

(2) Če je bila prireditev razvedrilne narave ali njen posa-
mezen sklop izvedena znotraj druge prireditve, za katero se 
sicer uporablja tarifa, ki ni določena s tem sporazumom, ali 
se zanjo generalno po tem sporazumu uporablja druga tarifa 
(v nadaljevanju: krovna prireditev), se za prireditev ali njen 
posamezen sklop, izveden znotraj krovne prireditve, poleg 
tarife za krovno prireditev odmeri še nadomestilo za prireditev 
znotraj krovne prireditve oziroma njen posamezen sklop v 
skladu s tem sporazumom.

9. člen
(1) Če pride na prireditvi razvedrilne narave do javne 

priobčitve MIDI datotek ali drugih datotek, ki niso posnete v 
obliki posnetka zvokov, ali morebitne druge glasbene dato-
teke, je dolžan organizator Zavodu IPF posredovati podatke 
o izvajalcu in proizvajalcu take datoteke, če s tem podatkom 
razpolaga.

(2) Če organizator prireditve s podatki iz prejšnjega 
odstavka ne razpolaga, mora Zavodu IPF sporočiti vsaj ime 
vodilnega izvajalca, ki izvedbo, povzeto v MIDI oziroma drugi 
datoteki, izvaja v originalu.

10. člen
(1) Za organizatorja po tem sporazumu velja oseba ali 

subjekt, ki je prireditev prijavil pristojnim organom.
(2) V kolikor prireditev ni prijavljena, pa za organizatorja 

velja krovni nosilec aktivnosti, ki so povezane z oglaševanjem 
prireditve, v kolikor iz samih oglasov ne izhaja, kdo prireditev 
organizira.

(3) Presumpcija organizatorja v skladu z določili tega 
člena velja vse dotlej, dokler obveznosti, povezanih z javno 
priobčitvijo fonogramov na prireditvi ali njenem sklopu, na 
podlagi predloženih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soude-
ležbo pri organizaciji prireditve, ne prevzame tretja oseba ali 
subjekt.

(4) Kriterij ustreznosti soudeležbe iz prejšnjega odstavka 
za vsak primer posebej individualno presoja Zavod IPF, more-
bitna tretja oseba ali subjekt pa pridobi status organizatorja po 
določilih tega sporazuma od trenutka, ko mu Zavod IPF prizna 
tak status, pri čemer novi zavezanec vstopi v pravni položaj 
osebe ali subjekta, ki sicer velja za zavezanca po presumpciji, 
določeni s tem členom.
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11. člen
(1) V primeru, da organizator ne izpolni svoje dolžnosti po 

predhodni prijavi prireditve, je dolžan Zavodu IPF povrniti tudi 
stroške preverjanja in obdelave podatkov.

(2) Taka obveznost nastane tudi tistemu organizatorju, ki 
prireditev sicer predhodno najavi, vendar pa se pri preverjanju 
pravilnosti prijave ugotovi, da je posredoval napačne podatke o:

– sami prireditvi, ali
– obsegu in načinu javne priobčitve fonogramov, ali
– uporabljenih fonogramih, ali
– drugih okoliščinah, potrebnih za pravilno odmero na-

domestila in razdelitev zbranega nadomestila med upravičene 
imetnike sorodnih pravic.

REKLAMACIJA OBRAČUNA NADOMESTIL

12. člen
(1) Organizator, ki je v skladu z določbami tega spora-

zuma prireditev prijavil in je izpolnil vse svoje obveznosti po 
poročanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za 
vsako posamezno prireditev razvedrilne narave ali njen sklop, 
in za razdelitev zbranega nadomestila upravičenim imetnikom 
sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije obračuna 
nadomestila v roku 8 dni po prejemu računa Zavoda IPF. 
Reklamaciji morajo biti priložena vsa dokazila, ki utemeljujejo 
reklamacijske navedbe, morebitnih pozneje predloženih dokazil 
pa Zavod IPF ni dolžan upoštevati.

(2) Zavod IPF se obveže, da bo z organizatorjem iz prejš-
njega odstavka pred morebitnim nadaljevanjem postopka za 
izterjavo obračunanega nadomestila skušal uskladiti odmero 
glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri čemer si morata 
tako organizator kot Zavod IPF prizadevati za čim hitrejšo rešitev 
zadeve. Če se organizator in Zavod IPF ne moreta dogovoriti, 
v vsakem primeru pa najpozneje v 45 dneh po datumu izdaje 
računa, lahko Zavod IPF nadaljuje s postopkom za izterjavo.

(3) Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena Zavod 
IPF morebitnih ugovorov in dokazil, s katerimi bi organizator 
dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni več dol-
žan upoštevati.

13. člen
(1) Če organizator ne predloži obračuna, se za odmero 

nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali pridobi Zavod IPF.
(2) Odmerjeno nadomestilo ne izključuje možnosti za 

vtoževanje obveznosti po predložitvi sporeda uporabljenih fo-
nogramov in civilne kazni za vsako od kršitev obveznosti orga-
nizatorja po določilih ZASP.

OBSEG SORODNIH PRAVIC, ZAJETIH S TEM 
SPORAZUMOM

14. člen
Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja 

le odmera in plačilo nadomestil za javno priobčitev fonogramov 
na prireditvah razvedrilne narave, zajetih s tem sporazumom, ki 
se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja kolektivno, ne pa 
tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje 
imetnikov izvornih pravic oziroma se ne uveljavljajo kolektivno.

POROČANJE O UPORABLJENIH FONOGRAMIH

15. člen
Organizatorji so dolžni Zavodu IPF sporede uporabljenih 

fonogramov posredovati v elektronski obliki, in sicer v enem 
od naslednjih formatov: *.doc, *.txt, *.xls oziroma morajo biti 
posamezni posnetki vpisani v enotni obliki in ločeni z vejicami 
ali tabulatorji, pri čemer morajo poročila vsebovati najmanj 
naslednje podatke, potrebne za identifikacijo javno priobčenih 
fonogramov:

1. naslov glasbenega posnetka,
2. ime izvajalca posnetka na fonogramu,
3. ime proizvajalca fonograma,
4. dolžina posnetka,

če za posamezen primer uporabe Zavod IPF ne odobri primer-
nejšega načina.

16. člen
(1) Podpisniki se dogovorijo, da lahko Zavod IPF v pri-

meru, da organizator ne izpolni svojih obveznosti po določilih 
ZASP, sam pridobi podatke, povezane s posamezno prireditvi-
jo, ki bi se izkazali za potrebne za določanje višine ali obračun 
nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom 
pravic, tudi od vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo 
ali imajo možnost priti do takih podatkov, pri čemer je taka ose-
ba ali institucija potrebne podatke dolžan posredovati in se ne 
sme sklicevati na morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti in 
se to določilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta 
sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.

(2) Z zbranimi podatki je Zavod IPF dolžan pred obraču-
nom nadomestila seznaniti organizatorja.

(3) Upravičenje iz tega člena lahko Zavod IPF uveljavlja 
tudi za potrebe preverjanja sporočenih ali ugotovljenih podat-
kov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih 
nadomestil upravičenim imetnikom pravic.

TRAJANJE SPORAZUMA

17. člen
Podpisnika se dogovorita, da se ta sporazum sklepa za 

čas do 31. 12. 2017, potem pa se vsakokrat tiho podaljšuje za 
obdobje enega koledarskega leta. V primeru odpovedi znaša 
odpovedni rok 10 mesecev, šteto od prvega naslednjega kole-
darskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je stranka, ki se 
ji sporazum odpoveduje, prejela odpoved nasprotne stranke. 
Odpoved mora biti poslana s priporočeno pošiljko.

KONČNE DOLOČBE

18. člen
(1) Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpi-

sniki uporablja za razvedrilne prireditve od vključno 1. 5. 2012 
naprej.

(2) Sporazum je podpisan v 7 enakih izvodih, od kate-
rih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je 
namenjen za potrebe obveščanja Urada RS za intelektualno 
lastnino.

(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in ob-
veščanje Urada RS za intelektualno lastnino poskrbi Zavod IPF.

Ljubljana, dne 27. junija 2012

Zavod IPF
Gregor Štibernik l.r.

Gasilska zveza Slovenije
Anton Koren l.r.

Turistična zveza Slovenije
Peter Misja l.r.

Slovenska turistična organizacija
mag. Maja Pak l.r.

Javni sklad za kulturne dejavnosti
mag. Igor Teršar l.r.

Zveza kulturnih društev
mag. Jože Osterman l.r.
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2134. Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni 
pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfedera-

cija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet 
gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev

in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 

Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delo-
dajalcev

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 42/02, 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) sklepata naslednje

S P R E M E M B E   T A R I F N E   P R I L O G E
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 

Slovenije 
(Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami  

in dopolnitvami)

1. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 

Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in 
dopolnitvami) se:

– Besedilo prvega odstavka 1. točke (Prevoz na delo in z 
dela) 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Povračilo stroška prevoza na delo in z dela se iz-
plača najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza. V primeru, 
ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo 
stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR 
za vsak polni kilometer in največ v višini in pod pogoji, da 
se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delov-
nega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno 
varnost.«

– Besedilo prvega odstavka 2. točke (Prehrana med de-
lom) 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Višina povračila stroška za prehrano med delom 
znaša najmanj 4,16 EUR za dneve prisotnosti na delu.«

– Besedilo prvega odstavka 1. točke (Regres za letni 
dopust) 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Minimalni regres za letni dopust za leto 2012 znaša 
763,06 EUR, če ga delodajalec v celoti izplača v denarju. V 
primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, 
znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2012 790,00 
EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 
55 % tega zneska, preostali del pa v skladu s četrtim odstavkom 
1. točke 81. člena normativnega dela KP trgovine.«

2. člen
Z določitvijo nove višine povračila stroška za prevoz na 

delo in z dela ter povračila stroška prehrane med delom, se 
šteje, da je na ta način izvedena redna letna uskladitev teh stro-
škov za leto 2012 v smislu 4. člena Tarifne priloge h KPDTS.

3. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovi-

ne Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije uporabljajo pa se od 1. 6. 
2012.

Ljubljana, dne 11. junija 2012

Sindikat delavcev trgovine 
Slovenije – ZSSS

Vesna Stojanovič l.r.
Predsednica

Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Marija Lah l.r.

Predsednica

Konfederacija sindikatov  
90 Slovenije,

Sindikat trgovine Slovenije
Darica Radeka l.r.

Predsednica

Združenje delodajalcev 
Slovenije

Nina Potisek l.r.
Predsednica Odbora sekcije 

za trgovino pri ZDS

Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.

Predsednica

Gospodarska zbornica 
Slovenije

Brane Lotrič l.r.
Predsednik

GZS – Podjetniško trgovske 
zbornice

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
26. 6. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-38 o tem, da so 
Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/8.

2135. Začasna tarifa v primeru kabelske 
retransmisije avtorskih del s področja glasbe

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 4. 7. 
2012 na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtor-
ski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremem-
bami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu ZASP) in 28. člena 
Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo

Z A Č A S N O   T A R I F O 
v primeru kabelske retransmisije avtorskih del  

s področja glasbe

1. člen
Ta začasna tarifa določa višino in način izračunavanja 

avtorskega honorarja za uporabo zaščitenega repertoarja Zdru-
ženja SAZAS ter pogoje uporabe za uporabnike, ki sočasno, 
nespremenjeno in neskrajšano prenašajo radiodifuzno odda-
jana glasbena dela preko kabla ali mikrovalovnega sistema v 
radijskih in/ali televizijskih programih.

2. člen
Definicije pojmov po tej tarifi:

»Uporabnik« je fizična ali/in pravna oseba, ki preko ka-
bla ali mikrovalovnega sistema sočasno, 
nespremenjeno in neskrajšano prenaša ra-
diodifuzno oddajana dela v radijskih in/ali 
televizijskih programih.

»Repertoar 
Združenja 
SAZAS«

zajema vsa domača in tuja glasbena (že 
objavljena) neodrska avtorska dela z be-
sedilom ali brez, ki uživajo avtorsko zašči-
to in jih ščiti Združenje SAZAS na podlagi 
147. člena ZASP in na podlagi pogodb o 
vzajemnem zastopanju s tujimi avtorskimi 
združenji. Združenju SAZAS je bilo z od-
ločbo št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 Urada 
Republike Slovenije za intelektualno lastni-
no izdano dovoljenje za kolektivno uvelja-
vljanje avtorskih pravic na delih s področja 
glasbe.

»Kabelska 
retransmisija«

je pravica radiodifuzne retransmisije in je 
izključna pravica, da se sočasno, nespre-
menjeno in neskrajšano priobči javnosti neko 
radiodifuzno oddajano delo: če gre za pre-
nos po kablu ali mikrovalovnem sistemu, pa 
gre za več kot 100 kabelskih priključkov ali 
je delo prvotno oddajano iz druge države 
(kabelska retransmisija).
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3. člen
Tarifa, ki predstavlja avtorski honorar avtorjev glasbenih 

del v primeru kabelske retransmisije iz 31. člena ZASP, se do-
loči za posamezno uporabniško razmerje ali priključek (UR).

Zneski avtorskega honorarja po tej tarifi so neto zneski, 
ki jih je uporabnik dolžan plačati. Zneskom se prišteje davek 
na dodano vrednost.

Tarifa za televizijske programe:
Avtorski  
honorar

Število televizijskih  
programov

0,7 EUR 1–50
0,8 EUR 51–115
0,9 EUR 116–150
1,0 EUR 151–200

Tarifa se pri povečanju nad 200 televizijskih programov 
poviša za 0,1 EUR za vsakih nadaljnjih začetih dodatnih 50 te-
levizijskih programov.

Primer izračuna AH:
1. 10.000 naročnikov; 170 TV programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 1,0 EUR = 10.000 EUR
2. 10.000 naročnikov; 230 TV programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 1,1 EUR = 11.000 EUR
3. 10.000 naročnikov; 280 TV programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 1,2 EUR = 12.000 EUR
Tarifa za radijske programe:

Avtorski  
honorar

Število radijskih  
programov

0,05 EUR 1–60
Tarifa se pri povečanju nad 60 radijskih programov poviša 

za 0,01 EUR za vsakih nadaljnjih začetih dodatnih 20 radijskih 
programov.

Primer izračuna AH:
1. 10.000 naročnikov; 50 RA programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 0,05 EUR = 500 EUR
2. 10.000 naročnikov; 70 RA programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 0,06 EUR = 600 EUR
3. 10.000 naročnikov; 100 RA programov; izračun: 10.000 

naročnikov X 0,07 EUR = 700 EUR.
Kolikor uporabnik svojim naročnikom dovoljuje delitev 

programskega signala na več uporabniških enot in operater 
takemu uporabniku za svojo storitev zaračunava več, se ho-
norar obračuna tako, da se osnovna tarifa tako za televizijske 
kakor tudi radijske programe za vsako nadaljnjo uporabniško 
enoto poveča za 5 %.

Primer:
1. 1.000 naročnikov (1 uporabniška enota); 500 naroč-

nikov (2 uporabniški enoti); 600 naročnikov (4 uporabniške 
enote); 60 TV programov; izračun: 1.000 naročnikov X 0,8 EUR 
+ 500 naročnikov X 0,84 EUR + 600 naročnikov X 0,92 EUR 
= 1.772 EUR

2. 1.000 naročnikov (1 uporabniška enota); 500 naročni-
kov (2 uporabniški enoti); 600 naročnikov (4 uporabniške eno-
te); 70 RA programov; izračun: 1.000 naročnikov X 0,06 EUR 
+ 500 naročnikov X 0,063 EUR + 600 naročnikov X 0,069 EUR 
= 132,90 EUR.

Tarifa iz prejšnjega odstavka je mesečna, honorar pa se 
obračunava mesečno glede na povprečno število ur operaterja 
v mesecu in število televizijskih programov in radijskih progra-
mov v programski shemi operaterja, za katerega se honorar 
odmerja.

4. člen
Tarifa velja izključno za primer sočasnega, nespremenje-

nega in neskrajšanega prenašanja radiodifuznega oddajanja 
glasbenih del prek kabla ali mikrovalovnega sistema v radijskih 
in/ali televizijskih programih.

5. člen
Kabelski operaterji so dolžni mesečno, do 15. v mesecu 

za pretekli mesec posredovati podatke o vrsti in številu radij-

skih in televizijskih programov, ki jih nudijo svojim naročnikom, 
podatke o številu naročnikov in številu dodatnih enot za vsak 
radijski in televizijski program za pretekli mesec in druge po-
trebne podatke za izračun avtorskega honorarja.

Če kabelski operater pravočasno ne sporoči podatkov 
(niti po prvem opozorilu), se upoštevajo podatki iz prejšnjega 
meseca z 10 % povišanjem, vendar je kabelski operater vseeno 
dolžan posredovati podatke.

6. člen
Kolikor uporabnik pravočasno, pravilno in popolno dostavi 

vse potrebne podatke, se mu višina obračunanega avtorskega 
honorarja zniža za 10 %.

Kolikor uporabnik podatek posreduje v predpisani elek-
tronski obliki, se mu višina obračunanega avtorskega honorarja 
zniža za 10 %. Predpisana elektronska oblika je določena na 
spletni strani Združenja SAZAS; www.sazas.org.

7. člen
Pogoji iz te tarife veljajo do sklenitve skupnega sporazu-

ma med Združenjem SAZAS in reprezentativnim združenjem 
uporabnikov, ki kabelsko retransmisirajo avtorske vsebine s 
področja glasbe.

8. člen
Avtorski honorar oziroma njegova višina, ki je določena 

v 3. členu te tarife, se zaradi ohranjanja realne vrednosti av-
torskega honorarja vsako koledarsko leto avtomatično poveča 
oziroma uskladi z indeksom rasti cen na drobno. Združenje 
SAZAS v informativne namene na spletni strani www.sazas.
org na začetku vsakega koledarskega leta objavi po tej tarifi 
avtomatično usklajeno višino avtorskega honorarja.

9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Predsednik Upravnega odbora  
Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

2136. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK) 

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne de-
javnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 9. točke II. dela 
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99 – ZMPUPR, 
82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 
22/10, 83/10, 89/10) na 11. seji dne 15. 5. 2012 sprejel

R A Z L A G O
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti  

v Republiki Sloveniji (KPK)

k četrti alineji četrtega odstavka 38. člena KPK
Besedilo četrte alineje četrtega odstavka 38. člena KPK, 

da se dopust za 5 dni poveča delavcu, ki, upoštevajoč social-
ne in zdravstvene razmere, neguje in varuje težje telesno ali 
zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo, pomeni, da 
delavcu pripada 5 dodatnih dni letnega dopusta za vsako od 
zgoraj omenjenih oseb, ki jo neguje.

Št. 101-1/2011/7
Ljubljana, dne 21. maja 2012
EVA 2012-3330-0069

mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica

Odbora za razlago KPK
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CELJE

2137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 
Celje

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 38/10 – uradno prečiščeno 
besedilo), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji 
dne 3. 7. 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah  
v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 

Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12) se v 
8. členu za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»– vzdrževanje javnih cest in urejanje prometne signa-
lizacije.«

2. člen
V 9. členu se črta prva alineja.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-13/2012
Celje, dne 3. julija 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNO

2138. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Cerkno za leto 2011

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine 
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine 
Cerkno na 8. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna  

Občine Cerkno za leto 2011

1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2011 izkazuje: (v €)
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74 + 78) 5.858.936
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 4.578.664

70 DAVČNI PRIHODKI 3.938.488
700 Davki na dohodek in dobiček 3.561.072

703 Davki na premoženje 230.424
704 Domači davki na blago in storitve 146.992

71 NEDAVČNI PRIHODKI 640.176
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 483.710
711 Takse in pristojbine 2.033
712 Denarne kazni 2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 69.734
714 Drugi nedavčni prihodki 82.199

72 KAPITALSKI PRIHODKI 76.819
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 71.920
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 4.899

73 PREJETE DONACIJE 5.461
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.461

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.197.992
740 Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih inštitucij 1.186.519
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 11.473

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.136.022
40 TEKOČI ODHODKI 1.681.390

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 260.987
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.671
402 Izdatki za blago in storitve 1.068.160
403 Plačila domačih obresti 29.131
409 Rezerve 282.441

41 TEKOČI TRANSFERI 1.802.156
410 Subvencije 25.202
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.122.988
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 197.726
413 Drugi tekoči domači transferi 456.240

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.403.318
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.403.318

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 249.158
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 104.232
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 144.926

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 277.086

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 +751 +752) 19.642

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 19.642

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 19.642

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

OBČINE
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VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 92.418
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 92.418
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH –349.862
X. NETO ZADOLŽEVANJE –92.418
XI. NETO FINANCIRANJE 277.086

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA 354.559

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 

terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del 
tega odloka.

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0011/2011-2 
Cerkno, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

2139. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Cerkno

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04 in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 
8. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo, na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 

varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Cerkno. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, 

mokrišč, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih 

njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež.

3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– sanacija divjih odlagališč,
– prometna in druga gozdna signalizacija,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o sta-

nju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu,
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.

3. člen
V proračunu Občine Cerkno se nakazana sredstva na 

strani odhodkov izkazujejo v okviru posebne proračunske po-
stavke. Sredstva se porabijo v skladu z letnim programom, ki 
ga sprejme župan.

V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo po-
rabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun naslednjega leta.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

4. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna 

služba Občine Cerkno.

IV. KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 423-0002/2012
Cerkno, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

2140. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07 in 108/09), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji 
dne 20. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na 

parceli št. 1324/18 k.o. Cerkno – zelenica v izmeri 11 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha 

imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 900-0008/2012-6
Cerkno, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.
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DOBJE

2141. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) 
in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list. RS, št. 114/06 – 
UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na nadaljevanju 9. redne 
seje dne 28. 6. 2012 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Dobje za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2012 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/podskupina kontov Proračun 

2012
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 1.354.314,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 826.524,00

70 DAVČNI PRIHODKI 733.438,00
700 Davki na dohodek in dobiček 696.438,00
703 Davki na premoženje 22.620,00
704 Domači davki na blago in storitve 14.380,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 93.086,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 20.410,00
711 Takse in pristojbine 200,00
712 Globe in druge denarne kazni 1.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.460,00
714 Drugi nedavčni prihodki 45.516,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 527.790,00
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 80.843,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 446.947,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.613.955,00
40 TEKOČI ODHODKI 304.269,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 70.718,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 10.991,00

402 Izdatki za blago in storitve 206.560,00
409 Rezerve 16.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 410.000,00
410 Subvencije 17.000,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 241.330,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 20.276,00
413 Drugi tekoči domači transferi 131.394,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 876.272,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 876.272,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.414,00
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 15.430,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 7.984,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –259.641,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil 
obresti) –262.891,00

III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 + 71) – (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in 
tekoči transferi) 112.255,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 230.702,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA 230.702,00
KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil 230.702,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V) 230.702,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 23.644,00
50 ZADOLŽEVANJE 23.644,00
500 Domače zadolževanje 23.644,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU  
(I. +IV. + VII. – II. – V. – VIII.) –5.295,00

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 23.644,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) 259.641,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA 5.295,00
9009 Splošni sklad za drugo 5.295,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim 
kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. požarna taksa po 59. členu zakona o varstvu pred po-
žarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo 
za namene določene v tem zakonu,

2. prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za ka-
tere se pobirajo,

3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega 
ministrstva

4. taksa za obremenjevanje vode,
5. prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in na-

prav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za 
namene za katere se pobirajo,

6. prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za 
investicije,

7. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski priho-

dek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposre-
dnega uporabnika in proračuna.

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Dobje. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za 
izvrševanje proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma 
od župana pooblaščena oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2012 in njegovi realizaciji.

5. člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene 
in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so 
opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridoblje-
na dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna 
podlaga.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav.

Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se ne-
posrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom 
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim 
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova 
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je 
priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, 
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja 
dodeljevanja državnih pomoči.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna mora vsako izplačilo 
preveriti in pisno potrditi župan kot skrbnik vseh proračunskih 

postavk. Župan lahko za skrbnika proračunske postavke pisno 
pooblasti druge osebe.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega 
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe v okviru/med:

1. glavnimi programi v okviru področja proračunske po-
rabe;

2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanj-
šanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5 % 
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana 
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg 
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračun-
ska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe 
projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov 
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa 
se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posa-
meznega področja proračunske porabe.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2012 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, 
vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20 % prvotno predvide-
nega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo 
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju 
Občinskega sveta Občine Dobje.

Novi projekti vrednosti do 40.000,00 EUR se lahko uvrstijo 
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vre-
dnosti nad 40.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega 
sveta.
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9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 

11.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v ra-
čunu financiranja oziroma zagotavljanja likvidnosti se občina 
za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 50.000,00 EUR.

V primeru premostitvenega zadolževanja oziroma za-
dolževanja za zagotavljanje tekoče likvidnosti v višini nad 
50.001,00 EUR je le-to možno s sklepom občinskega sveta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Dobje, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 
0 EUR.

12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 410-0022/2012
Dobje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

IG

2142. Sklep o določitvi poletnih rezervacij 
in rezervacij za primer bolezni

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
102/09) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 
68/01, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet 
Občine Ig na 3. dopisni seji dne 28. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij  

za primer bolezni

1. člen
Starši otrok, za katere Občina Ig krije del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat 
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše ča-
sovno obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka zaradi 
bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni 
do 1 meseca. Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno 
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca.

2. člen
V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno 

rezervacijo preko celega leta, če bolezen traja 4 tedne ali več. 
Rezervacija se uveljavlja na podlagi zdravniškega potrdila pred 
boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje en teden po 
ponovnem prihodu v vrtec.

3. člen
Rezervacija znaša 40 % cene, ki jo starši plačujejo na 

podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.

4. člen
Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo 

uveljavljati rezervacije.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 640-02/04-11.

6. člen
Ta sklep se uporablja od 1. 6. 2012 dalje.

Št. 602/014/2012
Ig, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KRANJ

2143. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Kranj

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10), 8. člena Odloka o občinskih cestah v 
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00, 20/06 in 70/07) 
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. redni seji 
dne 20. 6. 2012 sprejel
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O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Mestni občini Kranj

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 

namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa.

2. člen
Občinske ceste se razvrstijo po naslednjih kategorijah: 

lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano 
oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 
v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v 
občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto, ali pa so namenjene samo določenim vrstam udeležen-
cev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti).

Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev 
v občini in med občinami.

3. člen
Lokalne ceste v mestu Kranj in ostalih naseljih z uvede-

nim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki 

so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Kranj in ostala 
naselja namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij 
in četrti,

– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 
namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij mesta Kranj in ostalih naselij na ceste višje 
kategorije, in

– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), 
ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu 
do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blo-
kovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni 
in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Kranj 
in ostalih naselij.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 183010 183011 C R2 412 KR-Stražišče-Bukovščica-
-Ševlje

C R2 403 7.432 6.087 Škofja Loka V

2. 183020 183021 C R2 412 Kranj-Sp. Besnica-Njivica C 348090 9.745 V
3. 183020 183024 C 348090 Njivica-Nemilje C 494110 1.871 V
4. 183020 183025 C 494110 Nemilje-Podblica C R3 635 3.479 V
5. 183030 183031 C R1 210 Žabnica-Sp. Bitnje C 183250 2.212 V
6. 183030 183032 C 183250 Sp. Bitnje-Stražišče C 183010 3.260 V
7. 183050 183051 C R2 410 Goriče-Trstenik C 183100 1.835 V
8. 183050 183052 C 183100 Trstenik-Bašelj-Preddvor C R1 210 2.707 5.248 Preddvor V
9. 183060 183061 C 183050 Trstenik-Sp. Bela C 326020 2.324 951 Preddvor V

10. 183080 183081 C R2 410 Kokrica-Brdo-Britof C R1 210 3.648 V
11. 183090 183091 C AC A2 Polica-Kranj Z.-Kokrica C R2 410 999 V
12. 183090 183092 C R2 410 Kranj Z.-Kokrica C 183080 343 V
13. 183100 183101 C R2 410 Tenetiše-Trstenik C 183050 2.900 V
14. 183110 183111 C R2 410 Golnik-Letence C R2 410 3.340 V
15. 183140 183141 C R2 410 Mlaka-Srakovlje C 326020 1.124 V
16. 183180 183181 O 183401 Kranj-Britof C R1 210 2.733 V
17. 183200 183201 C 251040 Breg-R1 211 C R1 211 1.605 V
18. 183200 183202 C R1 211 R1 211-Žabnica C R1 210 2.926 V
19. 183230 183231 C R2 410 Mlaka-Tenetiše C R2 410 2.342 V
20. 183240 183241 C G2 104 Kranj-Hrastje C 251010 3.139 V
21. 183250 183251 C R1 210 Sp. Bitnje-iz R1 210 C 183030 320 V
22. 251010 251011 C R3 639 Tacen-Trboje-Kranj C R1 210 2.224 1.426 Ljubljana,

8.680 Medvode,
3.954 Šenčur

V

23. 251040 251041 C R1 211 Jeprca-Zbilje C R2 413 203 1.398 Medvode V
24. 251040 251042 C R2 413 Zbilje-Podreča-Praše-Breg C 183200 5.779 741 Medvode V
25. 251040 251043 C 183200 Breg-Labore C R2 412 3.698 V
26. 280010 280011 C R2 411 Ind. c. Naklo-Okroglo-Polica C R2 411 532 2.878 Naklo V
27. 326020 326021 C 183050 Preddvor-Sp. Bela-Kokrica C 183080 2.004 3.450 Preddvor V
28. 348090 348091 C R3 636 Češnjiški most-Njivice C 183020 1.285 3.842 Radovljica V
29. 390130 390131 C 390140 Šenčur-Britof C R1 210 1.350 1.147 Šenčur V
30. 390160 390161 C R1 210 Visoko-Suha-Predoslje C 183080 2.016 975 Šenčur V
31. 401070 401072 C R1 210 Sv. Duh-Žabnica C R1 210 691 1.150 Škofja Loka V
32. 401380 401381 C 402040 Trata-Meja C R1 211 1.467 2.049 Škofja Loka V
33. 428090 428091 C R2 410 Senično-Novake C 183110 58 1.621 Tržič V
34. 494110 494111 C R2 403 Selca-Topolje-Nemilje C 183020 1.910 4.873 Železniki V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Mestni občini Kranj znaša 83.501 m (83,501 km).
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5. člen
Glavne mestne ceste (LG) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina 
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 183400 183401 C R2 410 Oldhamska-C. S. Žagarja C G2 104 2.174 V
2. 183400 183402 O 183401 Likozarjeva-C. 1. maja C R1 210 2.190 V
3. 183410 183411 C R2 410 Bleiweisova cesta O 183411 617 V
4. 183420 183421 C R2 410 Koroška c.-Ljubljanska c. I C 183410 591 V
5. 183420 183422 C 183410 Koroška c.-Ljubljanska c. II C R2 412 1.030 V
6. 183500 183501 O 183401 Cesta Staneta Žagarja C 183410 583  V

Skupna dolžina glavnih mestnih cest (LG) v Mestni občini Kranj znaša 7.185 m (7,185 km).

6. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 183440 183441 C 183010 Škofjeloška cesta C R1 210 945  V
2. 183450 183451 C 183020 Gorenjesavska c.-Delavska c. C 183010 1.446 V
3. 183510 183511 O 183401 C. Kokrškega o.-C. na Rupo C 183080 2.294 V
4. 183520 183521 O 183401 Partizanska c.-Rupa C 183510 1.357 V
5. 183530 183531 C 183180 Jezerska c.-Kurirska pot C 183520 666 V
6. 183550 183551 O 183401 Jelenčeva ul.-Krašnova ul. C 183530 619 V
7. 183560 183561 C R1 210 Šuceva ulica I O 183561 243 V
8. 183560 183562 O 183561 Šuceva ulica II O 183562 275 V
9. 183560 183563 O 183562 Šuceva ul.-Ul. Mirka Vadnova C 183400 612 V

10. 183580 183581 O 183401 C. J. Platiše-Planina I O 183581 473 V
11. 183580 183582 O 183581 C. J. Platiše-Planina II O 183402 961 V
12. 183600 183601 O 183582 Cesta talcev O 183402 554 V
13. 183610 183611 O 183581 V. vpadnica-Likozarjeva ul. O 183402 620 V
14. 183680 183681 C 183420 Savska cesta O 183402 1.137 V
15. 183700 183701 C 251010 Grimičeva ul.-Čirče-Savska c. C 183680 1.730 V
16. 183710 183711 C R2 412 Savska loka-Drulovka C 251040 2.970 V
17. 183730 183731 C R1 211 Ljubljanska c.-Orehek C 251040 717 V
18. 183760 183761 C 183450 Tominčeva c.-Ješetova ul. C 183010 895 V
19. 183860 183861 C R2 410 Ulica XXXI. divizije C 183510 468 V
20. 187170 187171 C R2 412 Struževo-krožna O 187171 1.922 V
21. 187410 187411 C 183080 Cesta na Belo (stara) C 326020 221  V

Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v Mestni občini Kranj znaša 21.125 m (21,125 km).

7. člen
Mestne in krajevne ceste (LK) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 183850 183851 C 183500 Zoisova ulica C 183400 280 V
2. 186020 186021 O 183402 Huje O 183402 590 V
3. 186030 186031 O 183401 Žanova ulica C 188840 420 V
4. 186040 186041 O 183401 Kajuhova ulica Z HŠ 31 380 V

5. 186060 186061 C 186030
Gradbinka-Tomažičeva-Re-
ševa O 183402 394 V

6. 186080 186082 O 183402 Luznarjeva ulica C 186610 259 V
7. 186100 186101 C R2 410 Gosposvetska ulica Z HŠ 1 418 V
8. 186110 186111 C 183420 Stara cesta C 186120 458 V
9. 186120 186121 C 183420 Cesta Iva Slavca C 186110 150 V

10. 186250 186251 C 183410 Stritarjeva ulica Z HŠ 8 206 V
11. 186350 186351 C 188880 Pot na Jošta Z HŠ 54 283 V
12. 186380 186382 O 183401 Zoisova ulica Z HŠ 23 457 V
13. 186400 186401 C 183410 Nazorjeva ulica C 183850 202 V
14. 186450 186451 C 183510 Kopališka ulica C 183520 286 V
15. 186520 186521 C 186100 Levstikova ul.-Kidričeva c. C R2 410 275 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

16. 186560 186561 C 183010 Jernejeva ulica C 183760 428 V
17. 186570 186571 C 183010 Pševska cesta C 186560 466 V
18. 186590 186591 C R2 412 Kolodvorska cesta-ŽP Z ŽP 239 V
19. 186610 186611 O 183401 Ručigajeva cesta C 183610 474 V
20. 186620 186621 C R2 410 Kidričeva c.-Š. center Iskra O 688011 419 V
21. 186630 186631 C R2 410 Krožna ulica O 186631 310 V
22. 186650 186651 C 186030 Oprešnikova ulica I O 183402 249 V
23. 186650 186652 O 183402 Oprešnikova ulica II C 186610 311 V
24. 186730 186731 C 183450 Finžgarjeva ulica Z HŠ 31 213 V
25. 186740 186741 C 183450 Stražiška ulica Z HŠ 30 299 V
26. 186780 186781 C 183450 Bičkova ulica Z HŠ 18 165 V
27. 186790 186791 C 183450 Kocjanova ulica C 183450 335 V
28. 186930 186931 C 183010 Laze-industrijska cona Z HŠ 18b 453 V
29. 186980 186981 C 183760 Benedikova ulica C 186560 228 V
30. 187040 187041 C 183010 Bavdkova ulica I C 186570 207 V
31. 187040 187042 O 187041 Bavdkova ulica II C 183010 302 V
32. 187110 187111 C 183010 Seljakovo naselje Z HŠ 36 165 V
33. 187160 187161 C 183710 Drulovka-mala Dela-krožna C 251040 965 V
34. 187200 187201 C 183440 Pot v Bitnje Z HŠ 211 366 V
35. 187280 187281 C R2 410 Betonova ulica C 183510 259 V
36. 187300 187301 C 183510 Kuratova ulica Z HŠ 56 252 V
37. 187310 187311 C 187320 Galetova ulica C 183510 272 V
38. 187320 187321 C 183080 Grosova ulica Z HŠ 35 380 V
39. 187610 187611 C 183730 Zevnikova ulica C 188530 282 V
40. 187610 187612 C 183730 Cirilova ulica O 187611 222 V
41. 187660 187661 C 183180 Jezerska cesta Z HŠ 9d 120 V
42. 187730 187731 C 183180 Tekstilna ulica C 183550 252 V
43. 187740 187741 C 183180 Kovačičeva ulica C 183550 241 V
44. 187750 187751 C 183180 Zadružna ulica C 183550 261 V
45. 187770 187771 C 183550 Ulica Milene Korbarjeve C 183550 430 V
46. 187930 187931 C 183180 Kalinškova ulica C 183180 349 V
47. 188530 188531 C 251040 Zasavska cesta (stara) C 183730 390 V
48. 188540 188541 C 183730 Zasavska c.-Drolčevo naselje Z HŠ 6 254 V
49. 188550 188551 C 188540 Drolčevo naselje Z HŠ 34a 199 V
50. 188840 188841 O 183402 Cesta na Klanec I C 186030 228 V
51. 188840 188842 O 183402 Cesta na Klanec II C 186610 387 V
52. 188880 188881 C 183450 Pot na Jošta-Jernejeva ulica C 183760 449  V

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Mestni občini Kranj znaša 16.879 m (16,879 km).

8. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 683030 683031 C 251040 Podreča 117 Z HŠ 117 139 V
2. 683040 683041 C 251040 Podreča-krožna nad Savo C 251040 504 V
3. 683050 683051 O 683041 Podreča 108 Z HŠ 108 72 V
4. 683060 683061 C 251040 Podreča-preko JP 685641 C 251040 653 V
5. 683060 683062 O 683061 Podreča 51 Z HŠ 51 57 V
6. 683090 683091 O 683061 Podreča 45 Z HŠ 45 245 V
7. 683100 683101 O 683061 Podreča 50 Z HŠ 50 110 V
8. 683110 683111 C 251040 Podreča 42a Z HŠ 42a 51 V
9. 683120 683121 C 751370 Podreča 118 Z HŠ 118 90 V

10. 683130 683131 C 251040 Mavčiče-mimo HE C 251040 750 V
11. 683140 683141 O 683131 Mavčiče-ob jezeru O 683131 339 V
12. 683150 683151 O 683131 Mavčiče-priklop do HE Z HE 138 V
13. 683160 683161 C 251040 Mavčiče-do jezera Z HŠ 57c 126 V
14. 683170 683171 C 251040 Mavčiče I Z HŠ 103 65 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

15. 683180 683181 C 251040 Mavčiče II Z HŠ 124 84 V
16. 683190 683191 C 251040 Mavčiče-povezava Z HŠ 91a 150 V
17. 683200 683201 C 251040 Mavčiče-krožna C 251040 577 V
18. 683220 683221 C 251040 Mavčiče III O 683201 55 V
19. 683230 683231 C 251040 Mavčiče IV O 683201 70 V
20. 683240 683241 O 683201 Mavčiče V Z HŠ 58 171 V
21. 683250 683251 O 683201 Mavčiče VI Z HŠ 102a 206 V
22. 683250 683252 O 683251 Mavčiče-Meja Z N.H. 95 V
23. 683260 683261 C 251040 Praše-ribiška koča Z koča 330 V
24. 683270 683271 C 251040 Praše-krožna C 251040 495 V
25. 683290 683291 C 251040 Jama 11 Z HŠ 11 74 V
26. 683290 683292 C 251040 Jama-Glavač Z HŠ 19 25 V
27. 683300 683302 C 251040 Jama-Hvasti Z HŠ 38 109 V
28. 683310 683312 C 251040 Breg-Suhadolnik Z N.H. 86 V
29. 683320 683321 C 251040 Breg I Z HŠ 85 93 V
30. 683330 683331 C 251040 Breg II C 183200 197 V
31. 683340 683341 C 251040 Breg-ribiška koča Z koča 856 V
32. 683350 683351 C 251040 Breg III O 683341 176 V
33. 683360 683361 O 683341 Breg IV O 683351 117 V
34. 683370 683371 O 683361 Breg V Z HŠ 54 72 V
35. 683380 683381 C 251040 Breg VI Z HŠ 74 46 V
36. 683390 683391 O 683341 Breg-za cerkvijo I Z HŠ 81 330 V
37. 683400 683401 C 251040 Breg-za cerkvijo II Z HŠ 81d 308 V
38. 683410 683411 C 183050 Goriče-Svarje Z HŠ 12 1.775 V
39. 683420 683421 O 683411 Svarje I Z HŠ 61 536 V
40. 683420 683422 O 683421 Svarje II Z HŠ 44 47 V
41. 683420 683423 O 683421 Svarje III Z HŠ 25 88 V
42. 683420 683424 O 683421 Svarje IV Z HŠ 34 50 V
43. 683420 683425 O 683421 Svarje V Z HŠ 13 221 V
44. 683430 683431 C 183050 Povlje-do Peskov I Z vod.r. 2.441 V
45. 683430 683432 O 683431 Povlje-do Peskov II O 683441 500 V
46. 683430 683433 O 683431 Povlje-do Peskov III O 683432 155 V
47. 683440 683441 C 183060 Žablje-Babni vrt Z HŠ 10 2.373 V
48. 683450 683451 O 683441 Babni vrt I Z HŠ 7 127 V
49. 683460 683461 C 183050 Trstenik-Orlove glave I Z HŠ 126 1.663 V
50. 683460 683462 O 683461 Trstenik-Orlove glave II Z HŠ 99 249 V
51. 683470 683471 C 183050 Trstenik-za cerkvijo O 683461 167 V
52. 683480 683481 O 683461 Trstenik I O 683431 957 V
53. 683490 683491 O 683461 Trstenik II Z HŠ 53 94 V
54. 683500 683501 O 683461 Trstenik-cerkev Z HŠ 23 93 V
55. 683510 683511 C 183050 Trstenik III Z HŠ 39 159 V
56. 683510 683512 O 683511 Trstenik IV Z HŠ 62 139 V
57. 683510 683513 O 683511 Trstenik V Z HŠ 39a 86 V
58. 683520 683521 C 183050 Trstenik VI Z HŠ 1i 219 V
59. 683520 683522 C 183050 Trstenik-Gregorc Z N.H. 70 V
60. 683530 683531 C 183100 Pangršica-Lovski dom Z HŠ 17 607 V
61. 683540 683541 C R2 410 Tenetiše I Z HŠ 3 97 V
62. 683550 683551 C R2 410 Tenetiše II Z HŠ 9 537 V
63. 683560 683561 C R2 410 Tenetiše III Z HŠ 13 212 V
64. 683570 683571 C R2 410 Tenetiše-mesarija Kern C R2 410 95 V
65. 683580 683581 C R2 410 Tenetiše IV Z HŠ 41 85 V
66. 683590 683591 C R2 410 Tenetiše-NK Podgorje Z HŠ 20 173 V
67. 683600 683601 C 183100 Tenetiše V Z HŠ 78 103 V
68. 683610 683611 C 183100 Tenetiše-cerkev Z cerkev 274 V
69. 683620 683621 C 183100 Tenetiše VI Z HŠ 84a 102 V
70. 683630 683631 C 183100 Tenetiše VII Z HŠ 77 147 V
71. 683630 683632 O 683631 Tenetiše VIII Z HŠ 74 31 V
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72. 683640 683641 C 183050 Goriče-mimo pokopališča C 183050 443 V
73. 683650 683651 O 683411 Goriče-Zalog Z gozdna 168 V
74. 683660 683661 O 683411 Zalog-cerkev Z HŠ 6 80 V
75. 683670 683671 O 683411 Srednja vas-Goriče O 685671 480 V
76. 683680 683681 O 683671 Goriče-Medved-Urbanc Z HŠ 64 187 V
77. 683690 683691 O 685671 Goriče-Golnik-Vevarji Z HŠ 37 511 V
78. 683700 683701 O 683691 Goriče-Golnik-Dolenci Z HŠ 42a 258 V
79. 683710 683711 C R2 410 Golnik-stara cesta do gozda Z HŠ 3 393 V
80. 683720 683721 C R2 410 Golnik-Malijev hrib I O 685681 267 V
81. 683720 683722 O 683721 Golnik-Malijev hrib II C R2 410 192 V
82. 683730 683731 O 685681 Golnik-do Matička I Z HŠ 15 629 V
83. 683740 683741 O 685681 Golnik-do Matička II Z HŠ 27 74 V
84. 683750 683751 O 685681 Golnik-do Ribnikarja Z HŠ 32a 577 V
85. 683750 683752 O 685681 Golnik 33 Z HŠ 33 185 V
86. 683760 683761 C R2 410 Golnik-preko hriba I C 183110 507 V
87. 683770 683771 O 683761 Golnik-preko hriba II C 183110 223 V
88. 683780 683781 O 683761 Golnik-preko hriba III C 183110 215 V
89. 683790 683791 O 683761 Golnik 117 Z HŠ 117 178 V
90. 683800 683801 O 683761 Golnik 80 Z HŠ 80 98 V
91. 683810 683811 C 183110 Golnik-krožna I C 183110 371 V
92. 683810 683812 O 683811 Golnik-krožna II Z HŠ 139 113 V
93. 683810 683813 O 683811 Golnik-krožna III Z HŠ 148 51 V
94. 683820 683821 O 685691 Letence-Kamenjak Z HŠ 18 935 V
95. 683830 683831 C 183110 Letence-Tišlar-Malij C R2 410 752 V
96. 683840 683841 C 183140 Srakovlje-Štrbenc-Hribar Z HŠ 5 792 V
97. 683850 683851 C 826820 Tatinec Z HŠ 14 130 V
98. 683860 683861 C 326020 Bobovek-polic. bloki C 183080 196 V
99. 683870 683871 O 686671 Predoslje-povezava I O 685752 193 V

100. 683880 683881 O 686671 Predoslje 167 Z HŠ 167 176 V
101. 683900 683901 O 686671 Predoslje 185 Z HŠ 185 46 V
102. 683900 683902 O 686671 Predoslje 183 Z HŠ 183 157 V
103. 683910 683911 O 686671 Predoslje 138 Z HŠ 138 123 V
104. 683920 683921 O 686671 Predoslje-most-Krištof O 683931 316 V
105. 683930 683931 O 686671 Predoslje-Krištof C 183080 263 V
106. 683940 683941 C 183080 Predoslje-povezava II O 683931 182 V
107. 683950 683951 O 683931 Predoslje 78 Z HŠ 78 150 V
108. 683960 683961 O 686671 Predoslje-krožna O 686671 194 V
109. 683970 683971 O 683961 Predoslje-povezava III O 683881 162 V
110. 683980 683981 O 683971 Predoslje-povezava IV O 686671 97 V
111. 683990 683991 O 686671 Predoslje-nad Oljarico Z HŠ 102 166 V
112. 684020 684021 C 390160 Predoslje-gasilski dom Z HŠ 29 196 V
113. 684030 684031 C 183080 Predoslje-osnovna šola Z šola 165 V
114. 684040 684041 C 183080 Predoslje-povezava V O 684051 101 V
115. 684040 684042 O 684041 Predoslje-povezava VI Z HŠ 32 101 V
116. 684050 684051 C 390160 Suha-Predoslje C 183080 1.019 V
117. 684060 684061 C 390160 Suha I Z HŠ 22 549 V
118. 684070 684071 O 684061 Suha III O 684081 76 V
119. 684080 684081 C 390160 Suha II Z HŠ 57 277 V
120. 684090 684091 O 684081 Suha-most-gasilski dom Z HŠ 15a 146 V
121. 684100 684101 C 390160 Predoslje-mimo trgovine C 183080 51 V
122. 684110 684111 C 183080 Predoslje-Brdski mlin Z most 93 V
123. 684120 684121 O 685701 Ilovka-do Pinca Z HŠ 18 206 V
124. 684130 684131 O 685701 Ilovka-krožna O 685701 138 V
125. 684140 684141 O 684131 Ilovka Z HŠ 7 74 V
126. 684140 684142 O 684131 Ilovka-povezava O 684141 23 V
127. 684150 684151 O 685701 Rupa 32b Z HŠ 32b 102 V
128. 684160 684161 C 183510 Rupa 29a Z HŠ 29a 102 V
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129. 684170 684171 C 183510 Rupa 36b Z HŠ 36b 161 V
130. 684180 684181 C 183510 Rupa 14 Z HŠ 14 187 V
131. 684190 684191 C 183510 Rupa-cerkev Z cerkev 30 V
132. 684200 684201 C 183510 Rupa 24 Z HŠ 24 188 V
133. 684220 684221 C 183180 Britof-mimo Pičmana I O 686661 177 V
134. 684220 684222 O 686661 Britof-mimo Pičmana II O 684231 107 V
135. 684230 684231 C 183180 Britof-Arvaj Z HŠ 27 360 V
136. 684240 684241 C 183180 Britof-gas. dom-Čira-Čara O 686661 279 V
137. 684260 684261 C R1 210 Britof-sp. konec III O 686651 214 V
138. 684270 684271 C R1 210 Britof-sp. konec IV O 684261 200 V
139. 684280 684281 C R1 210 Britof-gas. dom I O 686651 157 V
140. 684280 684282 O 686651 Britof-gas. dom II C 183180 220 V
141. 684290 684291 O 684282 Britof I Z HŠ 340 115 V
142. 684300 684301 O 686651 Britof-trgovina I C 183180 256 V
143. 684300 684302 O 684301 Britof-sp. konec I Z HŠ 299 61 V
144. 684300 684303 O 684301 Britof-sp. konec II Z HŠ 307 55 V
145. 684310 684311 O 686651 Britof-trgovina II O 684301 273 V
146. 684320 684321 O 686651 Britof II Z HŠ 259 187 V
147. 684330 684331 O 686651 Britof 231d Z HŠ 231d 173 V
148. 684340 684341 O 686651 Britof 220f Z HŠ 220f 182 V
149. 684350 684351 O 686641 Britof-ob avtocesti I Z HŠ 130a 61 V
150. 684350 684352 O 686641 Britof-ob avtocesti II Z HŠ 132b 76 V
151. 684360 684361 O 686641 Britof-pri avtocesti Z HŠ 123 85 V
152. 684370 684371 O 686641 Britof III Z HŠ 137 108 V
153. 684370 684372 O 684371 Britof IV Z HŠ 162a 60 V
154. 684380 684381 C R1 210 Britof-do Arvaja I O 686641 341 V
155. 684380 684382 O 686641 Britof-do Arvaja II C 183180 178 V
156. 684390 684391 O 686641 Britof-Hobič Z HŠ 196 90 V
157. 684400 684401 O 686641 Britof-sp. konec V Z HŠ 211 108 V
158. 684410 684411 O 686641 Britof-Hobič-Kranj Z HŠ 233 117 V
159. 684420 684421 O 686641 Britof-sp. konec VI Z HŠ 244 62 V
160. 684430 684431 C 183180 Britof-proti Kokri Z HŠ 13 186 V
161. 684450 684451 C 183030 Bitnje-tiskarna Košir Z HŠ 277 51 V
162. 684460 684461 C 183030 Zg. Bitnje 229 Z HŠ 229 135 V
163. 684470 684471 C 183030 Zg. Bitnje 226 Z HŠ 226 133 V
164. 684480 684481 C 183030 Zg. Bitnje-krožna I C 183030 208 V
165. 684490 684491 C 183030 Zg. Bitnje 129 Z HŠ 129 45 V
166. 684500 684501 C 183030 Zg. Bitnje 243 Z HŠ 243 49 V
167. 684510 684511 C 183030 Zg. Bitnje-Pot v Bitnje O 688172 303 V
168. 684530 684531 O 684511 Zg. Bitnje 112 Z HŠ 112 56 V
169. 684540 684541 O 684671 Zg. Bitnje-krožna II C 183030 271 V
170. 684540 684542 O 684541 Zg. Bitnje-novo naselje O 684671 297 V
171. 684550 684551 C 183030 Zg. Bitnje-krožna III O 684511 157 V
172. 684560 684561 C R1 210 Zg. Bitnje-pokopališče Z pokop. 535 V
173. 684570 684571 C R1 210 Zg. Bitnje-pri HŠ 54 O 684611 291 V
174. 684580 684581 O 684571 Zg. Bitnje-picerija Antonio Z HŠ 44 70 V
175. 684590 684591 O 684571 Zg. Bitnje 47 Z HŠ 47 65 V
176. 684600 684601 O 684621 Zg. Bitnje 236b Z HŠ 236b 60 V
177. 684610 684611 O 684621 Zg. Bitnje 45 Z HŠ 45 114 V
178. 684620 684621 O 684631 Zg. Bitnje-krožna V C 183030 145 V
179. 684630 684631 O 686146 Zg. Bitnje-krožna IV O 684571 155 V
180. 684640 684641 C 183030 Zg. Bitnje-Sr. Bitnje C 183030 642 V
181. 684650 684651 O 684641 Sr. Bitnje I Z HŠ 82 53 V
182. 684660 684661 O 684641 Sr. Bitnje-prečna ulica O 684671 149 V
183. 684670 684671 C 183030 Sr. Bitnje-preko JP 684641 C 183030 614 V
184. 684680 684681 C 183030 Zg. Bitnje-pri HŠ 245 O 684671 179 V
185. 684690 684691 C 183030 Zg. Bitnje-slepa Z HŠ 246 256 V
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186. 684700 684701 C R1 210 Zg. Bitnje-pri gas. domu C 183030 386 V
187. 684710 684711 C R1 210 Sr. Bitnje-pri HŠ 3 C 183030 398 V
188. 684720 684721 C R1 210 Sr. Bitnje-pri HŠ 6 C 183030 424 V
189. 684730 684731 C R1 210 Sr. Bitnje-pri HŠ 10a C 183250 408 V
190. 684740 684741 O 684731 Sr. Bitnje-slepa Z HŠ 123 161 V
191. 684750 684751 C R1 210 Sr. Bitnje-pri HŠ 14 C 183250 398 V
192. 684760 684761 O 684751 Sr. Bitnje II C 183250 612 V
193. 684770 684771 C 183250 Sp. Bitnje-picerija Gala Z HŠ 50 105 V
194. 684780 684781 C 183030 Sr. Bitnje III Z HŠ 85 106 V
195. 684800 684801 C 183250 Sr. Bitnje IV Z HŠ 126 62 V
196. 684810 684811 C 183250 Sr. Bitnje V Z HŠ 37 77 V
197. 684820 684821 C 183250 Sr. Bitnje VI Z HŠ 86 123 V
198. 684830 684831 C 183250 Sr. Bitnje VII Z HŠ 46 64 V
199. 684840 684841 O 684751 Sr. Bitnje-pri transformatorju C 183250 322 V
200. 684850 684851 O 684841 Sr. Bitnje-pri HŠ 88 C 183250 165 V
201. 684860 684861 C 183250 Sr. Bitnje-pri HŠ 81a C 183250 145 V
202. 684870 684871 C 183250 Sp. Bitnje 18 Z HŠ 18 199 V
203. 684880 684881 C R1 210 Žabnica-pri HŠ 5 C R1 210 625 V
204. 684890 684891 O 684881 Žabnica 2 Z HŠ 2 214 V
205. 684900 684901 C R1 210 Žabnica-prečna pri HŠ 9 O 684881 66 V
206. 684910 684911 O 684881 Žabnica-Šutna-povezava O 684921 205 V
207. 684920 684921 C 183030 Šutna-krožna C 183030 536 V
208. 684930 684931 O 684921 Šutna I Z HŠ 44 144 V
209. 684940 684941 O 684921 Šutna II Z HŠ 130 114 V
210. 684950 684951 O 684921 Šutna-pri HŠ 36 C 183030 200 V
211. 684960 684961 O 684951 Šutna III Z HŠ 74 70 V
212. 684970 684971 O 684921 Šutna IV Z HŠ 8 51 V
213. 684980 684981 C 183030 Šutna V Z HŠ 82 151 V
214. 684990 684991 C 183030 Šutna VI Z HŠ 30 77 V
215. 685010 685011 C R1 210 Žabnica-pokopališče Z HŠ 36 162 V
216. 685020 685021 C 183030 Sp. Bitnje-do Mlinarja Z HŠ 31 569 V
217. 685030 685031 C 183020 Rakovica Z HŠ 17 473 V
218. 685040 685041 C 183010 Čepulje-Lavtarski vrh Z HŠ 2 2.703 V
219. 685040 685042 O 685041 Čepulje-Dežman Z HŠ 7 88 V
220. 685050 685051 O 685041 Lavtarski vrh I Z HŠ 4 644 V
221. 685060 685061 O 685051 Lavtarski vrh II Z HŠ 3a 214 V
222. 685070 685071 O 685041 Planica Z HŠ 2 242 V
223. 685070 685072 O 685071 Planica-proti Sv. Gabrielu Z HŠ 7 488 V
224. 685080 685081 C 183010 Javornik-Jošt Z cerkev 1.544 V
225. 685080 685082 C 183010 Javornik-Prosen Z HŠ 27 301 V
226. 685080 685083 O 685082 Javornik-Benedičič Z HŠ 33 212 V
227. 685080 685084 C 183010 Javornik-Česen Z HŠ 36 820 V
228. 685080 685085 C 183010 Pševo-Pirc Z HŠ 15 206 V
229. 685080 685086 C 183010 Pševo-Oražem Z HŠ 12 302 V
230. 685090 685091 O 685111 Zabukovje 22 Z HŠ 22 925 V
231. 685100 685101 O 685111 Zabukovje 21 Z HŠ 21 388 V
232. 685110 685111 C 183020 Zabukovje 3 Z HŠ 3 1.758 V
233. 685120 685121 O 685111 Zabukovje 19 Z HŠ 19 282 V
234. 685130 685131 C 183020 Sp. Besnica-Pešnica-krožna O 685151 462 V
235. 685140 685141 O 685131 Sp. Besnica-Pešnica I Z HŠ 35 75 V
236. 685150 685151 C 183020 Sp. Besnica-Pešnica II Z HŠ 42 86 V
237. 685160 685161 O 685131 Sp. Besnica-Pešnica III Z HŠ 28 148 V
238. 685170 685171 O 685131 Sp. Besnica-Pešnica IV Z HŠ 10 118 V
239. 685180 685181 C 183020 Sp. Besnica-Rakovica Z HŠ 46 497 V
240. 685190 685191 O 685961 Sp. Besnica-tenis Z HŠ 10 258 V
241. 685210 685211 C 183020 Sp. Besnica-preko LZ 183791 O 685961 276 V
242. 685220 685221 O 685961 Sp. Besnica-trgovina-HŠ 113 O 685231 312 V
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243. 685230 685231 O 685961 Sp. Besnica-Pešnica V Z HŠ 27 223 V
244. 685240 685241 O 685961 Sp. Besnica-Pešnica VI Z HŠ 22 106 V
245. 685250 685251 O 685961 Sp. Besnica-Pešnica VII Z HŠ 66 432 V
246. 685260 685261 O 685251 Sp. Besnica-Pešnica VIII Z HŠ 51 49 V
247. 685270 685271 O 685251 Sp. Besnica-Pešnica IX Z HŠ 45 49 V
248. 685280 685281 O 685251 Sp. Besnica-Pešnica X Z HŠ 21 69 V
249. 685290 685291 C 183020 Sp. Besnica-Pešnica XI Z HŠ 37 65 V
250. 685300 685301 C 183020 Sp. Besnica-okoli cerkve C 183020 365 V
251. 685310 685311 C 183020 Sp. Besnica I Z HŠ 4 123 V
252. 685330 685331 C 183020 Sp. Besnica-do JP 685941 O 685941 286 V
253. 685330 685332 O 685941 Sp. Besnica-preko JP 685941 Z HŠ 45 384 V
254. 685340 685341 O 685332 Sp. Besnica II Z HŠ 49 204 V
255. 685350 685351 O 685332 Sp. Besnica III Z HŠ 52 331 V
256. 685360 685361 O 685351 Sp. Besnica-Matija Z HŠ 8 566 V
257. 685370 685371 O 685941 Sp. Besnica-povezava O 685332 86 V
258. 685380 685381 C 183020 Sp. Besnica IV Z HŠ 10 118 V
259. 685390 685391 C 183020 Sp. Besnica V Z HŠ 27 89 V
260. 685400 685401 C 183020 Sp. Besnica-žaga Z HŠ 17 374 V
261. 685410 685411 O 685401 Sp. Besnica-proti ribogojnici Z razcep 167 V
262. 685420 685421 C 183020 Zg. Besnica-do vikendov Z HŠ 39 902 V
263. 685430 685431 C 183020 Zg. Besnica 22 Z HŠ 22 154 V
264. 685440 685441 C 183020 Zg. Besnica-prečna povezava O 685921 184 V
265. 685450 685451 O 685921 Zg. Besnica-Klinar Z HŠ 101 447 V
266. 685460 685461 O 685451 Zg. Besnica-Podrovnik Z HŠ 109 578 V
267. 685480 685481 O 685922 Zg. Besnica-mrliške vežice Z HŠ 8 369 V
268. 685490 685491 O 685922 Zg. Besnica-pri HŠ 69 O 685921 671 V
269. 685500 685501 O 685921 Zg. Besnica-do gozdne poti Z gozdna 605 V
270. 685510 685511 O 685921 Zg. Besnica 4 Z HŠ 4 276 V
271. 685520 685521 C 183020 Zg. Besnica-Nova vas I Z HŠ 18 207 V
272. 685530 685531 O 685521 Zg. Besnica-Nova vas II Z HŠ 16 153 V
273. 685550 685551 O 685931 Zg. Besnica-Nova vas III Z HŠ 92 118 V
274. 685560 685561 O 685931 Zg. Besnica-Nova vas IV Z HŠ 118 208 V
275. 685560 685562 O 685561 Zg. Besnica-Nova vas V Z HŠ 90 69 V
276. 685570 685571 C 183020 Zg. Besnica-Nova vas-krožna I C 183020 170 V
277. 685580 685581 C 494110 Nemilje-krožna skozi vas C 494110 227 V
278. 685590 685591 C 183020 Nemilje-Podblica-stara cesta C 183020 1.834 V
279. 685600 685601 O 685591 Podblica-šola Z HŠ 3 131 V
280. 685610 685611 C 183020 Podblica 26 Z HŠ 26 253 V
281. 685620 685621 C R3 635 Podblica 28 Z HŠ 28 205 V
282. 685630 685631 C R3 635 Jamnik-vzporednica z R3 635 C R3 635 469 V
283. 685630 685632 O 685631 Jamnik-cerkev Z cerkev 919 V
284. 685640 685641 C 251040 Podreča 73 Z HŠ 73 211 V
285. 685650 685651 C 251040 Praše-Meja C R1 211 1.947 V
286. 685650 685652 O 685651 Meja-Sušnik Z HŠ 1 489 V
287. 685660 685661 C R2 410 Tenetiše-povezava z R2 410 C 183100 233 V
288. 685670 685671 C R2 410 R2 410-Goriče C 183050 561 V
289. 685680 685681 C R2 410 Golnik-bolnica-Malijevo brdo C R2 410 1.955 V
290. 685680 685682 O 685681 Golnik 178 Z HŠ 178 66 V
291. 685690 685691 C 183110 Letence-jug C R2 410 805 V
292. 685700 685701 C 183080 Kokrica-Ilovka-Rupa C 183510 1.916 V
293. 685730 685731 C R2 410 Mlaka-Bobovek-Brdo C 183080 1.623 V
294. 685740 685741 C 326020 Bobovek-Brdo C 183080 591 V
295. 685750 685751 O 685701 Ilovka-polje-Brdo I C 183080 976 V
296. 685750 685752 O 685751 Ilovka-polje-Brdo II O 686671 802 V
297. 685760 685761 O 683341 Breg-RTV servis Z HŠ 75 223 V
298. 685770 685771 O 684221 Britof-povezava pri Pičmanu O 684241 162 V
299. 685780 685781 O 686661 Britof-nad Oljarico Z HŠ 69a 178 V



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 6. 7. 2012 / Stran 5305 

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

300. 685790 685791 C 183080 Britof-zg. konec I Z HŠ 416 168 V
301. 685800 685801 C 183080 Britof-zg. konec II Z HŠ 108a 67 V
302. 685810 685811 C R1 210 Britof-zg. konec III Z HŠ 109 110 V
303. 685820 685821 C R1 210 Britof-zg. konec IV Z HŠ 408 154 V
304. 685820 685822 O 685821 Britof-zg. konec V Z HŠ 403 61 V
305. 685830 685831 C R1 210 Britof-zg. konec VI Z HŠ 375 52 V
306. 685840 685841 C R1 210 Britof-povezava pri HŠ 371 C R1 210 122 V
307. 685850 685851 C R1 210 Britof-zg. konec VII Z HŠ 425 168 V
308. 685860 685861 O 686651 Britof-sp. konec VII Z HŠ 246 84 V
309. 685870 685871 O 686641 Britof-pri Hobiču Z HŠ 191 59 V
310. 685900 685901 O 683431 Povlje-do vikendov Z HŠ 38 492 V
311. 685910 685911 C R1 210 Zg. Bitnje 28 Z HŠ 28 192 V
312. 685920 685921 C 183020 Zg. Besnica-Podrovnik-Dvor C 183020 1.523 V
313. 685920 685922 O 685921 Zg. Besnica-cerkev-LC 183021 C 183020 414 V
314. 685920 685923 O 685922 Za župniščem I Z HŠ 25 146 V
315. 685920 685924 O 685923 Za župniščem II Z HŠ 41c 24 V
316. 685930 685931 C 183020 Zg. Besnica-Nova vas-krožna II C 183020 305 V
317. 685940 685941 C 183020 Sp. Besnica-Videmce-Trata C 183020 716 V
318. 685950 685951 C 348090 Pot do Hlipa Z HŠ 5 147 V
319. 685960 685961 C 183020 Sp. Besnica-krožna C 183020 573 V
320. 685970 685971 C 251040 Zasavska c.-mimo OŠ Orehek Z HŠ 53c 410 V
321. 685980 685981 C 186350 Pot na Jošta-Ješetova ul. C 183760 531 V
322. 685980 685982 C 183760 Prečna ulica Z HŠ 24 180 V
323. 686010 686011 C 183080 Predoslje-pokopališče Z pokop. 155 V
324. 686030 686031 C 183240 Agromehanika-Prebačevo C 890100 1.260 V
325. 686040 686041 O 686042 Planina O 686043 154 V
326. 686040 686042 O 183582 Planina-Iskra Z HŠ 5 158 V
327. 686040 686043 O 183582 Planina-ob toplarni Z HŠ 26 141 V
328. 686050 686051 C 183400 Primskovo-trgovski c. C 183560 269 V
329. 686050 686052 C 183400 Primskovo-kom. cona I C 183560 451 V
330. 686050 686053 C 183560 Primskovo-kom. cona II Z HŠ 23a 129 V
331. 686050 686054 C 183560 Ul. Mirka Vadnova 22 Z HŠ 22 183 V
332. 686060 686061 C 186030 Žanova ul. 3a Z HŠ 3a 61 V
333. 686060 686062 C 186030 Žanova ul.-Kajuhova ul. C 186040 64 V
334. 686060 686063 C 186030 Žanova ul.-C. na Klanec C 188840 62 V
335. 686060 686064 C 186030 C. na Klanec-Huje C 186020 303 V
336. 686060 686065 C 188840 C. talcev C 186020 319 V
337. 686060 686066 O 686283 Na skalici-Kokrški breg Z razcep 258 V
338. 686070 686071 O 686293 Glavni trg-Tomšičeva ul. O 686293 73 V
339. 686070 686072 O 686293 Pot na Kolodvor 4 Z HŠ 4 33 V
340. 686070 686073 O 686293 Škrlovec Z HŠ 3 37 V
341. 686080 686081 C 183680 Savska c.-Sejmišče I O 686084 149 V
342. 686080 686082 O 686081 Savska c.-Sejmišče II O 686084 52 V
343. 686080 686083 O 686084 Vodopivčeva ul. 3 Z HŠ 3 53 V
344. 686080 686084 C 183680 Sejmišče-Vodopivčeva ul. C 183420 346 V
345. 686090 686091 C 183500 Mladinska ul. C 183250 241 V
346. 686090 686092 O 686091 Mladinska ul.-Stritarjeva ul. C 183250 57 V
347. 686090 686093 O 686281 Gregorčičeva-Partizanska O 686094 123 V
348. 686090 686094 O 686281 Partizanska c. O 686097 333 V
349. 686090 686095 O 686094 Partizanska c.-Rotarjeva ul. O 686094 321 V
350. 686090 686096 O 686094 Jurčičeva ul. O 686095 88 V
351. 686090 686097 O 686281 Komenskega ul.-Partizanska c. Z HŠ 18 383 V
352. 686100 686101 O 687727 Kidričeva ul. I O 687728 121 V
353. 686100 686102 O 686101 Kidričeva ul. II C 186620 57 V
354. 686100 686103 O 687727 Kidričeva ul. III O 687728 200 V
355. 686100 686104 O 686103 Kidričeva ul. IV O 687727 45 V
356. 686100 686105 C R2 410 Kidričeva ul. V Z HŠ 18 97 V
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357. 686100 686106 O 686105 Kidričeva ul. VI Z HŠ 38 106 V
358. 686100 686107 C 186520 Kidričeva ul. VII Z HŠ 22 46 V
359. 686100 686108 C 186520 Kidričeva ul. VIII Z HŠ 8 51 V
360. 686100 686109 C 186520 Kidričeva ul. IX-krožna C 186520 117 V
361. 686110 686111 C R2 412 Zlato polje-Struževo I C 187170 703 V
362. 686110 686112 O 686111 Zlato polje-Struževo II C R2 412 239 V
363. 686120 686121 C R2 412 Savski log-Zimsko kop. I Z HŠ 25a 306 V
364. 686120 686122 O 686121 Savski log-Zimsko kop. II C R2 412 107 V
365. 686120 686123 C 186590 Kolodvorska c.-Carinsko s. Z Car.s. 66 V
366. 686130 686131 C 186740 Stražiška ul. 17 C 186730 101 V
367. 686130 686132 C 186740 Stražiška ul. 27 C 186730 97 V
368. 686130 686133 C 186730 Finžgarjeva ul.-Bičkova ul. C 186780 110 V
369. 686130 686134 C 186790 Kocjanova ul.-Bičkova ul. C 186780 104 V
370. 686130 686135 C 186790 Kocjanova ul.-povezava C 186790 108 V
371. 686130 686136 O 687487 Strmov II Z HŠ 12 90 V
372. 686130 686137 O 687487 Strmov III C 188880 41 V
373. 686140 686141 C 183010 Hafnarjeva pot I C 183440 1.155 V
374. 686140 686142 C 183010 Hafnarjeva pot II O 686141 147 V
375. 686140 686143 O 686141 Hafnarjeva pot III O 686144 82 V
376. 686140 686144 C 183010 Križnarjeva pot I C R1 210 876 V
377. 686140 686145 O 686144 Križnarjeva pot II O 686141 103 V
378. 686140 686146 C 183440 Zg. Bitnje-Škofjeloška c. C 183030 566 V
379. 686140 686147 C 183010 Medetova ul. 12 Z HŠ 12 154 V
380. 686150 686151 C 186980 Sitarska pot 17 Z HŠ 17 114 V
381. 686150 686152 C 186560 Sitarska pot 7a Z HŠ 7a 100 V
382. 686150 686153 C 186560 Pante O 686155 215 V
383. 686150 686154 C 186560 Skokova ul. C 186980 125 V
384. 686150 686155 C 183010 Gasilska ul. Z HŠ 22 342 V
385. 686150 686156 O 686155 Matajčeva ul. C 186560 154 V
386. 686160 686161 C 188540 Zasavska c.-proti stopnišču Z stopn. 85 V
387. 686160 686162 C 188550 Drolčevo naselje I Z HŠ 18 72 V
388. 686160 686163 C 188550 Drolčevo naselje II Z HŠ 23 63 V
389. 686160 686164 C 188550 Drolčevo naselje III Z HŠ 27 42 V
390. 686160 686165 C 188550 Drolčevo naselje IV Z HŠ 30 29 V
391. 686170 686171 O 686514 Ul. Gorenjskega odreda O 686172 510 B
392. 686170 686172 O 686171 Ul. Nikole Tesle Z Topl. 594 B
393. 686180 686181 C 183400 Ul. Janka Puclja-Trg Rivoli Z HŠ 9 399 V
394. 686190 686191 C 188840 Ul. Draga Breznarja C 188840 250 V
395. 686200 686201 C 187160 Špikova ul. I Z HŠ 25 180 V
396. 686200 686202 O 686201 Špikova ul. II O 686201 99 V
397. 686210 686211 C 187300 Kuratova ul. 4 Z HŠ 4 28 V
398. 686210 686212 C 187300 Kuratova ul. 3 Z HŠ 3 50 V
399. 686210 686213 C 187300 Kuratova ul. 41 Z HŠ 41 55 V
400. 686210 686214 C 183510 Kuratova ul.-povezava O 688214 81 V
401. 686210 686215 O 686218 Betonova ul. 27 Z HŠ 27 68 V
402. 686210 686216 C 187280 Betonova ul. I C 187280 154 V
403. 686210 686217 C 187280 Betonova ul. II C 187280 322 V
404. 686210 686218 C 187280 Betonova ul. 42 Z HŠ 42 157 V
405. 686220 686221 C 183010 Baragov trg C 183450 235 V
406. 686220 686222 C 183010 Baragov trg-Krajevna pot C 183450 251 V
407. 686220 686223 C 186740 Šolska ul. O 686221 137 V
408. 686230 686231 O 687684 Mlakarjeva ul. 16 Z HŠ 16 60 V
409. 686230 686232 O 687684 Mrakova ul.-povezava O 687683 87 V
410. 686230 686233 O 687683 Mencingerjeva ul. 3 Z HŠ 3 66 V
411. 686240 686241 C 186380 Šorlijeva ul. 3 Z HŠ 3 188 V
412. 686240 686242 C 186380 Šorlijeva ul. 24 Z HŠ 24 179 V
413. 686240 686243 C 186380 Bertoncljeva ul. I O 686243 406 V
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414. 686240 686244 C 186380 Bertoncljeva ul. II O 686244 496 V
415. 686250 686251 C 251010 Smledniška cesta (stara) I Z HŠ 6 453 V
416. 686250 686252 C 183700 Savska cesta C 183710 414 V
417. 686250 686253 O 686251 Smledniška cesta (stara) II C 183700 70 V
418. 686250 686254 C 183680 Smledniška cesta (stara) III Z HŠ 3 330 V
419. 686260 686261 C 183410 Stošičeva ul. C 183420 193 V
420. 686260 686262 C 186520 Ul. F. Rozmana-Staneta C 186100 254 V
421. 686260 686263 C 183400 Dražgoška ul. C 186400 186 V
422. 686260 686264 C 183850 Kebetova ul. I O 686265 181 V
423. 686260 686265 C 183400 C. Kokrškega odreda 25 Z HŠ 25 147 V
424. 686270 686271 C 183400 Ul. Vide Šinkovčeve O 687332 183 V
425. 686270 686272 C 183400 Reševa ul. C 186650 187 V
426. 686270 686273 C 186060 Tomažičeva ul. C 183400 181 V
427. 686270 686274 C 186060 Luznarjeva ul. C 183400 209 V
428. 686270 686275 C 186060 Štirnova ul. C 183400 215 V
429. 686280 686281 C 183420 Slovenski trg-Gregorčičeva ul. C 183500 540 V
430. 686280 686282 O 686281 Slovenski trg-mimo MOK C 183420 158 V
431. 686280 686283 O 686281 Gregorčičeva ul.-Maistrov trg O 686291 138 V
432. 686290 686291 C 183400 Poštna-Tavčarjeva-Maistrov trg C 183420 489 V
433. 686290 686292 O 686291 Reginčeva ul. 13 Z HŠ 13 129 V
434. 686290 686293 O 686292 Tomšičeva ul.-Glavni trg O 686291 602 V
435. 686290 686294 O 686293 Cankarjeva ul.-Trubarjev trg Z HŠ 7 139 V
436. 686290 686295 O 686291 Tavčarjeva ul. O 686294 246 V
437. 686290 686296 O 686293 Glavni trg-Prešernova ul. O 686292 172 V
438. 686290 686297 O 686293 Jenkova ul. O 686296 83 V
439. 686300 686301 C 186100 Gosposvetska ul. 13 Z HŠ 13 69 V
440. 686300 686302 O 686301 Gosposvetska ul. 11 Z HŠ 11 40 V
441. 686300 686303 C 186100 Gosposvetska ul. 19 Z HŠ 19 41 V
442. 686320 686324 O 686181 Trg Rivoli VIII Z HŠ 9 176 V
443. 686330 686332 C 280010 Polica-Struževo C 187170 1.338 V
444. 686360 686361 C 186110 Kranj-Struževo Z HŠ 27 290 V
445. 686360 686362 C 187170 Struževo-igrišče Z igriš. 38 V
446. 686360 686363 C 186120 Stara c.-Koroška c. C 183420 390 V
447. 686360 686364 O 686262 Gradnikova ul.-krožna O 686262 184 V
448. 686360 686365 C 186520 Ul. 1. avgusta 11 Z HŠ 11 134 V
449. 686360 686366 C 183420 Odcep AMD Z HŠ 53c 46 V
450. 686360 686367 O 686364 Gradnikova ul. 3 Z HŠ 3 47 V
451. 686360 686368 O 686261 Vrtna ul. 7 Z HŠ 7 141 V
452. 686370 686371 O 686651 Britof-sp. konec VIII Z HŠ 197 81 V
453. 686500 686501 O 686172 Gogalova ul. 2a Z HŠ 2a 158 B
454. 686500 686502 C 183600 Gogalova ul. 10 Z HŠ 10 137 V
455. 686510 686511 O 686171 Gubčeva ul. 1 Z HŠ 1 164 B
456. 686510 686512 O 686526 Gubčeva ul. 2 Z HŠ 2 99 V
457. 686510 686513 C 183400 C. 1. maja-krožna O 686512 453 V
458. 686510 686514 C 183400 Župančičeva ul. C 183600 327 V
459. 686520 686521 O 686171 Vrečkova ul. I Z HŠ 5 127 B
460. 686520 686526 C 183400 Vrečkova ul. III O 686511 239 V
461. 686520 686527 C 183400 Ul. Gorenjskega odreda Z HŠ 2 320 V
462. 686520 686528 O 686527 Ob stolpnicah O 686528 237 V
463. 686520 686529 C 183400 Vrečkova ul. IV Z HŠ 5 82 V
464. 686530 686531 O 183581 Trg Prešernove brigade I Z HŠ 10 171 V
465. 686530 686532 O 686181 Trg Prešernove brigade II Z HŠ 1 73 V
466. 686530 686534 O 686531 Trg Prešernove brigade III Z HŠ 5 67 V
467. 686530 686535 O 686531 Trg Prešernove brigade IV O 686181 328 V
468. 686530 686538 O 686531 Trg Prešernove brigade V O 686531 187 V
469. 686540 686541 O 183581 Trg Rivoli I Z HŠ 4 160 V
470. 686540 686543 O 686541 Trg Rivoli II O 686531 184 V
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471. 686540 686544 O 686543 Trg Rivoli III O 686181 87 V
472. 686540 686545 O 686181 Trg Rivoli IV O 686543 93 V
473. 686540 686546 O 686545 Trg Rivoli V Z HŠ 5 75 V
474. 686540 686547 O 686543 Trg Rivoli VI O 686546 74 V
475. 686540 686549 O 183581 Trg Rivoli VII O 686541 119 V
476. 686550 686551 O 686172 Ul. Tončka Dežmana V Z HŠ 2 191 B
477. 686550 686552 O 686622 Ul. Rudija Papeža II Z HŠ 2 133 B
478. 686550 686555 C 183600 Ul. Tončka Dežmana I O 686172 209 V
479. 686550 686556 O 686555 Ul. Tončka Dežmana II Z HŠ 1 74 V
480. 686550 686557 O 686556 Ul. Tončka Dežmana III Z HŠ 9 69 V
481. 686550 686558 O 686555 Ul. Tončka Dežmana IV Z HŠ 7b 52 V
482. 686560 686561 O 686623 Ul. Juleta Gabrovška I O 968821 133 B
483. 686580 686581 C 686620 Ul. Lojzeta Hrovata Z HŠ 9 108 B
484. 686590 686591 O 686622 Ul. Rudija Papeža I O 968821 130 B
485. 686600 686601 O 686172 Ul. Janeza Puharja II Z HŠ 1 151 B
486. 686600 686602 O 686601 Ul. Janeza Puharja III O 686556 31 B
487. 686600 686603 O 686601 Ul. Janeza Puharja IV O 686605 42 B
488. 686600 686604 O 686171 Ul. Janeza Puharja V O 686172 62 B
489. 686600 686605 C 183600 Ul. Janeza Puharja I O 686605 314 V
490. 686620 686621 C 183600 Ul. Tuga Vidmarja I Z HŠ 4c 151 V
491. 686620 686622 O 686621 Ul. Tuga Vidmarja II Z HŠ 1 257 B
492. 686620 686623 O 686621 Ul. Tuga Vidmarja III Z HŠ 11 281 B
493. 686630 686631 O 686291 Jahačev prehod Z HŠ 1 35 V
494. 686640 686641 C 183180 Britof-sp. konec-povezava I C 183180 864 V
495. 686650 686651 C R1 210 Britof-sp. konec-povezava II O 686641 772 V
496. 686660 686661 C 183080 Britof-mimo igrišča C 183180 515 V
497. 686670 686671 C 183080 Predoslje-Čira-Čara-krožna O 686661 1.433 V
498. 686700 686701 C 187110 Seljakovo naselje I C 187110 380 V
499. 686700 686702 C 187110 Seljakovo naselje II O 686701 135 V
500. 686700 686703 C 187110 Seljakovo naselje III Z HŠ 1 111 V
501. 686700 686704 C 187110 Seljakovo naselje IV O 686703 132 V
502. 686700 686705 C 187110 Seljakovo naselje V O 686701 124 V
503. 686700 686706 O 686701 Seljakovo naselje VI Z HŠ 59 18 V
504. 686710 686711 C R1 210 Qlandia Z rondo 276 V
505. 686710 686712 O 686711 Ul. Angelce Hlebce C 183400 279 V
506. 687020 687021 C 251040 Drulovka I Z HŠ 48a 117 V
507. 687030 687031 C 251040 Drulovka II Z HŠ 45f 93 V
508. 687040 687041 C 251040 Drulovka III Z HŠ 44c 93 V
509. 687050 687051 C 183710 Drulovka IV Z HŠ 37 80 V
510. 687060 687061 C 251040 Drulovka-do HŠ 63 Z HŠ 63 163 V
511. 687070 687071 C 251040 Drulovka V C 251040 163 V
512. 687070 687072 O 687071 Drulovka VI Z N.H. 245 V
513. 687070 687073 O 687072 Drulovka VII O 687071 350 V
514. 687080 687081 C 251040 Zasavska c. 74 Z HŠ 74 215 V
515. 687080 687082 O 687081 Zasavska c. 60a Z HŠ 60a 29 V
516. 687080 687083 O 687081 Zasavska c. 68 Z HŠ 68 39 V
517. 687090 687091 O 685971 Zasavska c. 62 Z HŠ 62 257 V
518. 687090 687092 O 687091 Zasavska c. 56a Z HŠ 56a 70 V
519. 687090 687093 O 687091 Zasavska c. 54c Z HŠ 54c 91 V
520. 687100 687101 C 251040 Zasavska c. 43e Z HŠ 43e 164 V
521. 687110 687111 C 251040 Zasavska c.-mimo HŠ 34 O 687122 127 V
522. 687120 687121 O 687122 Kutinova ul. III Z HŠ 20 102 V
523. 687120 687122 C 183730 Kutinova ul. I C 251040 432 V
524. 687120 687123 O 687122 Kutinova ul. II C 183730 70 V
525. 687130 687131 C 183730 Dolenčeva ul. C 188530 136 V
526. 687140 687141 O 688783 Gregoričeva ul. 25 Z HŠ 25 114 V
527. 687150 687151 O 688782 Retljeva ul. 16 Z HŠ 16 69 V
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528. 687160 687161 C 188530 Povezava stara Zasavska C 251040 71 V
529. 687180 687182 C 183730 Zevnikova ul. C 187610 174 V
530. 687190 687191 C 251040 Pot za krajem-Orehek C 188530 82 V
531. 687200 687201 C R1 211 Ljubljanska c. 28 Z HŠ 28 77 V
532. 687210 687211 O 183582 Planina-mimo VVZ Z HŠ 3b 80 V
533. 687220 687221 O 183582 Planina-športna dvorana Z šp.dv. 62 V
534. 687230 687231 C 183600 Cesta talcev I Z HŠ 81 157 V
535. 687240 687241 C 183600 Cesta talcev I Z HŠ 63 123 V
536. 687250 687251 C 183600 Ul. Juleta Gabrovška II Z HŠ 20 140 V
537. 687260 687261 C 183600 Ul. Juleta Gabrovška III Z HŠ 3 155 V
538. 687270 687271 C 183400 Skalica 11 Z HŠ 11 115 V
539. 687270 687272 O 687271 Skalica 6a Z HŠ 6a 79 V
540. 687280 687281 C 183400 Skalica-OŠ Staneta Žagarja O 687291 331 V
541. 687290 687291 C 183400 Ul. Tatjane Odrove I C 183400 291 V
542. 687300 687301 C 183400 Ul. Tatjane Odrove II O 687291 158 V
543. 687300 687302 O 687301 Ul. Tatjane Odrove III Z HŠ 18 61 V
544. 687310 687311 C 186610 Oprešnikova ul. 86 Z HP 86 66 V
545. 687320 687321 C 188840 C. na Klanec II Z HŠ 51 57 V
546. 687320 687322 C 188840 C. na Klanec III Z HŠ 55a 53 V
547. 687330 687331 O 687332 Oprešnikova ul. 50 Z HŠ 50 64 V
548. 687330 687332 C 186650 Oprešnikova ul.-C. na Klanec C 188840 153 V
549. 687340 687341 C 186650 Oprešnikova ul. 68 Z HŠ 68 80 V
550. 687350 687351 O 685981 Tominčeva c.-iz Poti na Jošta Z HŠ 49 69 V
551. 687350 687352 C 183760 Tominčeva c. 58 Z HŠ 58 68 V
552. 687350 687353 C 183760 Rožna ul. C 186980 181 V
553. 687350 687354 C 183760 Tominčeva c.-Benedikova ul. C 186980 116 V
554. 687360 687361 C R2 410 Bleiweisova c.-Veliki hrib VI Z HŠ 65 108 V
555. 687380 687381 C 183180 Jezerska c. I Z HŠ 8 57 V
556. 687390 687391 C 183180 Jezerska c. II Z HŠ 22a 109 V
557. 687400 687401 C 186650 Oprešnikova ul.-vrtec Z HŠ 4a 30 V
558. 687410 687411 C 183520 Partizanska c.-mimo HŠ 41 C 183520 231 V
559. 687420 687421 C 187160 Drulovka-v Špik I Z HŠ 30 266 V
560. 687420 687422 O 687421 Drulovka-v Špik II O 686201 70 V
561. 687420 687423 O 686201 Drulovka-v Špik III O 687421 74 V
562. 687420 687424 O 686201 Drulovka-v Špik IV O 687421 81 V
563. 687430 687431 C 183710 Drulovka-v Graben I Z HŠ 23 389 V
564. 687430 687432 O 687431 Drulovka-v Graben II Z HŠ 25a 52 V
565. 687440 687441 C 183110 Letence-mimo HŠ 15 O 685691 289 V
566. 687460 687461 O 687462 Mlaka Z HŠ 58 114 V
567. 687460 687462 C R2 410 Pokopališka ulica C 183080 775 V
568. 687470 687471 O 686112 Zlato polje I Z HŠ 15c 155 V
569. 687470 687472 O 687471 Zlato polje II C 187170 134 V
570. 687470 687473 C 187170 Koroška c.-pizzerija Gorenc Z HŠ 61a 104 V
571. 687480 687481 O 687482 Trojarjeva ul. 12 Z HŠ 12 73 V
572. 687480 687482 C 183450 Trojarjeva ul. I C 188880 164 V
573. 687480 687483 C 188880 Trojarjeva ul. II O 687484 104 V
574. 687480 687484 C 186350 Šempeterska ul. I C 188880 214 V
575. 687480 687485 C 188880 Šempeterska ul. II C 183450 194 V
576. 687480 687486 C 186350 Detelova ul. C 188880 289 V
577. 687480 687487 C 183450 Strmov I O 687486 234 V
578. 687480 687488 O 687487 Šiškovo naselje Z HŠ 16 195 V
579. 687490 687491 C R2 410 Bleiweisova c.-Veliki hrib I Z HŠ 62 77 V
580. 687500 687501 C 183030 Zg. Bitnje 88 Z HŠ 88 88 V
581. 687510 687511 C R1 210 Zg. Bitnje 43 Z HŠ 43 103 V
582. 687520 687521 C R1 210 Zg. Bitnje 41 Z HŠ 41 134 V
583. 687530 687531 C 183400 C. na Klanec I Z HŠ 8g 107 V
584. 687540 687541 C 186610 Ručigajeva c. I Z HŠ 36 104 V
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585. 687550 687551 O 683451 Babni vrt II Z HŠ 5a 89 V
586. 687560 687561 O 683441 Babni vrt III Z HŠ 5 213 V
587. 687580 687581 C 183050 Trstenik-do mini ranča Z HŠ 1d 158 V
588. 687590 687591 C 183060 Čadovlje I Z HŠ 15 41 V
589. 687590 687592 C 183060 Čadovlje II Z HŠ 20 150 V
590. 687590 687593 O 687592 Čadovlje III Z HŠ 24 68 V
591. 687600 687601 C 183060 Žablje-krožna mimo HŠ 1 C 183060 103 V
592. 687610 687611 C 183060 Žablje I Z HŠ 4 99 V
593. 687620 687621 C 183060 Žablje II Z gozdna 138 V
594. 687630 687631 O 685671 Goriče-krožna okoli cerkve O 685671 113 V
595. 687650 687651 C 183050 Goriče-Bajt-Žogar Z HŠ 4 35 V
596. 687660 687661 C 187170 Struževo-Korotan Z HŠ 20 94 V
597. 687670 687671 O 686232 Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. II O 687684 88 V
598. 687680 687681 O 687684 Mlakarjeva ul.-bloki Z HŠ 23 135 V
599. 687680 687682 C 183520 Partizanska c.-C. Kokrškega o. C 183510 175 V
600. 687680 687683 C 183510 Ul. Mladinskih brigad C 183520 189 V
601. 687680 687684 C 183510 Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. I C 186450 285 V
602. 687680 687685 C 183510 Vidmarjeva ul. Z HŠ 14 160 V
603. 687680 687686 O 687685 Mandeljčeva pot O 687706 194 V
604. 687680 687687 C 183510 Begunjska ul. 42 Z HŠ 42 281 V
605. 687680 687688 C 186380 Kebetova ul. II C 183860 211 V
606. 687680 687689 C 186380 Valjavčeva ul. C 186380 437 V
607. 687690 687691 O 687687 Begunjska ul. I O 687687 190 V
608. 687690 687692 O 687694 Begunjska ul. II O 687691 59 V
609. 687690 687693 O 687694 Begunjska ul. III O 687687 62 V
610. 687690 687694 C 183510 Begunjska ul. IV O 687687 120 V
611. 687690 687695 O 687696 Begunjska ul. V O 687694 99 V
612. 687690 687696 C 183860 Begunjska ul. VI O 687694 78 V
613. 687690 687697 O 687696 Begunjska ul. VII Z HŠ 50 67 V
614. 687690 687698 O 687696 Begunjska ul. VIII Z HŠ 11 29 V
615. 687700 687701 O 686264 Kebetova ul. 6 Z HŠ 6 27 V
616. 687700 687702 O 686264 Kebetova ul. 3 Z HŠ 3 30 V
617. 687700 687703 O 686264 Kebetova ul. 9 Z HŠ 9 99 V
618. 687700 687704 O 687688 Kebetova ul. 11 Z HŠ 11 79 V
619. 687700 687705 C 183500 C. Kokrškega odreda O 686097 102 V
620. 687700 687706 C 183510 C. Kokrškega odreda-stadion Z stadi. 245 V
621. 687710 687711 O 687712 Nazorjeva ul.-bloki Z HŠ 10 48 V
622. 687710 687712 C 186400 Nazorjeva ul. 6 Z HŠ 6 144 V
623. 687720 687722 C R2 410 Kidričeva c.-toplarna Z N.H. 64 V
624. 687720 687723 C R2 410 Kidričeva c.-OŠ Helene Puhar Z HŠ 51 72 V
625. 687720 687724 C 186620 Kidričeva ul. 63 Z HŠ 63 127 V
626. 687720 687725 C 186620 Kidričeva c.-FOV Z HŠ 55a 78 V
627. 687720 687726 C 186620 Kidričeva c.-ESIC Z HŠ 65 165 V
628. 687720 687727 C R2 410 Kidričeva c. I C R2 410 176 V
629. 687720 687728 C 186620 Kidričeva c. II O 687727 147 V
630. 687750 687751 O 685332 Sp. Besnica VI O 685341 68 V
631. 687750 687752 O 685341 Sp. Besnica VII O 685351 196 V
632. 687760 687761 O 685351 Sp. Besnica VIII O 685341 184 V
633. 687770 687771 C 183050 Trstenik VII Z HŠ 37 303 V
634. 687770 687772 C 183050 Trstenik-Verlič Z HŠ 37b 292 V
635. 687800 687801 C 251010 Hrastje I C 251010 661 V
636. 687810 687811 C 251010 Hrastje II Z HŠ 13 359 V
637. 687810 687812 O 687811 Hrastje-povezava zg. del O 687801 22 V
638. 687820 687821 C 251010 Hrastje III Z KS H. 234 V
639. 687830 687831 C 251010 Hrastje IV Z HŠ 176a 232 V
640. 687840 687841 C 251010 Hrastje V Z N.H. 183 V
641. 687850 687851 C 251010 Hrastje VI Z HŠ 146a 143 V
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642. 687860 687861 C 251010 Hrastje VII Z HŠ 136 116 V
643. 687870 687871 C 251010 Hrastje VIII Z HŠ 136a 240 V
644. 687880 687881 C 251010 Hrastje IX Z HŠ 115 164 V
645. 687890 687891 C 251010 Hrastje X Z HŠ 87a 212 V
646. 687900 687901 C 251010 Hrastje XI Z HŠ 97 110 V
647. 687910 687911 C 251010 Hrastje XII Z HŠ 86 212 V
648. 687920 687921 C 251010 Hrastje XIII Z HŠ 67 260 V
649. 687930 687931 C R1 210 Voge I C R1 210 323 289 Šenčur V
650. 687940 687941 O 687931 Voge II O 687931 203 23 Šenčur V
651. 687940 687942 O 687941 Voge III Z HŠ 454 85 V
652. 687940 687943 O 687941 Voge IV Z HŠ 448 47 V
653. 687950 687951 O 687931 Voge V O 687931 503 V
654. 687950 687952 O 687951 Voge VI Z HŠ 544 38 V
655. 687950 687953 O 687951 Voge VII Z N.H. 36 V
656. 687950 687954 O 687951 Voge VIII Z N.H. 43 V
657. 687950 687955 O 687951 Voge IX Z N.H. 89 V
658. 687950 687956 O 687951 Voge X Z HŠ 538 25 V
659. 687950 687957 O 687951 Voge XI Z N.H. 59 V
660. 687950 687958 O 687951 Voge XII Z N.H. 58 V
661. 687950 687959 O 687951 Voge XIII Z HŠ 531 43 V
662. 687960 687961 O 687951 Voge XIV Z HŠ 517 56 V
663. 687960 687962 O 687951 Voge XV Z HŠ 525 63 V
664. 687960 687963 O 687951 Voge XVI Z HŠ 522 40 V
665. 688010 688011 C R2 410 C. čez K. polje-mimo vrtnarije C R2 412 1.217 V
666. 688020 688021 O 686112 Zlato polje-SPIZ I Z HŠ 2d 198 V
667. 688020 688022 O 688021 Zlato polje-SPIZ II Z HŠ 2c 148 V
668. 688020 688023 O 688022 Zlato polje-SPIZ III O 688021 35 V
669. 688020 688024 O 688022 Zlato polje-SPIZ IV Z HŠ 3 34 V
670. 688030 688031 O 686111 Zlato polje III O 686112 135 V
671. 688030 688032 O 688031 Zlato polje IV Z HŠ 11b 70 V
672. 688030 688033 O 688031 Zlato polje V Z HŠ 14c 107 V
673. 688040 688041 O 685981 Pot na Šmarjetno-mimo kapele Z razcep 659 V
674. 688040 688042 O 685981 Cicibanova ul. 7 Z HŠ 7 158 V
675. 688050 688051 O 685981 Pot v Torklo Z HŠ 6 443 V
676. 688050 688052 O 685981 Pod gradom Z HŠ 8 147 V
677. 688060 688061 O 685981 Na Vinograde Z HŠ 4 880 V
678. 688070 688071 O 688061 Pot na Jošta 61 Z HŠ 61 71 V
679. 688070 688072 O 685981 Ješetova ul. 89 Z HŠ 89 126 V
680. 688070 688073 O 685981 Ješetova ul. 77 Z HŠ 77 143 V
681. 688070 688074 C 183760 Ješetova ul. 59 Z HŠ 59 83 V
682. 688070 688075 C 186570 Pševska c. I Z HŠ 38 116 V
683. 688070 688076 C 186570 Pševska c. II C 183010 108 V
684. 688070 688077 O 688078 Zlatnarjeva pot 6 Z HŠ 6 70 V
685. 688070 688078 C 186570 Zlatnarjeva pot 11 Z HŠ 11 144 V
686. 688080 688081 C 183010 Škofjeloška c. 48 Z HŠ 48 104 V
687. 688090 688091 C 183440 Škofjeloška c. 92 Z HŠ 92 141 V
688. 688100 688101 O 688102 Nartnikova ul. 7 Z HŠ 7 96 V
689. 688100 688102 C 183010 Stražišče-Nartnikova ul. C R2 412 132 V
690. 688110 688111 O 688102 Žeškova ul. 5 Z HŠ 5 83 V
691. 688120 688121 C 183450 C. na Šmarjetno goro Z HŠ 6 2.055 V
692. 688130 688131 C 183440 Pot v Bitnje-Bantale Z HŠ 26 281 V
693. 688140 688141 C 183440 Pot v Bitnje-pri HŠ 13 C 187200 96 V
694. 688150 688151 C 187200 Pot v Bitnje-Križnarjevo p. Z HŠ 12 130 V
695. 688160 688161 C 183440 Pot v Bitnje-krožna C 187200 351 V
696. 688170 688171 C 183440 Pot v Bitnje-pri HŠ 152 C 187200 231 V
697. 688170 688172 C 187200 Pot v Bitnje-Bantale O 686146 354 V
698. 688180 688181 C R2 410 Bleiweisova c.-Veliki hrib IV Z HŠ 102 139 V



Stran 5312 / Št. 51 / 6. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

699. 688180 688182 O 688181 Bleiweisova c.-Veliki hrib V Z HŠ 108 94 V
700. 688190 688191 C R2 410 Bleiweisova c.-Veliki hrib II Z HŠ 90 87 V
701. 688200 688201 C R2 410 Bleiweisova c.-Veliki hrib III Z HŠ 72 111 V
702. 688210 688211 C 183510 C. na Rupo I Z HŠ 22 71 V
703. 688210 688212 C 187300 Kuratova ul. 14 Z HŠ 14 81 V
704. 688210 688213 C 187300 Kuratova ul. 36 Z HŠ 36 74 V
705. 688210 688214 C 187300 Kuratova ul. 39 Z HŠ 39 110 V
706. 688220 688221 C 183510 Dežmanova ul. C 187320 242 V
707. 688230 688231 C 183510 Okornova ul. C 187320 206 V
708. 688240 688241 C 183510 C. na Rupo II Z HŠ 29 72 V
709. 688250 688251 C 183510 C. na Rupo III Z HŠ 41a 132 V
710. 688250 688252 C 183510 Galetova ul. 2 Z HŠ 2 124 V
711. 688260 688261 C 183510 Snediceva ul. C 187320 186 V
712. 688270 688271 C 183080 Dolžanova pot Z HŠ 8 309 V
713. 688280 688281 O 688292 Partizanska pot 12a Z HŠ 12a 82 V
714. 688290 688291 O 688292 Partizanska pot 6 Z HŠ 6 83 V
715. 688290 688292 C 187410 Partizanska pot-Čukova jama Z HŠ 17 611 V
716. 688300 688301 C 187410 C. na Belo Z HŠ 13 180 V
717. 688310 688311 C R2 410 Golniška c. 7 Z HŠ 7 65 V
718. 688310 688312 C 183090 Golniška c. 15 Z HŠ 15 58 V
719. 688320 688321 O 688322 Pestotnikova ul. 26 Z HŠ 26 70 V
720. 688320 688322 C R2 410 Pestotnikova ul. 21 Z HŠ 21 171 V
721. 688330 688331 C R2 410 Golniška cesta I Z HŠ 12 79 V
722. 688340 688341 C 183230 Nedeljska vas O 688344 159 V
723. 688340 688342 C 183230 Benedičičeva pot O 688344 143 V
724. 688340 688343 C R2 410 Dolenčeva pot O 688345 222 V
725. 688340 688344 O 688345 Zagrajškova ul. I Z HŠ 27 266 V
726. 688340 688345 C 388340 Zagrajškova ul. II O 688341 196 V
727. 688350 688351 C R2 410 Golniška cesta II Z HŠ 20 65 V
728. 688360 688361 C R2 410 Golniška cesta III Z HŠ 41 99 V
729. 688370 688371 C R2 410 Golniška cesta IV Z HŠ 55 82 V
730. 688380 688381 C 183230 Golniška cesta V Z HŠ 69 144 V
731. 688390 688391 C 183230 Štefetova ul. O 688392 379 V
732. 688390 688392 C R2 410 Mlaška cesta C 183230 505 V
733. 688400 688401 O 688392 Na Griču I Z HŠ 17 224 V
734. 688400 688402 O 688401 Na Griču II Z HŠ 40 113 V
735. 688410 688411 O 688392 Mlaška c. 93 Z HŠ 93 127 V
736. 688420 688421 C 183230 Na Griču III Z HŠ 12 108 V
737. 688430 688431 C 183230 Mlaka-novo naselje I Z N.H. 167 V
738. 688430 688432 O 688431 Mlaka-novo naselje II Z HŠ 83 123 V
739. 688430 688433 O 688431 Mlaka-novo naselje III Z HŠ 88 135 V
740. 688440 688441 C 183230 Na Griču (Mlaška c.) I Z HŠ 69 164 V
741. 688440 688442 O 688441 Na Griču (Mlaška c.) II Z HŠ 64 33 V
742. 688440 688443 O 688441 Na Griču (Mlaška c.) III Z HŠ 67 46 V
743. 688450 688451 C 183230 Pot na Zelenec I Z HŠ 8 129 V
744. 688450 688452 C 183230 Pot na Zelenec II Z HŠ 40 41 V
745. 688450 688453 C 183230 Pot na Zelenec III Z HŠ 57 71 V
746. 688450 688454 C 183230 Pot na Zelenec IV Z HŠ 39 139 V
747. 688450 688455 C 183230 Pot na Zelenec V Z HŠ 19 96 V
748. 688460 688461 C R2 410 Oretnekova pot I O 688391 327 V
749. 688460 688462 O 688461 Oretnekova pot II O 688461 90 V
750. 688470 688471 C R2 410 Golniška cesta-za lekarno I Z HŠ 95 132 V
751. 688470 688473 O 688471 Golniška cesta-za lekarno II Z HŠ 81 35 V
752. 688480 688481 C 183090 Konjederec-trim steza Z HŠ 114 410 V
753. 688490 688491 C 187170 Struževo-strelišče Z strel. 761 V
754. 688500 688501 C 187170 Struževo 47 Z HŠ 47 125 V
755. 688510 688511 C 187170 Struževo-ob železnici I C 187170 400 V
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756. 688510 688512 O 688511 Struževo-ob železnici II Z HŠ 47f 198 V
757. 688520 688521 C R2 412 Ljubljanska c. 19b Z HŠ 19b 129 V
758. 688520 688522 C R2 412 Povezava Remont Labore C 251040 128 V
759. 688530 688531 C 187750 Zadružna ul.-Jezerska c. C 183180 113 V
760. 688540 688541 C 183550 Jelenčeva ul. C 183530 250 V
761. 688550 688551 C 183180 Kurirska pot C 183530 159 V
762. 688560 688561 O 688551 Kokrški log I Z HŠ 3a 241 V
763. 688560 688562 O 688561 Kokrški log-Z. krak O 688551 63 V
764. 688560 688563 O 688561 Kokrški log II Z HŠ 8 97 V
765. 688560 688564 O 688561 Kokrški log III C 183530 154 V
766. 688570 688571 C 183550 Krašanova ul. Z HŠ 23 178 V
767. 688580 688581 C 183180 Jezerska c. III Z HŠ 62b 114 V
768. 688590 688591 O 688581 Jezerska c. IV Z HŠ 60b 66 V
769. 688600 688601 C 183180 Jezerska c. V Z HŠ 56a 159 V
770. 688600 688602 C 183180 Šuceva ul. C 183560 299 V
771. 688610 688611 O 688602 Šuceva ul. 15 Z HŠ 15 62 V
772. 688620 688621 O 688602 Šuceva ul. 10 Z HŠ 10 72 V
773. 688630 688631 C 183180 Jezerska c.-mimo HŠ 78b C R1 210 780 V
774. 688640 688641 C 183180 Jezerska c. VI Z HŠ 74c 117 V
775. 688650 688651 C 183180 Jezerska c.-pri HŠ 94 Z razcep 189 V
776. 688660 688661 C 183180 Jezerska c. VII Z HŠ 104a 82 V
777. 688670 688671 C 183180 Jezerska-mimo gostilne Z HŠ 93c 49 V
778. 688680 688681 C 187930 Kalinškova ul.-krožna C 187930 201 V
779. 688680 688682 O 688681 Kalinškova ul. 17 Z HŠ 17 36 V
780. 688690 688691 C 187930 Kalinškova ul. 31 Z HŠ 31 60 V
781. 688700 688701 C 183400 Ručigajeva c. II C 183180 288 V
782. 688710 688711 O 688712 Smledniška c.-naselje Iskra II O 688711 301 V
783. 688710 688712 C 251010 Smledniška c.-naselje Iskra I C 251010 288 V
784. 688720 688721 O 688742 Smledniška c.-Šmidova ul. Z HŠ 132 104 V
785. 688730 688731 O 688742 Smledniška c. 124 Z HŠ 124 53 V
786. 688740 688741 O 688742 Smledniška c. 122 Z HŠ 122 43 V
787. 688740 688742 C 251010 Pot v gozdičku-Luznar Z HŠ 144 337 V
788. 688750 688751 O 688782 Gregoričeva ul. 21 Z HŠ 21 50 V
789. 688760 688761 O 688783 Retljeva ul. 11 Z HŠ 11 95 V
790. 688770 688771 O 688782 Šmidova ul. 15 Z HŠ 15 146 V
791. 688770 688772 O 688771 Šmidova ul. 8 Z HŠ 8 114 V
792. 688770 688773 O 688771 Šmidova ul. 3 Z HŠ 3 68 V
793. 688780 688781 C 251010 Smledniška c. 82 Z HŠ 82 101 V
794. 688780 688782 C 251010 Gregorčičeva ul. Z HŠ 31 244 V
795. 688780 688783 C 183700 Retljeva ul. O 688782 198 V
796. 688790 688791 O 686253 Pintarjeva ul. O 688801 238 V
797. 688800 688801 O 688821 Staretova ul. I C 183700 189 V
798. 688800 688802 O 688801 Staretova ul. II C 183700 116 V
799. 688800 688803 C 183700 Staretova ul. 58 Z HŠ 58 282 V
800. 688800 688804 O 688803 Staretova ul. 46 Z HŠ 46 46 V
801. 688800 688805 O 688803 Staretova ul. 40 Z HŠ 40 43 V
802. 688810 688811 C 183080 C. na Brdo C 183090 221 V
803. 688820 688821 O 686251 Staretova ul.-mimo cerkve C 183700 307 V
804. 688830 688831 O 686251 Smledniška c. 11 Z HŠ 11 66 V
805. 688840 688841 O 686251 Smledniška c. 16 Z HŠ 16 67 V
806. 688850 688851 O 686251 Mlekarska ul. O 686251 291 V



Stran 5314 / Št. 51 / 6. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina  
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

807. 688850 688852 O 688851 Mlekarska ul. 9 Z HŠ 9 64 V
808. 688880 688881 O 686251 Smledniška c. 9 Z HŠ 9 120 V
809. 688890 688891 O 686251 Staretova ul.-ob g. Krtina O 686251 228 V
810. 688890 688893 O 686251 Smledniška c.-Čirče C 183700 129 V
811. 688900 688901 O 686251 Nadižarjeva ul. O 688801 227 V
812. 688900 688902 O 688801 Nadižarjeva ul. 31 Z HŠ 31 97 V
813. 688910 688911 C 183700 Čirče Z HŠ 43 168 V
814. 688920 688921 C 183700 Grmičeva ul. 27 Z HŠ 27 88 V
815. 688930 688931 C 251040 Sorška ul. I C 187160 287 V
816. 688930 688932 O 688931 Sorška ul. II Z HŠ 15 86 V
817. 688930 688936 O 688931 Sorška ul. III Z HŠ 5 59 V
818. 688940 688941 C 187160 Kališka ul. I O 688941 190 V
819. 688940 688942 O 688941 Kališka ul. II O 688941 127 V
820. 688940 688943 O 688941 Kališka ul. III O 688942 124 V
821. 688940 688944 O 688941 Kališka ul. IV Z HŠ 8 186 V
822. 688950 688951 C 187160 Grintovška ul. I C 187160 265 V
823. 688950 688952 O 688951 Grintovška ul. II O 688951 63 V
824. 688950 688953 O 688951 Grintovška ul. III O 688952 68 V
825. 688950 688954 O 688951 Grintovška ul. IV O 688951 132 V
826. 688950 688955 O 688951 Grintovška ul. V O 688951 115 V
827. 688960 688961 C 187160 Kriška ul. I O 688964 260 V
828. 688960 688962 O 688961 Kriška ul. II O 688961 73 V
829. 688960 688963 O 688962 Kriška ul. III O 688961 131 V
830. 688960 688964 O 688961 Kriška ul. IV O 688961 147 V
831. 688970 688971 C 187160 Storžiška ul. I C 187160 239 V
832. 688970 688972 O 688971 Storžiška ul. II O 688971 89 V
833. 688970 688973 O 688971 Storžiška ul. III O 688972 48 V
834. 688970 688975 O 688971 Storžiška ul. IV O 688971 102 V
835. 688980 688981 C 187160 Triglavska ul. I Z HŠ 13 84 V
836. 688980 688982 O 688981 Triglavska ul. II O 688981 64 V
837. 688990 688991 C 187160 Zariška ul. I O 688991 264 V
838. 688990 688993 O 688991 Zariška ul. II O 688991 55 V
839. 688990 688994 O 688991 Zariška ul. III O 688991 68 V
840. 688990 688995 O 688991 Zariška ul. IV O 688991 100 V
841. 751370 751371 C R2 413 Zbilje-Podreča C 251040 692 471 Medvode V
842. 826820 826821 C 326020 Sp. Bela-Hraše-Tatinec C 326020 948 1.443 Preddvor V
843. 826870 826871 C 326060 Hraše-Čadovlje C 183060 1.034 996 Preddvor V
844. 902380 902382 C 401380 Trata-Žabnica C 401070 679 1.352 Škofja Loka V
845. 902840 902841 C R1 210 Dorfarje-Šutna C 183030 75 245 Škofja Loka V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Mestni občini Kranj znaša 198.453 m (198,453 km).

9. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina v 
sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 968800 968801 O 688011 Zlato polje-Polica C R2 411 1.780  K

2. 968810 968811 O 968801 Zlato polje-Mlaka C 183090 1.371 K

3. 968820 968821 C 183400 V. vpadnica-C. Jaka Platiše O 183582 630 K

4. 968830 968831 C R1 211 Orehek-Žabnica I C 183200 2.062 K

5. 968830 968832 C 183200 Orehek-Žabnica II C 902380 1.770 K

6. 990240 990241 C 401040 Križna gora-Lavtarski vrh C 685040 854 427 Škofja Loka K

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Mestni občini Kranj znaša 8.467 m (8,467 km).
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10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) 
pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste, št. 37162-3/2012-
162(507) z dne 8. 6. 2012.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 3/04) in Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 42/06).

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-292/2011-14-(46/07)
Kranj, dne 20. junija 2012

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

zanj
Podžupan

Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

2144. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev 
občinskega programa varnosti v Mestni občini 
Kranj

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občin-
skem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 18. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne 
občine Kranj na 16. seji dne 20. junija 2012 sprejel

S K L E P
o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega 

programa varnosti v Mestni občini Kranj

1.
Svet Mestne občine Kranj sprejema spremembe in do-

polnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj.

2.
Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti 

v Mestni občini Kranj so priloga tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 430-0006/2008-4-44/04
Kranj, dne 20. junija 2012

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

zanj
Podžupan

Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

LAŠKO

2145. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega 
podjetja Komunale Laško d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 
in 57/11) in 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 99/07, 17/10 in 45/11) ter 6. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) 
je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 20. 6. 2012 
sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
S T A T U T A 

Javnega podjetja Komunale Laško d.o.o.

1. člen
V Statutu Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. se 

spremeni 9. člen tako, da se dodajo naslednje dejavnosti:

D35.119 Druga proizvodnja električne energije
D35.140 Trgovanje z električno energijo
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo.

2. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta pričnejo veljati naslednji 

dan potem, ko ga sprejme in na običajen način objavi Občinski 
svet Občine Laško.

Št. 007-3/2012
Laško, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala 
Laško p.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 
in 57/11) in 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 99/07, 17/10 in 45/11) ter 6. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) 
je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 20. 6. 2012 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Javnega podjetja  
Komunala Laško p.o.

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala 

Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95) se spremeni 4. člen tako 
da se dodajo naslednje dejavnosti:

D35.119 Druga proizvodnja električne energije
D35.140 Trgovanje z električno energijo
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo.
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2012
Laško, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih taksah

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 123/06 in 57/08), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 
17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji 
dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o občinskih taksah

1. člen
V Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 41/08) se 

v 12. členu črta peta alineja.

2. člen
Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena in v 

veljavi.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2012
Laško, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu 
naselij v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11), 3. in 4. člena Odloka o komunal-
ni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško (Uradni 
list RS, št. 24/06 in 66/07) je Občinski svet Občine Laško na 
12. seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij 
v Občini Laško

1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu 

naselij v Občini Laško s tem, da se doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi:

– lastniki domačih živali so dolžni odstraniti iztrebke malih 
živali, če se le-ti ponečedijo na površinah in objektih iz 2. člena 
odloka (Uradni list RS, št. 24/06).

2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu 
naselij v Občini Laško s tem, da se doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi:

– onesnaževati površine iz 2. člena z iztrebki domačih 
živali.

3. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu 
naselij v Občini Laško s tem, da se doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi:

– Lastnike domačih živali se kaznuje s plačilom globe 
200 EUR, ki kršijo določbe zadnje alineje 3. in 4. člena.

4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 35402-01/2011
Laško, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA

2149. Sklep o začasni razglasitvi Hotela Tivoli 
v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 – odl. US) 
in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter predloga 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne 
enote Ljubljana, župan Mestne občine Ljubljana izdaja

S K L E P
o začasni razglasitvi Hotela Tivoli v Ljubljani  

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena se začasno 

razglasi enota dediščine: EŠD 364 Ljubljana – Hotel Tivoli (v 
nadaljnjem besedilu: spomenik).

(2) Začasna razglasitev za kulturni spomenik lokalnega 
pomena velja do uveljavitve akta o stalni razglasitvi za kulturni 
spomenik, vendar najdlje 12 mesecev.

(3) Veljavnost začasne razglasitve se lahko podaljša v 
skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 30/11 – odl. 
US; v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– Hotel Tivoli, zgrajen v letih 1908–1910, je znamenito in 

izvirno avtorsko delo arhitekta Cirila Metoda Kocha, ki je zaradi 
lege v parku Tivoli hotel načrtoval v t. i. domačijskem slogu s 
povzetimi prvinami slovenske alpske hiše;
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– Izvirna zasnova objekta z zidanim pritličjem in lesenim 
nadstropjem ter značilnimi okrasnimi lesenimi, kamnoseškimi in 
fasadnimi prvinami ter stavbnim pohištvom ohranja avtentično 
podobo Hotela Tivoli;

– Hotel Tivoli s prvotno zunanjo ureditvijo je eden ključ-
nih objektov v sklopu ureditve parka Tivoli, ovrednotenega 
in razglašenega z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in 
Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, 
št. 21/84, 47/87 in Uradni list RS, št. 96/09 – obvezna razlaga, 
3/10 – popr., 58/11).

(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita 
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje va-
rovane sestavine:

– stavba v celoti s prvotno tlorisno zasnovo, fasado z 
lesenimi in kamnitimi okrasnimi prvinami ter dekorativnim ome-
tom, lesenimi balkoni in opaži, dvorana v pritličju, stopnišče 
s hodniki, prvotno stavbno pohištvo ter okolica z dostopnimi 
potmi in gozdnatim zaledjem in parkovna ureditev na vzhodni 
strani objekta.

3. člen
(1) Spomenik Hotel Tivoli, Pod turnom 4, Ljubljana, obse-

ga nepremičnino s parcelnimi št.: 2032 (južni del), 2041, 2042, 
2043, 2049, 2050, 2051, 2054 in 2057, stavbo z identifikacijsko 
številko 1725 – 7, katastrska občina 1725 Ajdovščina.

(2) Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v 
merilu 1:1000 in topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki sta 
sestavna dela tega sklepa.

(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Me-
stna občina Ljubljana in Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
zavod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, umetnostnih 

in arhitekturnih ter vrtnoarhitekturnih sestavin spomenika iz 
2. člena tega sklepa,

– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posa-
meznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in 
njegovimi osnovnimi namembnostmi,

– redno vzdrževanje celote in ovrednotenih sestavin spo-
menika, strokovno vzdrževanje in obnavljanje neokrnjenih iz-
virnih prvin arhitekturne zasnove spomenika,

– podrejanje vseh posegov v spomenik in njegovih delov 
ohranjanju varovanih sestavin spomenika v obliki, legi, gabari-
tih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi,

– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega 
dela je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev 
na podlagi prvotnega stanja na stroške povzročitelja,

– celovita prenova objekta mora potekati v skladu s kul-
turnovarstvenimi pogoji in soglasji,

– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in izvajanju do-
stopa gibalno oviranim je treba varovane sestavine spomenika 
ohranjati v največji možni meri.

5. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v 

sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost 
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme 
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti 
ne njegove osnovne namembnosti.

6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa 

drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja inšpektorat, 

pristojen za področje kulturne dediščine.

8. člen
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen 

za ohranjanje narave, in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 620-7/2011-12
Ljubljana, dne 19. aprila 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

METLIKA

2150. Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Bela krajina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, 
sprememba 76/08, 97/09, 51/10), 19., 41., 42. in 44. člena Za-
kona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, 
št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 83/11), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 14/09 in 38/10) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni 
list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni 
seji dne 1. 3. 2012, Občinski svet Občine Metlika na 10. redni 
seji dne 29. 3. 2012 in Občinski svet Občine Semič na 12. redni 
seji dne 1. 3. 2012 sprejel

O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju 

Bela krajina

I. POMEN, ORGANIZIRANJE IN VODENJE LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE

1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina 

Metlika (v nadaljevanju: Občine) urejajo:
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika turi-

stičnega območja Bela krajina,
2. strokovno usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika,
3. vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov,
4. opredelitev programov turističnega vodenja,
5. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor nad izvajanjem.

2. člen
Lokalno turistično vodniško službo na območju Bele kra-

jine organizirajo in vodijo v skladu s podanimi pooblastili Občin 
in tem odlokom turistično informacijski centri (v nadaljevanju: 
TIC), ki delujejo v okviru: Razvojno informacijskega centra Bela 
krajina (v nadaljevanju: RIC Bela krajina), Turističnega društva 
Vigred Metlika (v nadaljevanju: TD Vigred Metlika) in v okviru 
Kulturnega centra Semič (v nadaljevanju: KC Semič). Pri izva-
janju lokalne turistične vodniške službe sodelujejo z Društvom 
lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadaljevanju: Dru-
štvo lokalnih vodnikov).

II. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA

3. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to stro-

kovno usposobljena in je vpisana v enega od registrov lokalnih 
turističnih vodnikov turističnega območja Bela krajina. Lokalni 
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turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Bele krajine 
razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, kulturno 
dediščino, kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in 
kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti Bele krajine in te 
storitve zaračunava po veljavnem ceniku storitev.

Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem ob-
močju Bela krajina opravlja tudi:

– turistični vodniki, ki so vpisani v register turističnih vo-
dnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije;

– tuji vodniki, kadar spremljajo organizirane obiskovalce, 
ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in 
drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje 
redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih 
in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku.

III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA 
VODNIKA

4. člen
Turistično vodenje po tem odloku lahko opravljajo osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega svetovno priznanega 

tujega jezika za stopnjo najmanj pete strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposa-

bljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega 

območja pri eni izmed občin iz območja Bele krajine ali pri 
enem izmed za to pooblaščenem TIC-u.

5. člen
Za organiziranje tečajev strokovne usposobljenosti za 

lokalnega turističnega vodnika in obnovitvene tečaje (v na-
daljevanju: izvajanje usposabljanja) Občine pooblaščajo: RIC 
Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič. Le-te med seboj 
izberejo nosilno ustanovo za izvedbo izobraževanja (v nada-
ljevanju: nosilec izobraževanja). Za izvajanje tečajev strokovne 
usposobljenosti mora nosilec izobraževanja zagotoviti ustrezen 
program, ki ga potrdijo župani vseh Občin s sklepom.

Sklep o potrditvi programa se izda, če program izpolnjuje 
naslednje minimalne zahteve:

– program je potrjen s strani vseh treh pooblaščenih or-
ganizatorjev tečaja po tem odloku;

– program vsebuje podrobno vsebino in predmetnik te-
čaja, ki je razdeljen na teoretični in v primeru tečaja strokovne 
usposobljenosti obvezen praktični del;

– teoretični del programa vključuje v primeru tečaja stro-
kovne usposobljenosti najmanj 40 ur oziroma 20 ur za obno-
vitveni tečaj;

– vsebina programa mora obsegati najmanj naslednja 
področja: kulturno dediščino in arheologijo, naravne vrednote in 
druga področja varstva narave, geografijo, zgodovino in ume-
tnostno zgodovino celotnega območja Bele krajine ter kodeks 
turističnega vodenja;

– v primeru praktičnega dela tečaja mora le-ta vključevati 
strokovnega vodenja po območju vseh občin Bele krajine, kjer 
vsak udeleženec izobraževanja opravi samostojno vodenje s 
predstavitvijo posamezne lokacije ali področja (ta določba ne 
velja za obnovitveni tečaj);

– za izvajanje programa so zagotovljeni usposobljeni 
predavatelji, ki se izkazujejo z referencami;

– k programu je bilo izdano pozitivno mnenje Društva 
lokalnih vodnikov;

– izvajanje programa je finančno ovrednoteno in prikazan 
način pokrivanja stroškov izobraževanja.

6. člen
Tečaj strokovnega usposabljanja in obnovitveni tečaj se 

izvajata periodično na osnovi potreb. Tečaji se izvajajo po 

ustreznem programu h kateremu je bil predhodno izdan sklep 
o potrditvi programa v skladu z določbami iz 5. člena tega 
odloka. Vsebino in predmetnik izvajanja tečajev ter splošne 
pogoje za vpis na tečaj ter termine usposabljanj se opredeli z 
javnim povabilom, ki se ga objavi v enem od lokalnih časopisov 
in na vseh spletnih straneh občin ter spletnih straneh ustanov 
v okviru katerih delujejo TIC-i obravnavanega turističnega ob-
močja. Javno povabilo se izvede vsaj en mesec pred izvedbo 
tečaja. Javno povabilo pripravi in objavi nosilec izobraževanja.

Udeleženci tečaja so lahko osebe, ki:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo 

najmanj pete strokovne izobrazbe.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem 

tečaju uspešno opraviti teoretično in pri tečaju strokovne uspo-
sobljenosti tudi praktično preverjanje strokovne usposobljenosti 
za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverja-
nje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddano 
in s strani komisije potrjeno seminarsko nalogo, katere vsebino 
določi nosilec izobraževanja. Izdelana seminarska naloga se 
objavi na spletnih straneh TIC-ov za namene uporabe indivi-
dualnega usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Teoretični 
del je opravljen, ko komisija potrdi seminarsko nalogo in, ko 
udeleženec uspešno opravil pisni preizkus znanja. Praktično 
preverjanje obsega vodenje v skladu s programom izobraževa-
nja pred komisijo. Komisijo sestavlja vsaj 5 članov v naslednji 
sestavi: najmanj 2 strokovnjaka, ki jih imenuje nosilec izobra-
ževanja, najmanj 2 člana imenovana s strani TIC-ov in 1 član 
imenovan s strani Društva lokalnih vodnikov.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko 
pri organizatorju izobraževanja ponovno prijavi na preizkus 
znanja najpozneje v 30 dneh od neuspelega preizkusa. Po-
novni preizkus znanja zagotovi organizator izobraževanja in o 
terminu pravočasno obvesti zainteresiranega kandidata, ki ne 
sme biti pred iztekom 30-dnevnega roka od zadnje ponovne 
prijave na preizkusa znanja. Ponovni preizkus znanja se lahko 
opravlja praviloma enkrat.

Ko kandidat uspešno opravi teoretični in praktični preizkus 
znanja mu nosilec izobraževanja izda potrdilo o strokovni uspo-
sobljenosti, s čemer pridobi oziroma obnovi naziv »turističnega 
vodnika turističnega območja Bela krajina«.

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključe-
ne najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspe-
šno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje 
strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za 
opravljanje tovrstnih izobraževanj.

7. člen
Za vse lokalne vodnike vpisane v register po tem odloku 

so obvezna tudi letna strokovna izpopolnjevanja. Za opravljeno 
strokovno izpopolnjevanje se šteje, če se je lokalni vodnik ude-
ležil v treh letih vsaj dveh strokovnih izpopolnjevanj v obsegu 
najmanj 20 ur ali več krajših strokovnih izpopolnjevanj, v sku-
pnem obsegu 20 ur. Organizator strokovnih izpopolnjevanj je 
nosilec izobraževanj po tem odloku, Društvo lokalnih vodnikov 
ali druga organizacija, ki izvaja tovrstna izobraževanja.

IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA 
OBMOČJA

8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano veljavno potrdilo o strokovni 

usposobljenosti za turističnega vodnika, se morajo pred začet-
kom izvajanja dejavnosti vpisati v register turističnih vodnikov, 
ki ga vodijo Občine oziroma s strani občin pooblaščene usta-
nove. Pooblastilo za vodenje registra izda s sklepom župan 
posamezne Občine. Z vpisom osebe pridobijo naziv »Turistični 
vodnik turističnega območja Bela krajina«.
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9. člen
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. naziv občine oziroma pooblaščene ustanove pri kateri 

se vodi register,
2. zaporedno evidenčno številko,
3. datum vpisa,
4. ime in priimek,
5. prebivališče in številka telefona ter e-naslov,
6. podatke in potrdila o znanju tujih jezikov,
7. matična in davčna številka,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Letno se register dopolni s podatki o številu ur vodenja za 

preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vodenje opra-
vljeno ter s podatki o relacijah vodenja za preteklo leto. Osnova 
za dopolnitev registra s temi podatki je dnevnik vodenja.

10. člen
Izkaznica za turistične vodnike ima naslednje obvezne 

vsebine:
– ime in priimek,
– napis »Turistični vodnik turističnega območja Bele kra-

jine«,
– naziv in žig občine oziroma pooblaščene ustanove pri 

kateri se vodi register,
– zaporedno evidenčno številko vpisa v register,
– datum izdaje in rok veljavnosti licence,
– barvno fotografijo turističnega vodnika primerljivo foto-

grafiji za osebne dokumente.
Velikost in oblika izkaznice:
Izkaznica, ki je praviloma v obliki priponke, je pravokotne 

oblike velikosti 10.5 x 7 cm. V levem zgornjem kotu je prostor 
za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm. Izka-
znica je na hrbti strani opremljena z nazivom in žigom občine 
oziroma pooblaščene ustanove pri kateri se vodi register.

11. člen
Dnevnik vodenja ima najmanj naslednje vsebine:
– datum vodenja;
– naročnika vodenja in kontaktni podatki naročnika;
– kratek program vodenja z navedbo vseh lokacij po-

stanka in ogledov vključno z lokacijo nastanitve v primeru 
večdnevnega vodenja in lokacijo vključene gostinske ponudbe, 
ogledov dogodkov;

– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vo-
denju in struktura obiskovalcev;

– kraj oziroma država od koder so obiskovalci.
Dnevnik vodenja se izdela v pisni in elektronski obliki.

12. člen
Po vpisu v register turistični vodniki pridobijo licenco z 

veljavnostjo treh let. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški 
vpisa v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam 
kolikor ni drugače dogovorjeno.

Stroški pridobitve licence skupaj s stroški vpisa v register 
se določijo na osnovi dejansko nastalih stroškov povezanih z 
izdelavo izkaznic, dnevnikov vodenja, odprtjem in vodenjem 
registra. Višina stroškov pridobitve licence in stroškov vpisa 
mora biti enotna za vse lokalne turistične vodnike in mora biti 
predhodno potrjena s sklepom županov vseh treh Občin. Rav-
no tako mora biti potrjena vsaka sprememba višine stroškov.

Zaradi poenotenja vsebin in oblik izkaznic, dnevnikov vo-
denja in poenotenja načina vpisa in vodenja registra občine med 
seboj dogovorijo nosilno občino za pripravo potrebnih vsebin in 
oblike ali za te zadeve po predhodnem medsebojnem dogovoru 
pooblastijo eno izmed ustanov iz drugega člena tega odloka.

Po preteku treh let se turističnim vodnikom licenca po-
daljša v primeru, da turistični vodnik po tem odloku izpolnjuje 
naslednje pogoje za posamezno obravnavano obdobje treh let:

– da je imel opravljena najmanj 3 vodenja;
– da na njegovo delo kot turističnega vodnika ni bilo več 

kot treh utemeljenih pritožb;
– da mu ni bil izrečen dokazan prekršek po tem odloku;

– da ima opravljena strokovna izpopolnjevanja v skladu s 
7. členom tega odloka.

Na osnovi dokazanega prekrška iz tretje alineje prejšnje-
ga odstavka se turističnemu vodniku licenca ne podaljša.

Zahtevana opravljena vodenja iz prve alineje prejšnjega 
odstavka se lahko nadomestijo z dokazilom o opravljenem 
dodatnem strokovnem usposabljanju v obsegu 20 ur. Opra-
vljeno vodenje vodnik dokazuje z dnevnikom vodenj, strokovno 
usposobljenost pa z veljavnim dokazilom organizatorja izobra-
ževanja. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po 
tem odloku, dokler si licence ponovno ne pridobi s ponovno 
opravljenim tečajem strokovnega usposabljanja v primeru od-
vzema licence zaradi prekrška po tem odloku ali z obnovitve-
nim tečajem v drugih primerih.

13. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opra-

vlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno licenco.
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na 

vidnem mestu nositi veljavno izkaznico oziroma priponko in 
morajo voditi dnevnik vodenja.

14. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po 

opravljenem vodenju na delo turističnega vodnika ni vloženih 
pisnih pritožb s stani organizirane skupine oziroma uporabnika 
vodenja in na njegovo delo ni evidentiranega dokazanega 
prekrška po tem odloku.

Pisna pritožba se vloži na sedež ene izmed občin, ki vodi 
register lokalnih turističnih vodnikov oziroma na sedež poo-
blaščene organizacije za vodenje registra. O pisni pritožbi se 
najpozneje v roku 5 dni od prejema o njej obvesti turističnega 
vodnika, ki je vodenje opravljal. Le-ta mora na vloženo pritožbo 
v 8 dneh od prejema obvestila pisno na sedež pošiljatelja ob-
vestila podati svojo pojasnilo oziroma utemeljitev na pritožbo. 
O utemeljenosti pritožbe odloča s sklepom posebna 5-članska 
komisija v sestavi: 3 članov – po en član posameznega TIC-a 
imenovanih s strani odgovornih oseb ustanov pri katerih delu-
jejo in 2 člana imenovana s strani Društva lokalnih vodnikov.

V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA

15. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obisko-

valcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti 
na območju Bele krajine, je standardni program turističnega 
vodenja. Programi turističnega vodenja so po vsebini in obsegu 
lahko različni. Programe standardnih vodenj zagotavljajo posa-
mezni TIC-i, ki delujejo na obravnavanem turističnem območju.

Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno z 
interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih zna-
menitosti turističnega območja, zanimivih krajev, dogodkov ipd.

VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH 
VODENJ

16. člen
Turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in 

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turistični informativni centri: TIC Metlika, TIC Črnomelj, 

TIC Semič;
– Turistični vodniki neposredno, vendar ga morajo v roku 

3 dni pred vodenjem uskladiti s pisno potrditvijo o seznanitvi 
programa pri enem izmed turističnih informativnih centrov iz 
območja Bele krajine;

– Druge organizacije, registrirane za dejavnost turistič-
nega vodenja.

Če naročila za vodenje sprejemajo TIC-i le-ti upošteva-
jo priporočilo, da se vodenje ponudi najprej tistim v register 
vpisanim vodnikom, ki imajo opravljenih najmanj vodenj in o 
sprejemu in zavrnitvi vodenja vodijo evidenco.
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Storitve turističnega vodenja se zaračunavajo po veljav-
nem ceniku.

Cenik storitev je veljaven, ko ga z večino glasov sprejme 
Društvo lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadaljevanju: 
Društvo lokalnih vodnikov) na svojem letnem občnem zboru. 
Društvo lokalnih vodnikov sklep o sprejemu cenika najpozneje 
v 14 dneh po njegovem sprejemu posredujejo vsem TIC-om iz 
2. člena tega odloka in Občinam. Cenik je v veljavi do sprejema 
novega in se ga objavi na spletnih straneh vseh TIC-ov oziroma 
njihovih krovnih ustanov in na spletnih straneh vseh Občin.

Turistični vodnik je po končanem vodenju dolžan oddati 
poročilo na enega izmed sedežev TIC-ov sicer na TIC-u v 
občini, kjer je vpisan v register. Poročilo odda v obliki kopije 
evidence iz dnevnika vodenja, in sicer praviloma v roku 7 dni 
po opravljenem vodenju, najpozneje pa do konca naslednjega 
meseca za pretekli mesec, ko je vodenje potekalo.

Turistične in druge organizacije iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena so o opravljenih vodenjih dolžne trime-
sečno poročati enemu izmed turističnih informativnih centrov 
iz območja Bele krajine.

Poročila se lahko oddajo tudi v elektronski obliki.
Poročilo o vodenju je dolžan oddati tudi turistični vodnik, 

ki ni vpisan v enega izmed registrov na turističnem območju 
Bele krajine je pa vpisan v register pri Gospodarski zbornici 
Slovenije v primeru, če je program izleta izvajan tudi na obmo-
čju Bele krajine.

17. člen
Za zbiranje poročil o opravljenem turističnem vodenju na 

osnovi izpolnjenega dnevnika so zadolženi posamezni TIC-i, ki 
vodijo evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo za pre-
teklo leto najpozneje do 25. januarja tekočega leta posredujejo 
v obliki letnega poročila Občinam in pooblaščenim ustanovam 
za vodenje registra v posamezni občini.

Za namene skupne strategije razvoja in promocije turistič-
nega območja Bela krajina so Občine ali pooblaščene ustanove 
dolžne izdelati in javno objaviti letno poročilo evidence po posa-
meznih občinah. Poročila se objavijo na spletnih straneh Občin 
ali pooblaščenih ustanov, ki vodijo register. Vsebina letnega 
poročila evidenc se določi s soglasjem vseh občin v roku ene-
ga leta po veljavnosti tega odloka s sklepom vseh treh Občin.

VII. NADZOR, KAZNI IN PREKRŠKI

18. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka in izrekanje kazni v skladu 

z zakonskimi določili in tem odlokom izvaja medobčinska in-
špekcija in redarstvo.

19. člen
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb 

dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel ob vpisu 
v register lokalnih turističnih vodnikov po tem odloku ali ob 
vpisu v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici 
Slovenija oziroma z ustreznimi dokazili, da izpolnjuje pogoje 
določene v 4. členu odloka.

20. člen
Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje oseba, 

ki vodi na območju Bele krajine in ne izpolnjuje pogojev iz 
3. člena in 4. člena tega odloka ali če dela v nasprotju z določili 
14. člena tega odloka.

Z globo v višini 150 EUR se za prekršek kaznuje vodnik, 
če krši določila 3. člena tega odloka.

Z globo v višini 100 EUR se za prekršek kaznuje turistični 
vodnik, če krši določila 16. člena tega odloka.

Z globo v višini 750 EUR se kaznuje pravna oseba in 
odgovorna oseba pravne osebe, če reden ali naročen ogled 
zaupa osebi, ki ni turistični vodnik po tem odloku.

Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični 
vodnik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale de-

javnost turističnega vodenja na turističnem območju, so dolžne 
v roku petih mescev od vzpostavitve registra po tem odloku 
opraviti vpis v register.

Po preteku tega roka se s potrdilom opredeljenim v 
6. členu tega odloka ne morejo več vpisati v register turističnih 
vodnikov za turistično območje na osnovi potrdil opredeljenih 
v naslednjem 22. členu tega odloka in se jim s tem prekine 
možnost ukvarjanja z dejavnostjo turističnega vodenja na turi-
stičnem območju po tem odloku, dokler si ponovno ne pridobijo 
veljavnega potrdila o opravljenem strokovnem izobraževanju, 
ki mora obsegati najmanj obnovitveni tečaj.

22. člen
Za veljavna potrdila o opravljenem tečaju za turistične 

vodnike turističnega območja se štejejo tudi potrdila, ki so jih 
po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za 
vodenje po območju Bele krajine izdale naslednje organizacije:

– Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj leta 1994,
– Agencija Palladio d.o.o., Ljubljana leta 2001 in leta 

2005,
– RIC Bela krajina in Turistično društvo Vigred Metlika 

leta 2009,
– Območna gospodarska zbornica Novo mesto leta 2004, 

po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za 
vodenje po območju projekta Po poteh dediščine Dolenjske in 
Bele krajine.

Navedena potrdila veljajo le ob prvem vpisu v register tu-
rističnih vodnikov turističnega območja. Prvi vpis na osnovi prej 
navedenih potrdil je možen v skladu s prehodnimi in končnimi 
določbami tega odloka v obdobju petih mesecev od vzpostavi-
tve registra po tem odloku.

23. člen
Občine oziroma pooblaščene ustanove morajo v roku 

60 dni od začetka veljavnosti tega odloka vzpostaviti register 
turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register in 
v skladu z določbami tega odloka zagotoviti vse potrebno za 
izvrševanje določb tega odloka.

24. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih gla-

silih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega 
občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji 
objavi, če ni drugače določeno.

Št. 322-5/2012
Črnomelj, dne 1. marca 2012

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Št. 322-1/2012
Metlika, dne 29. marca 2012

Podžupan v začasnem
opravljanju funkcije župana

Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

Št. 007-01/2012-5
Semič, dne 2. marca 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s paro in vročo vodo v Občini Metlika

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 
in 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 33. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 
70/08, 22/10, 37/11 in 10/12), 15. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10) in 
19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 
38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 
21. 6. 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro  

in vročo vodo v Občini Metlika

1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lo-

kalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v 
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 40/10 in 66/10) se spremeni 
1.a člen odloka, ki se po novem glasi:

»Javna služba po tem odloku se izvaja na območju mesta 
Metlika.«

2. člen
Drugi stavek prvega odstavka 2. člena se nadomesti z be-

sedilom, ki se glasi: »Za izvajanje javne službe se lahko podeli 
več koncesij. Območje, ki je predmet posamezne koncesije, se 
določi v javnem razpisu za podelitev koncesije.«

3. člen
V prvem stavku prvega odstavka 8. člena odloka se be-

sedna zveza »začetka kurilne sezone 2011/2012« nadomesti 
z besedno zvezo »datuma, določenega v javnem razpisu za 
podelitev koncesije«.

Drugi odstavek 8. člena odloka se črta.
Dosedanji tretji odstavek 8. člena odloka postane drugi 

odstavek 8. člena odloka.
V dosedanjem četrtem odstavku 8. člena odloka, ki po-

stane tretji odstavek 8. člena odloka, se črta besedna zveza 
»pridobiti dodatno potrebno zemljišče ter«.

Dosedanji peti do deveti odstavek 8. člena odloka posta-
nejo četrti do osmi odstavek 8. člena odloka.

4. člen
V prvi alineji prvega odstavka 14. člena odloka se bese-

dna zveza »v drugem odstavku 1. člena tega odloka« nadome-
sti z besedno zvezo »v koncesijski pogodbi«.

5. člen

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

Št. 007-3/2012
Metlika, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

2152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Tehničnega pravilnika za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo javnega 
vodovodnega sistema

Na podlagi 56. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Ob-
čini Metlika (Uradni list RS, št. 11/10) je Občinski svet Občine 
Metlika na 11. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega 

pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo  
in uporabo javnega vodovodnega sistema

1. člen
V Tehničnem pravilniku za projektiranje, tehnično izved-

bo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, 
št. 26/10) se točka 3.6 spremeni tako, da se glasi:

»3.6 Elementi in izrazi na cevovodu
So posamezni elementi, ki so potrebni za pravilno delo-

vanje in upravljanje vodovodnega sistema. Osnovni elementi 
cevovoda so: cevi, spojniki – fazoni, armature, spojke, pribor.

Cevi
Cevi so del vodovoda s poenotenim notranjim premerom, 

ki je normalno ravna in ima na koncu obojko, ravno površino 
ali prirobnico.

Jeklene cevi – (Je)
So zaradi velike nosilnosti namenjene predvsem za gra-

dnjo tlačnih in magistralnih vodovodov. Izdelane morajo biti v 
skladu z DIN 2460 z zunanjo in notranjo zaščito.

Jeklene nerjavne cevi – (INOX)
Se uporabljajo za gradnjo armatur in ostalih delov v ne-

posrednem stiku z vodo v vodnjakih, vodohranih in raztežilni-
kih. Ustrezati morajo kvaliteti AISI 304 do 316 za austenitno 
nerjavno jeklo.

Cevi iz duktilne (nodularne) litine – (NL)
Se uporabljajo za gradnjo primarnih in sekundarnih omre-

žij. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 
545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje 
(STD, STD Ve, UNI Ve) in dolžino 6 m. Cevi morajo biti na 
zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omo-
goča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + 
Al minimalne debeline 400 g/m2, v razmerju 85 % Zn in ostalo 
Al) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s 
cementno oblogo.

Fazonski kosi iz nodularne litine
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v 

skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postop-
ku kataforeze min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo 
biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični 
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirob-
nico, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD Ve ali UNI 
Ve spoj. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne 
gume s kovinsko ojačitvijo.

Hidranti nadzemni
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz no-

dularne litine z dvema »C« priključkoma ter enim »B« priključ-
kom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino, po kateri 
odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu 
SIST EN 14384:2005.

Hidrant podzemni
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 

400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen 
z izpustno odprtino, po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. 
Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.

Cevi iz polietilena ali alkaten cevi – (PE)
Se uporabljajo za gradnjo vodovodnih priključkov in se-

kundarnih omrežij do DN/ID 50-2«. Ustrezati morajo standardu 
ISO 4427 za obratovalni tlak 12,5 bara in več.

Toga cev
Cev, pri kateri pride do porušitve pod obremenitvijo brez 

predhodne izrazitejše deformacije.
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Gibka cev
Cev, katere obremenijivost je omejena pod najbolj neugo-

dnimi dopustnimi pogoji za toliko, da se prepreči porušitev ali 
prekomerne deformacije.

Polgibka cev
Cev, katere dovoljena obremenitev je omejena glede na 

togost, geometrijo in pogoje vgradnje zaradi sprememb oblike, 
porušitve ali prevelikih raztezkov.

Deblo cevi
Je cilindrični del cevi s poenotenim presekom, brez obojk 

ali ravnega konca.
Oblikovna togost cevi
Je odpornost cevi proti spremembi oblike preseka zaradi 

zunanje obremenitve.
Največja obremenitev
Največja obremenitev je tista, ki po standardu za izdelek 

povzroči porušitev.
Spojniki (fazonski kosi)
So deli vodovoda, namenjeni za odcepe, spremembe 

smeri in premera.
Spojniki za duktilne cevi
Spojniki za duktilne cevi s standardnim razstavljivim spojem 

oziroma s sidrnim razstavljivim spojem morajo biti izdelani iz duk-
tilne litine GGG 400 v skladu z ISO 2531, z zunanjo in notranjo 
zaščito opremljeni z odgovarjajočimi tesnili ISO 4633 in spojnim 
materialom. Leteča prirobnica mora biti izdelana po ISO 2531.

Univerzalni spojniki z letečo prirobnico
Univerzalni spojniki z letečo prirobnico, z izjemo FF kosov, 

ki imajo lahko tudi fiksno prirobnico, morajo biti izdelani v skla-
du z ISO 2531 ter z zunanjo in notranjo zaščito.

Armatura
Je del cevovoda za zapiranje, regulacijo pretoka ali tlaka, 

regulacijo nivoja, odzračevanje, varovanje pred previsokimi 
tlaki, varovanje povratnega toka itd. Vsi elementi morajo imeti 
zunanji in notranji zaščitni premaz v skladu z EN 545:2010.

Kroglični zasun
Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je 

nameščen pred vodomerom v vodomernem jašku. Telo kroglič-
nega zasuna je izdelano iz nikljane prešane medenine MS-58, 
krogla je izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano 
ovojnico. Tesnili krogle in osovine sta izdelani iz PTFE-teflona.

Kroglični zasun s protipovratno loputo in izpustom
Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je 

nameščen za vodomerom v vodomernem jašku. V zasunu je 
vgrajena nepovratna loputa, ki preprečuje povratni tok vode. 
Zasun omogoča praznjenje vode skozi izpustno pipico pred 
loputo in po njej.

EV-zasun
Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na 

posameznih odsekih vodovodnega omrežja. Ohišje, pokrov 
in klin EV-zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in 
notranjo epoxy zaščito minimalno 250 µm. Vreteno zasuna je 
izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja puša vreteno 
sta iz MS 58, »0« tesnila na vretenu pa iz NBR-a. Klin zasuna 
je gumiran z EPDM z vodili iz teflona za lažje upravljanje.

Medprirobnična tesnila
Medprirobnična tesnila so izvedena iz kvalitetnega mate-

riala, ojačana z jeklenim obročkom.
Navrtna garnitura
Je element, ki je namenjen spojitvi priključka z oskrboval-

nim cevovodom.
Metuljčasti prirobnični zasun – loputa
Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode 

na posameznih odsekih vodovodnega omrežja in se obvezno 
vgrajuje v objekte (jaške, vodohrane itd.). Ohišje in loputa pri-
robničnega metuljčastega zasuna sta izdelana iz duktilne litine 
SG 500-7 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 
µm. Osovina lopute je izdelana iz nerjavnega jekla z dvojno ek-
scentričnostjo. Zamenljivo tesnilo na loputi je iz EPDM, sedež 
na ohišju pa iz nerjavnega jekla. Metuljčasti prirobnični zasun 
se zapira s polžastim prenosom, ki ima ročni ali motorni pogon 

in mora zagotavljati tesnjenje v obe smeri. Uporaba prirobnič-
nih metuljčastih zasunov je obvezna pri profilih DN 250 in več.

Togi spoj
Je spoj, ki ne omogoča kotnih odmikov od osi cevovoda 

med gradnjo niti po njej.
Gibljivi spoj
Je spoj cevi, ki dopušča znatnejši kotni odmik od osi ce-

vovoda med vgradnjo in po njej.
Spoj cevi
Je spoj dveh koncev cevi, vključno s tesnili.
Prekinjevalec povratnega toka
Je element, ki se uporablja povsod, kjer obstaja možnost 

povratnega toka vode iz internih inštalacij v vodovodno omrežje 
in posledično povratnega vpliva na pitno vodo. Vgrajuje se v 
merilni sklop priključka in je nameščen za vodomerom.

Spojke
So elementi, ki omogočajo spajanje dveh ravnih koncev 

cevi enakih premerov iz istega materiala, pa tudi dveh ravnih 
koncev cevi iz različnih materialov. V ta namen se uporabljajo 
enojne oziroma dvojne univerzalne spojke za vse kombinacije 
materialov brez izjem.

Spojka za univerzalni spoj mora biti izdelana iz litine GGG 
400 z »mehansko razstavljivim spojem«, z epoksi zaščitnim 
premazom, pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla in opre-
mljena z odgovarjajočimi NBR tesnili. Vse v skladu z ISO 2531.

Prevleka
Je obstojen material, ki ga dodatno nanesemo na notranjo 

ali zunanjo površino dela cevovoda, da bi preprečili korozijo ali 
škodo zaradi mehanskih in kemičnih vplivov.

Pribor
So vsi pomožni elementi vodovoda (razen cevi, spojnikov 

in armatur): vijačni material, tesnilni material, vgradne garni-
ture za zasune, nosilci vodomerov, pribor za hidrante, ostala 
oprema.

Notranji premer ID
Je srednji notranji premer debla cevi v poljubnem pre-

seku.
Nominalni premer DN/ lD ali DN/OD
Numerična vrednost za značilno dimenzijo pri izdelavi 

nekega dela cevovoda; pri DN/ID ustreza približno notranjemu 
premeru, pri DN/OD približno zunanjemu premeru v mm.

Zunanji premer OD
Je srednji zunanji premer debla cevi v poljubnem preseku. 

Pri ceveh s profilirano zunanjo površino je to največji zunanji 
premer.

Katodno zaščita
Metoda za zaščito kovinskih delov cevovoda pred koro-

zijo, pri kateri je zaščiteni material katoda proti obdajajočemu 
materialu.

Kontaminirana tla
Tla, ki so zaradi prejšnje rabe ali neposredne oziroma 

posredne infiltracije kemikalij obremenjena s kemičnimi ali 
drugimi snovmi. Take razmere je potrebno posebej proučiti in 
upoštevati.

Agresivna tla
Material tal, ki lahko korozivno ali drugače škodljivo vpliva 

na dele cevovoda in je zato potrebna posebna pozornost pri 
zaščitnih ukrepih.

Višina nasutja
Razdalja med temenom cevi in obstoječo ali bodočo 

površino terena.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-2/2010-3
Metlika, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.
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2153. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o dodeljevanju sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika

Na podlagi 11., 12., 13., 14. in 19. člena Statuta Občine 
Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10), Zakona o spre-
mljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe 
o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih 
pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, 
št. 61/04) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 
21. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev 

iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega prora-

čuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Metlika (v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni 14. člen, ki se 
po novem glasi:

»Vloge za subvencije opredeljene v 3. členu tega pravil-
nika ocenjuje komisija za dodeljevanje sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
Občini Metlika, ki jo imenuje župan/županja za mandatno dobo 
župana/županje.

Komisija pripravi občinski upravi predlog dodelitve sred-
stev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva.

Občinska uprava odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki 
ga posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba, o 
kateri odloča župan/županja.«

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 302-2/2010
Metlika, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

PIRAN

2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu »Valeta«

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena 
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 46/07)

R A Z G L A Š A M    
O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Valeta, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 
22. 5. 2012

Št. 3505-6/2009-2012
Piran, dne 19. junija 2012

Podžupanja
Občine Piran
Meira Hot l.r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), 
33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08 in 76/08) in na podlagi 31. člena Statuta Občine 
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07, uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji 
dne 22. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

»Valeta«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt Valeta (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki vsebuje:

– opis prostorske ureditve,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve 

ali za druge posege v prostor,
– pogoji za urbanistično arhitektonsko oblikovanje obmo-

čja, objektov in drugih posegov,
– načrt parcelacije,
– zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in dru-

ge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami,
– začasna raba zemljišč,
– etapnost izvajanja in odstopanja,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrob-

nega prostorskega načrta,
– pogoji za gradnjo enostavnih objektov,
– prehodne in končne določbe.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Z OPPN Valeta se predvidi gradnja garažnega objekta z 
različnimi programskimi vsebinami (oskrbne in storitvene dejav-
nosti, stanovanja). S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne 
površine in komunalna infrastruktura, potrebna za funkcionira-
nje vsebin znotraj podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– odlok,
– mnenja pristojnih organov in institucij,
– obrazložitev.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občin-

skega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve 
na širšem območju

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, M 1:500

2a. Območje podrobnega načrta z geodetskim posnet-
kom, M 1:500

3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s 
sosednjimi območji, M 1:2000

4. Ureditvena situacija, M 1:500
4a. Geodetska zazidalna situacija, M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro, M 1:500

5a. Prometna ureditev, M 1:500
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6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave, M 1:500

7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom, M 1:500

8. Načrt parcelacije, M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz strateškega prostorskega plana oziroma 

hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obrav-
navano območje

2. Prikaz stanja v prostoru
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN Valeta je izdelalo podjetje BIRO OBALA, d.o.o., 
Ulica Stare pošte 3, Koper, pod številko projekta 20/09.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje obsega območje Valete, v veliko-
sti okvirno 2,3 ha in parcele ali dele parcel št. 7699/7, 7699/25, 
7699/1, 1666/7, 1666/11, 7695/6, 7694/5, 7704/1, 7716/1, 553, 
573/2, 575/1, 1665/3, vse k.o. Portorož.

(2) Gospodarska javna infrastruktura poteka v območju 
OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN:

– 20 kV povezava poteka po parc. št. 3494/1 in 7735, 
k.o. Portorož,

– vodovod poteka po parc. št. 7716/1, 7699/7 in 7726, 
k.o. Portorož,

– meteorna in fekalna kanalizacija potekata po parc. 
št. 7699/7 in 7726, k.o. Portorož.

(3) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN 
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, 
list št. 2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO  
IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE  

V PROSTOR

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.

(2) Celotno območje OPPN se prekriva z območjem:
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 

planskih celot Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Raz-
gled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča 
(8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v 
Občini Piran (Uradne objave PN, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 
28/03, 14/05, 31/06, 40/07 in 28/08, 5/09).

8. člen
(dopustni posegi in namembnost znotraj OPPN)

(1) Na ureditvenem območju so predvideni naslednji po-
segi:

– odstranitev, gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav,
– urejanje odprtega prostora,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.

(2) Ureditveno območje je namenjeno ureditvi parkirnih 
kapacitet, objekta z različnimi programskimi vsebinami, javnih 
programov ter komunalne infrastrukture. Namembnost objekta 
je podrobneje določena v 10. členu tega odloka.

9. člen
(koncept ureditve)

Koncept ureditve upošteva obstoječi teren in smer reliefa. 
Program garažnega objekta se vgradi v teren, manjši del vidne 
strani garaže se na jugu in severu ozeleni. Pred linije garažnih 
kril se postavi linijo stanovanjskega, nestanovanjskega in jav-
nega programa z zamikom posameznih etaž.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNOARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTA IN DRUGIH 

POSEGOV

10. člen
(novogradnje in pogoji za oblikovanje objekta)

(1) Predviden je nov objekt z naslednjimi programskimi 
vsebinami:

– na vzhodni strani območja za gradnjo, vzdolž glavne 
ceste G2-111, na odseku 239 Valeta-Sečovlje, se uredi garažni 
objekt (12420 – Garažne stavbe po klasifikaciji vrst objektov 
(CC-SI));

– z zahodne strani se volumna garažnega objekta drži 
lamela stanovanj (11220 – Tri- in večstanovanjske stavbe po 
klasifikaciji objektov (CC-SI));

– v posameznih etažah objekta je možna ureditev ne sta-
novanjskega in javnega programa (na primer: 12112 – Gostilne, 
restavracije in točilnice, 12201 – Stavbe javne uprave, 12202 
– Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 – Druge poslovne 
stavbe, 12301 – Trgovske stavbe, 12304 – Stavbe za storitve-
ne dejavnosti, 12620 – Muzeji in knjižnice, 12640 – Stavbe za 
zdravstvena oskrbo, in podobno);

– klasifikacija vrst objektov (CC-SI) je skladna z Uredbo o 
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni 
list RS, št. 109/11) oziroma se spreminja skladno s spremembo 
veljavnih predpisov;

– v objektu ne sme biti hrupnih dejavnosti.
(2) V delu objekta, ki je vgrajen v teren, je predvideno 

parkiranje. Zagotovi se okvirno 500 parkirnih mest, odvisno 
od programa in zahtevanih pogojev. Od tega je najmanj 300 
javnih parkirnih mest oziroma skladno z dogovorom z občino. 
Iz krožišča na koti obstoječega križišča se uredi uvoz s spiralno 
klančino. Parkiranje se uredi v desetih nivojih. Vertikalne komu-
nikacije so urejene z dvigali in stopnišči.

(3) Stanovanja so urejena na zahodni strani garažnega 
objekta. Skupno je predvidenih okvirno 63 stanovanjskih enot. 
Posamezne stanovanjske enote se lahko bodisi razčlenjujejo 
ali združujejo, s čimer se ne sme spreminjati urbanistična za-
snova objekta in z zagotovitvijo zadostnega števila parkirnih 
mest.

(4) Objekt je nepravilne pravokotne oblike okvirnih tlo-
risnih dimenzij s približno 34 m x 123 m. Maksimalni tlorisni 
gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna 
iz geodetske zazidalne situacije (list 4a). Predvideni objekt 
se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko 
dotika.

(5) Predvidenih je 13 etaž. Višinska kota objekta ne sme 
presegati kote +89,00 m. n. v.

(6) Na vrhu se vertikalne komunikacije končajo na raz-
gledni ozelenjeni terasi-strehi, s katere je urejen vhod v javni 
program (npr. panoramska restavracija, galerija …).

(7) Dostop za pešce s portoroške strani se uredi z use-
kom v sedanjo brežino. Usek se prične na zahodni strani pred 
vhodom v tunel Parenzana.
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(6) Obstoječe avtobusno postajališče na glavni cesti se 
prilagodi novi prometni ureditvi.

(7) V sklopu izgradnje krožišča je predvidena ureditev 
hodnika za pešce na zahodni strani krožišča iz smeri regio-
nalne ceste preko priključka za garažno hišo do postajališča 
BUS v širini 1,50 m. Delno je hodnik za pešce predviden tudi 
na severni strani regionalne ceste. V dolžini približno 12,0 m 
in širini 1,50 m.

(8) Za zavarovanje brežine na severnem obrobju krožišča 
je predviden podporni zid v dolžini 40,0 m in višini do maks. 4 m 
in v nadaljevanju ob priključnem kraku garažne hiše v dolžini 
55 m in višine maks. 12,0 m.

15. člen
(mirujoči promet ter intervencija in dostava)

(1) Mirujoči promet se ureja v garažnem objektu, ki ima 
dovoz iz načrtovanega krožnega križišča. Skupno je predvide-
nih okvirno 500 PM.

(2) Za določitev minimalnega števila parkirnih mest v 
območju OPPN so predpisani naslednji kriteriji:

– 1 parkirni prostor za 30 m2 neto površine za trgovine,
– 1 parkirni prostor za 30 m2 neto površine za pisarniške 

in upravne prostore ter druge storitvene dejavnosti,
– 2 parkirna prostora za 1 stanovanjsko enoto,
– 1 parkirni prostor za 4 sedeže v gostinskem lokalu.
(3) Poti za intervencijska vozila (rešilna, gasilska in policij-

ska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) 
so zagotovljene z javnih cest. Vse intervencijske poti, dostavne 
poti, dostavna mesta in manipulativne površine (razkladanje, 
nakladanje, obračanje vozil) morajo biti primerno utrjene, di-
menzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi 
merodajnega vozila ter urejene brez ovir.

16. člen
(peš promet)

(1) Vse glavne komunikacije znotraj objekta, primarne 
komunikacije in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez 
arhitektonskih ovir, tako da so uporabni za funkcionalno ovi-
rane ljudi.

(2) Ustrezno je potrebno obdelati navezave novih pro-
metnih površin za pešce in kolesarje na obstoječe prometne 
površine.

(3) Peš promet poteka po pločnikih ob javnih cestah, vho-
dnih ploščadih, peš prebojih, pasažah in peš poteh.

VII. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO 
INFRASTRUKTURO

17. člen
(splošni pogoji)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energet-
ske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

– objekt mora biti priključen na obstoječo in predvideno 
komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih 
posameznih upravljavcev komunalnih vodov,

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav,

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika 
pridobiti služnost,

– trase komunalnih vodov, objektov in naprav morajo biti 
medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih 
odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur,

– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati 
usklajeno,

11. člen
(ureditev zunanjih površin)

(1) Vidne površine naj bodo gosto ozelenjene z lokalno 
značilnimi, submediteranskimi in mediteranskimi vrstami drev-
nine oziroma pergolami z vzpenjavkami in naj optično predsta-
vljajo zeleno oblikovano površino.

(2) Ob vhodu v objekt s spodnje strani se uredi javna 
površina.

V. NAČRT PARCELACIJE

12. člen
(načrt parcelacije)

(1) Načrt parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu 
OPPN (načrt št. 8), temelji na določitvi posameznih gradbenih 
sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, odprte zele-
ne površine in manipulativne površine, funkcije stavb ter ločitvi 
javnih in zasebnih površin.

(2) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu 
funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se 
ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev 
javnih površin.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČITVE OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

PROMET

13. člen
(zasnova prometne infrastrukture)

(1) Na območju je predvideno zgraditi prometno infra-
strukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvi-
dni iz grafičnega načrta št. 5a Prometna ureditev.

(2) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja naslednjih 
prometnih površin:

– rekonstrukcija državne ceste ter ureditev novega kro-
žišča,

– priključkov na javno cestno omrežje,
– parkirnih površin,
– manipulativnih površin,
– površin za peš promet.

14. člen
(motorni promet)

(1) Predvidi se ureditev novega krožnega križišča, ki 
je umeščeno na območje obstoječega križišča. Krožišče ima 
naslednje elemente:

– zunanji prečnik znaša 88,0 m Rz = 44,0 m,
– prečnik sredinskega otoka znaša 56,0 m Rn = 28,0 m,
– širina vozišča v krožišču znaša 8,0 m, od tega je notranji 

del širine 1,0 m oziroma 2,0 m tlakovan.
(2) V krožišču se na zahodni strani izvede četrti priključni 

krak – dovoz v nov garažni objekt. Načrtovan je dvosmerni pro-
metni režim. Zagotovljena je prevoznost za dostavna tovorna 
vozila, nosilnosti do 3,5 t.

(3) Priključna kraka glavne ceste G2-111, odsek 0238 
Izola–Valeta in odsek 0239 Valeta–Sečovlje se pred krožiščem 
zamakneta v smeri proti severozahodu. Priključni krak regional-
ne ceste R3-629 ostane smerno nespremenjen.

(4) Priključek lokalne ceste za Šentjane na regionalno ce-
sto se lahko prestavi ali izvede nov priključni krak (peti priključni 
krak) v krožišče, odvisno od izboljšanja prometno-tehničnih 
rešitev in prilaganju terena.

(5) V skladu s predpisi se mora na krožišču in dostopu 
v garažni objekt predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna 
prometna signalizacija in prometna oprema.
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– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve 
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za to območje,

– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske 
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavlja-
ti, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu 
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju 
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z 
njihovimi upravljavci,

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov,

– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih 
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov 
nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega 
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju 
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe 
ureditev po tem odloku.

(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

VIII. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO 
INFRASTRUKTURO

18. člen
(kanalizacija)

(1) Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda.

Fekalna kanalizacija
(2) Odpadna komunalna voda se odvaja v fekalno ka-

nalizacijo objekta, ki je priključena na novozgrajeni zbirni fe-
kalni kanal GRP DN 250 mm, ki poteka vzdolž Senčne poti 
in je priključen na primarni sistem fekalne kanalizacije občine 
Piran. Na priključnem odseku, dolžine 45,0 m, ki poteka v 
ploščadi objekta, je zbirni fekalni kanal predviden v profilu 
GRP DN 250 mm, dolžina okvirno 85,0 m.

(3) Sam priključek objekta je predviden v profilu GRP DN 
200 mm.

(4) Na zbirnem fekalnem kanalu GRP DN 250 mm je pred-
viden priključek fekalnega kanala GRP DN 200 mm za vzhodni 
del Šentjan nad cesto Valeta–Portorož.

Meteorna kanalizacija
(5) Padavinska voda iz objekta, funkcionalnih površin 

ter zalednih površin Šentjan, Valete in Lucana se bo zbirala v 
predvideni meteorni kanalizaciji. Meteorni kanali se na ploščadi 
pred vhodom v predor Parenzane priključijo na zbirni meteorni 
kanal. Projektirani zbirni meteorni kanal padavinsko vodo iz 
objekta odvaja v obstoječi meteorni kanal, ki poteka v Senčni 
poti. Meteorni kanali so predvideni v profilu kanala od Ø300 mm 
do Ø600 mm.

(6) Padavinske vode parkirnih površin je potrebno speljati 
preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev maščob.

(7) Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. 
Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.

(8) Na območju ureditve se predvidi zadrževalnik kanal-
ske ali druge izvedbe (na primer zadrževalni bazen) minimalne 
prostornine 450 m3. Zadrževalnik ima funkcijo omejevanja od-
toka v obstoječi zbirni meteorni kanal, ki poteka v Senčni poti.

(9) Za odvodnjo zaledne padavinske vode preko cestnih 
prepustov ceste Valeta–Portorož je ob zahodnem robu lokacije 
garažnega objekta predvideno odprto trapezno korito tlako-
vano v kamnu B/H=1,0/0,6 m (m=2), dolžine okvirno 90,0 m. 
Trapezno korito je preko podslapja priključeno na zadrževalnik 
V=450 m3.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje območja z električno energijo je predvideno 
iz nove transformatorske postaje, ki bo locirana ob desnem 
robu ceste Valeta–Lucija.

(2) Obstoječi 20 kV daljnovod TP Lucija 8–TP Portorož 1 
se pokabli od stojne točke, ki je locirana neposredno ob dovo-
zni cesti za Lucan (nad cesto Lucija–Valeta) do obstoječega ja-
ška, ki je lociran ob levem robu ceste iz Valete proti Portorožu.

(3) NN priključki za obravnavani objekt se bodo izvedli 
iz predvidene nove transformatorske postaje v novi kabelski 
kanalizaciji. NN priključek za cestno signalizacijo in javno raz-
svetljavo za potrebe novega krožišča se bo ravno tako izvedel 
iz novo predvidene transformatorske postaje. Obstoječi NN 
priključek, ki napaja PSO s prižigališčem za predor, je potrebno 
ob rekonstrukciji dostopa do predora zaščititi.

(4) Tehnične rešitve in parametri novega omrežja morajo 
biti usklajeni z obstoječim elektrodistribucijskim omrežjem. Na 
projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Elektro Pri-
morske, DE Koper.

(5) Pri posegih v prostor je treba uskladiti trase novega 
elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napra-
vami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od ele-
ktroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali 
spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi 
novih objektov.

(6) Javna razsvetljava na obravnavanem območju (ob 
cesti, krožišču in ob objektu) bo nova, izvedena s kovinskimi 
kandelabri višine 6–10 m. Svetilna mesta bodo na razdalji 
med 20 in 30 m, odvisno od izbrane svetilke. Svetilko morajo 
ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja. Lokacija prostostoječe omare s prižigališčem in 
odjemnim mestom bo usklajeno s projektom novega krožišča 
v nadaljnji projektni dokumentaciji.

20. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)

(1) Vodna oskrba in požarna varnost na ureditvenem 
območju je zagotovljena iz vodohrana RZ Valeta III., 1180 m3, 
na koti 124,50 m.n.m. in iz vodohrana Valeta II na koti okrog 
70,0 m. n. m.

(2) Za oskrbo območja iz vodohrana Valeta III je potrebno 
zgraditi razdelilni cevovod NL DN 150 mm. Predvideni razdelilni 
cevovod se priključi na obstoječi cevovod NL DN 300 mm na 
območju Šentjan. Trasa razdelilnega cevovoda NL DN 150 mm 
od priključka na cevovod NL DN 300 mm poteka po lokalni 
cesti, prečka cesto Valeta–Portorož in se konča na severni 
strani garažnega objekta, kjer je predviden vodovodni priklju-
ček za sanitarno vodo objekta. Dolžina razdelilnega cevovoda 
NL DN 150 mm bo približno 345 m.

(3) Od mesta vodovodnega priključka sanitarne vode 
je na vzhodni strani objekta vzdolž zahodnega roba rekon-
struirane ceste Valeta–Lucija predviden razdelilni cevovod 
NL DN 100 mm, dolžine približno 120 m. Na koncu razdelilnega 
cevovoda NL DN 100 mm je predviden vodovodni priključek za 
interno hidrantno omrežje objekta.

(4) Etaže objekta pod koto 65,0 m se oskrbujejo z vodo 
preko vodohrana RZ Valeta II. Predviden je razdelilni cevo-
vod NL DN 100 mm, ki se priključi na rekonstruiran cevovod 
NL DN 100 mm (PEHD DN 110 mm).

(5) Na projektiranem vodovodu so za požarno varnost 
objekta na ustrezni medsebojni razdalji 80 do 100 m, glede na 
lokacijo, predvideni podzemni ali nadzemni hidranti Ф80 mm.

(6) Obstoječi razdelilni cevovod PEHD DN 110 mm se 
obnovi in se ga zamenja s cevovodom NL DN 100 mm. Even-
tualno se zaščiti obstoječi magistralni cevovod Je Ø600 mm.

(7) Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji vodovodnih na-
prav, projektiranju objekta in priključevanju objekta na javno 
vodovodno omrežje je potrebno upoštevati projektne pogoje in 
pogoje priključevanja objekta iz smernic.
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21. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječe podzemno telefonsko omrežje na obravna-
vanem območju se rekonstruira in prilagodi novim programom 
in ureditvi.

(2) Trase telefonske kabelske kanalizacije se načrtuje v 
javno dostopnih površinah, usklajeno s trasami ostale komu-
nalne infrastrukture.

(3) Telekomunikacijsko omrežje se gradi v sistemu kabel-
ske kanalizacije, s katero bo možno naknadne dograditve ali 
sanacije poškodovanih telekomunikacijskih kablov vgrajevati 
brez gradbenih posegov

22. člen
(ogrevanje)

Predvideno je ogrevanje z obnovljivimi viri energije ter 
izvedba vseh ukrepov za učinkovito rabo energije, kot je pred-
videno v Lokalnem energetskem konceptu Občine Piran.

23. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

V najvišji etaži objekta se predvidi ločen sistem zbiranja 
in odvoza odpadkov. Odjemna mesta morajo biti dostopna za 
komunalna vozila skladno z odlokom o ravnanju z odpadki. Od-
jemna mesta in ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskimi 
predpisi o ravnanju z odpadki.

24. člen
(oskrba s plinom)

(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati pred-
pisane odmike od trase predvidenega plinovodnega omrežja 
po zahtevanih veljavnih tehničnih in projektnih predpisih ter 
normativih. Leti morajo biti v skladu z Idejnim projektom št. B 
061/2 (maj 1998) in Osnutkom lokacijskega načrta B 061/2 
(oktober 1997) plinifikacije Občine Piran.

(2) Pred izgradnjo plinovoda se lahko oskrba rešuje tudi 
lokalno, s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezen 
objekt. V primeru, da bi se v prihodnosti izgradilo plinovodno 
omrežja, se lahko objekt po izvedbi plinovodnega omrežja, če 
to želijo, priključijo na le-tega. Dopustno je ogrevanje tudi z 
alternativnimi načini.

(3) Za morebitne drugačne rešitve je potrebno pridobiti nove 
smernice in pogoje oziroma ustrezno soglasje. Za pridobitev grad-
benega dovoljenja si mora stranka pridobiti posebno soglasje.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

25. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Na ureditvenem območju in v njegovi bližini so eviden-
tirane naslednje enote kulturne dediščine, vpisane v Register 
nepremične kulturne dediščine:

– Piran – Kulturna krajina Piranski polotok, EŠD 28600,
– Portorož – Naselje Šentjane, EŠD 28549,
– Portorož – predor na stari progi, EŠD 28483,
– Drevored pinij ob Koprski cesti do Valete, EŠD 23196.
(2) Pri načrtovanju in izvajanju posegov je treba upošte-

vati naslednje usmeritve:
– gradnja garažne hiše mora biti načrtovana in izvedena 

tako, da ne ogroža obstoječega predora, kar pomeni, da se iz-
kopi zemljine ob predoru izvajajo brez razstreljevanja kamnitih 
skladov. Možna je uporaba kemičnih razstreliv. Med zemeljski-
mi deli odkriti podzemni vodni tokovi morajo biti preusmerjeni 
od oboda predora in portala predora;

– ne sme se posegati v površine nad predorom, razen za 
gradnjo prometne in javne infrastrukture;

– pred začetkom zemeljskih del mora biti predor pre-
gledan in dokumentirano obstoječe stanje predora. Stroške 
pregleda dokumentiranja predora nosi investitor;

– med zemeljskimi deli, gradnjo in do pridobitve uporab-
nega dovoljenja za stavbo mora biti izvajan monitoring predora 
zaradi ugotavljanja vpliva gradnje na predor.

(3) Vse stroške škode na predoru in dokumentacije za od-
pravo škode na predoru, ki bo nastala zaradi gradnje garažne 
hiše in stanovanj, nosi investitor.

(4) Poškodbe predora zaradi gradnje morajo biti odpra-
vljene v šestih mesecih od njihovih ugotovitev.

(5) Viške materialov, ki nastanejo pri gradnji garažnega 
objekta, ni dovoljeno odlagati v območja ali na objekte registri-
rane kulturne dediščine.

(6) Za vsak poseg v registrirano kulturno dediščino mora 
investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

(7) Omilitveni ukrepi za varovanje kulturne dediščine:
– zunanje tlakovane površine (»betonirane« površine ob 

objektu) naj bodo minimalnega obsega – poudarek naj bo 
na hortikulturno urejenih (zelenih) površinah. Obstoječa večja 
drevesa je potrebno ohraniti ter območje hortikulturno urediti 
z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst ter lokalno značilnimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami;

– po poseku gozda, med gradnjo, je potrebno pred erozijo 
zaščititi brežine in s tem enoto kulturne dediščine Predor na 
stari progi na območju OPPN Valeta;

– povezavo s Parenzano v bližini kulturne dediščine Pre-
dor na stari progi je potrebno izvesti v tlakovani izvedbi;

– med gradnjo je potrebno z dostopnimi potmi, začasnimi 
deponijami, obračališči ipd. čim manj posegati izven območja 
gradnje;

– po končani gradnji je potrebno območje plana ustrezno 
sanirati (pospraviti gradbišče, odstraniti odpadke ipd.) ter zasa-
diti v skladu s krajinskim načrtom; glede na erozijsko ranljivost 
območja Valeta opozarjamo na to, da mora biti zasaditev izve-
dena takoj po zaključku del, eventualno tudi fazno, po zaključku 
gradnje objekta ipd.

(8) Pred začetkom del (10 dni) je potrebno obvestiti pri-
stojni ZVKDS, ki bo nadzoroval izvedbo plana v času gradnje 
in sanacije območja ter strogo strokovno usmerjal/korigiral 
izvedbo plana.

(9) V fazi urejanja zasaditve naj krajinski arhitekt nadzo-
ruje izvedbo krajinskega načrta. Strokovni nadzor naj se izvaja 
tudi v času zaraščanja – v ustreznih zamikih (prvo leto bolj 
pogosto, potem redkeje) ter po potrebi korigira stanje (dodatne 
oziroma nove sadike, gnojenje, zalivanje ipd.).

26. člen
(varstvo okolja)

Za obravnavani poseg je izdelano okoljsko poročilo. V 
času gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanj-
šanje negativnih vplivov, podane v Okoljskem poročilu (izdelal 
Geateh, d.o.o., št. OP-142/09, Ljubljana, avgust 2009).

27. člen
(kakovost zraka in podnebne spremembe)

(1) Omilitveni ukrepi se nanašajo na fazo gradnje objektov 
in tudi na čas med obratovanjem. Ukrepe je potrebno izvajati na 
celotnem območju urejanja s posebno pozornostjo na delih, ki 
se bivalnim območjem najbolj približajo in kjer se izvajajo naj-
bolj intenzivna zemeljska dela. Omilitveni ukrepi so naslednji:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega 
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep 
zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje 
pred vožnjo z gradbišč ali deponij na javne prometne površine, 
prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala 
dela, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala; 
ukrep zahteva vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem 
in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih 
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površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, 
redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih pro-
metnih površin;

– gradnja krožišča pri Valeti na državni cesti v času, ko je 
pričakovan manjši promet – izven turistične sezone;

– pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbe-
ni mehanizaciji, delovnih napravah in transportnih sredstvih; 
ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene meha-
nizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev ter njihovo 
redno vzdrževanje,

– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de-
lovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.

(2) Omilitveni ukrepi ki se nanašajo na podnebne spre-
membe in zmanjšanje porabe energije, so povzeti iz smernic 
Direktorata za energijo (21. 5. 2009):

– pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna po-
vršina presega 1000 m2, je treba izdelati študijo izvedljivosti 
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošte-
va tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost 
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (decentralizirani 
sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, 
daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo, 
toplotne črpalke),

– za smotrno rabo energije je potrebno z orientacijo objek-
ta in ustreznimi odmiki omogočati ustrezno celoletno osončenje 
in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem 
hlajenju,

– za smotrno rabo energije je potrebno z ustrezno zasno-
vo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito 
stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,

– za smotrno rabo energije je potrebno z uporabo lokal-
no razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube 
energije pri prenosu in distribuciji,

– za smotrno rabo energije se predlaga gradnja skupnih 
energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo 
obnovljivih virov energije,

– spodbujata se namestitev zbiralnikov sončne energije 
za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode 
ter izraba padavinske vode v sanitarne namene.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objekta morajo 
projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksi-
malnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(2) Med gradnjo je potrebno upoštevati naslednje omili-
tvene ukrepe:

– upoštevanje časovnih omejitev gradnje; hrupna grad-
bena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. in 19. uro 
oziroma skladno z občinskimi predpisi,

– gradbena sezona naj bo omejena na čas izven poletne 
sezone, tj. oktober–junij oziroma skladno z občinskimi predpisi,

– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so 
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih 
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo 
na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) (smernice 84/534/EEC),

– lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na ob-
močje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s 
hrupom zaradi gradnje objekta in zaradi transporta materiala ne 
bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližnjih objektih,

– na območju med hrupno mehanizacijo gradbišča in 
bližnjimi stanovanjskimi objekti je potrebno postaviti začasne 
protihrupne ograje.

(3) Med obratovanjem je potrebno na lokaciji Valeta upo-
števati naslednje omilitvene ukrepe:

– zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito novozgrajenih 
stanovanj pred hrupom z državnih cest,

– zagotovi, da garažna hiša ne bo imela odprtin in dru-
gih virov hrupa, usmerjenih proti stanovanjskim objektom na 
Senčni poti.

29. člen
(varstvo gozdov)

(1) Območje Valete povečini prekriva gozd, ki opravlja 
pomembno zaščitno funkcijo varstva pod njo ležeče državne 
ceste Valeta–Lucija pred zdrsi zemljišča. Predvidena gradnja 
z utrjevanjem brežin ne bo ogrožala omenjene ceste pred zdrsi 
zemljišča. Navedeni gozdovi v okviru zelenih površin zaradi 
strmih brežin ne opravljajo posebne rekreativne vloge.

(2) Pri izvedbi plana je potrebno upoštevati omilitvene 
ukrepe za varovanje gozda, ki so navedeni v nadaljevanju. 
Omilitveni ukrepi morajo nadomestiti obstoječe funkcije gozda. 
Vse ukrepe, povezane s sečnjo in spravilom drevja, je potrebno 
opraviti v skladu s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s 
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih gozdnih sortimentov 
(Uradni list RS, št. 55/94). Omilitveni ukrepi so sledeči:

– izvedba plana mora po odstranitvi gozda ohranjati varo-
valne funkcije obstoječega gozda – to je predvsem skrbeti za 
stabilnost brežin in varen odtok padavinske vode,

– v čim večji možni meri ohraniti posamezna drevesa v 
parku ob križišču,

– v krajinski ureditvi plana predvideti v čim večji možni 
meri zasaditev z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi 
vrstami, npr. pinije, cedre, vedno-zelene ciprese, platane,

– posebno pozornost je potrebno nameniti ustvarjanju no-
vega gozdnega roba; zaradi nagiba pobočij in erozijskih pro-
cesov morajo biti drevesa v izpostavljeni liniji zdrava oziroma 
stabilna (ni dovoljeno puščati na pol podrtih ali obviselih dreves),

– poškodbe na podmladku in drevju je potrebno po sečnji 
takoj sanirati,

– upoštevati je potrebno smernice ZRSVN.
(3) Za izvedbo ukrepov sta odgovorna investitor in izva-

jalec del, in to v času priprave projektne dokumentacije in v 
času gradnje.

30. člen
(varstvo narave)

(1) Na ureditvenem območju se nahaja evidentirana na-
ravna vrednota drevored Strunjan-Portorož z evidenčno števil-
ko 4804. Od omenjene naravne vrednote se na območju OPPN 
Valeta nahajajo 3 pinije, in sicer na desni strani, približno 50 m 
od križišča v smeri proti Piranu.

(2) Upoštevajo se podrobnejše usmeritve za drevesne 
in oblikovane naravne vrednote iz Uredbe o zvrsteh naravnih 
vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03) ter spodnje konkretne 
usmeritve:

Drevesne in oblikovane naravne vrednote:
– Posegi naj se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne po-

sega v rastišče dreves (projekcija krošnje na tla, povečana za 
dva metra).

– Na območje drevoreda, vključno z rastiščem, se ne 
posega (niti začasno), razen če gre za izboljšanje rastiščnih 
razmer drevoreda (odstranitev asfalta ipd.) ali za vzdrževalna 
dela (obrezovanje krošenj ipd.).

– Vsi objekti se od drevoreda načrtujejo v takem odmiku 
od drevoreda, da se ne spremenijo rastiščne razmere (tudi 
osončenost rastišča) ter vidna podoba naravne vrednote.

– Talnih ali zračnih, električnih in drugih vodov se ne na-
črtuje na območju rastišča dreves.

– Na rastišču dreves ali tik ob drevoredu se ne načrtuje 
dodatne zasaditve, tako da ostane vidna podoba drevoreda 
nespremenjena.

– V drevoredu se predvidi dosaditev s pinijami na odsekih, 
kjer je to tehnično izvedljivo in prostorsko smiselno.

– Za posege na območju dreves ali v njihovi okolici se 
izdela načrt za zaščito dreves, ki naj bo sestavni del načrta 
krajinske arhitekture. Zaščita se predvidi in izvede pred začet-
kom izvajanja del ter vzpostavi pod nadzorom naravovarstvene 
službe.

– Med izvajanjem posegov se zagotovi spremljanje stanja 
naravnih vrednot, ki ga izvaja Zavod RS za varstvo narave.
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(3) Upoštevajo se usmeritve in priporočila iz Strokovnih 
podlag za pripravo OPN Občine Piran (avgust 2007) in iz Na-
ravovarstvenih smernic za spremembe planskih dokumentov 
(maj 2009):

– Za zasaditev naj se predvidijo rastlinske vrste, značilne 
za slovenski obalni prostor in submediteransko okolje, npr. 
pinije, cedre, vedno-zelene ciprese, platane, koprivovci, ole-
andri, brnistra.

– Pri načrtovanju posegov in zasaditve naj se predvidi 
odstranitev tujerodnih invazivnih vrst, kot je npr. veliki pajesen 
(Ailanthus altissima), ki je močno razraščen na območju Valete. 
Drevesa te rastlinske vrste naj se odstrani tudi zato, ker izločajo 
strup, ki onemogoča rast drugim rastlinam v okolici. Povsod 
naj se v čim večji meri odstranijo tudi drevesa robinije (Robinia 
pseudacacia), ki je ravno tako invazivna.

(4) Usmeritve in priporočila se kot del projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja vključijo v načrt krajinske arhi-
tekture.

(5) Odpadni gradbeni material in zemljino ter ostale od-
padke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje na za to 
urejeno deponijo izven naravne vrednote.

(6) Za izvedbo navedenih ukrepov je zadolžen investitor. 
Spremljanje stanja naravne vrednote naj izvaja Zavod RS za 
varstvo narave. V času gradnje naj izvaja reden nadzor upo-
števanja predlaganih omilitvenih ukrepov investitor ter ZRSVN.

31. člen
(varstvo voda)

(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi 
predpisi.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z veljavnimi 
predpisi. Padavinske odpadne vode s parkirnih površin morajo 
biti prečiščene preko lovilca olj, katerega karakteristike so do-
ločene v veljavnih predpisih.

(3) Potencialnim vplivom z onesnaženjem podzemne 
vode se da izogniti z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ki so 
naslednji:

– med gradnjo morajo biti prizadete čim manjše površine 
tal; gradnja naj poteka na območjih, ki so opredeljena pred 
začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le gradbeni in 
drugi materiali, na primer hidroizolacijski materiali, ki ne vsebu-
jejo nevarnih spojin (na primer organskih halogeniranih spojin),

– lokacije začasnih in trajnih deponij izkopanega materiala 
morajo biti znane vnaprej, deponiranje pa se mora izvajati skla-
dno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in Uredbe o obreme-
njevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08),

– začasne deponije izkopanega materiala se ne smejo 
uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, vključno 
odpadnih gradbenih materialov,

– na gradbišču je nujno ustrezno vzdrževanje vozil in de-
lovnih strojev, zaradi njihove neoporečnosti (iztekanje goriva),

– pretakanje goriv oziroma polnjenje strojev in vozil naj se 
ne izvaja na območju OPPN,

– v času obratovanja objekta je potrebno lovilce olj ustre-
zno vzdrževati in ohranjati v funkcionalnem stanju; odpadek iz 
lovilca olj, ki je nevarni odpadek, je potrebno oddajati poobla-
ščenemu zbiralcu odpadnih olj.

Površinske vode
(4) Ureditveno območje leži izven območja poplav ter 

izven vodovarstvenih območij.
(5) Na obravnavanem območju predvidene gradnje je 

treba evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno 
urediti. S predvidenimi deli se karakteristike le-teh in tudi vodnih 
virov na vplivnem območju ne smejo spremeniti.

(6) Potencialnim vplivom z onesnaženjem podzemne vode 
se da izogniti z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ki so naslednji:

– odvod zalednih padavinskih voda mora biti ustrezno 
urejen, preprečeni morajo biti erozijski procesi na obravnava-
nem območju,

– projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07),

– k projektni dokumentaciji se mora predložiti geološko 
poročilo s poudarkom na stabilnosti in erodibilnosti obravnava-
nega in zalednega območja,

– preveriti je treba zaledno prispevno površino pobočij, 
ravno tako je potrebno preveriti prevodnost obstoječega pa-
davinskega kanalizacijskega sistema glede na priključevanje 
novih prispevnih površin. V primeru, da obstoječi padavinski 
sistem dodatnih vodnih količin ne bo prevajal, je treba poiskati 
ustrezne rešitve,

– pri projektiranju predlagamo naj se uporabijo principi 
moderne urbane odvodnje, ki zmanjšajo površinski odtok in 
upočasnijo odtok padavinskih voda. Taki ukrepi so na primer 
prepustnost utrjenih površin (uporaba tlakovcev oziroma po-
roznega asfalta na mestih, kjer ni potreben lovilec olj), zelene 
strehe, ponikanje meteornih vod, zasaditev dreves ipd.

– lovilci olj morajo biti v skladu s standardom SIST EN 
858-2; v času obratovanja objekta in povoznih površin je po-
trebno lovilce olj ustrezno vzdrževati in ohranjati v funkcional-
nem stanju; odpadke iz lovilcev olj, ki je nevarni odpadek, je 
potrebno oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj.

32. člen
(varstvo tal)

(1) Za potrebe predvidenega objekta bo potreben večji 
izkop – ocenjen na 150.000 m3, predviden material je flišna 
kamnina.

(2) Viški materiala bodo predvidoma odloženi na urejeni 
deponiji: Zbirni center za gradbene odpadke in za izvedbo 
postopka njihove predelave Mali Medvejk v Občini Sežana. Za 
zbirni center je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za prede-
lavo gradbenih odpadkov ter dovoljenje za zbiranje gradbenih 
odpadkov. Leta 2004 je bilo tudi izdelano pozitivno strokovno 
mnenje o vplivih na okolje za zbiranje gradbenih odpadkov in 
njihovo predelavo po postopku R5 v kamnolomu Mali Medvejk 
(Imos Geateh, d.o.o.). Viški materiala se lahko odlagajo tudi na 
drugih lokacijah, ki imajo za to ustrezna dovoljenja.

(3) Splošni omilitveni ukrepi:
– gozdarski odpadki morajo biti odstranjeni v skladu s 

Pravilnikom o varstvu gozdov (Uradni list RS, 92/00) in Pravil-
nikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in 
zlaganju lesnih gozdnih sortimentov (Uradni list RS, 55/94), kot 
je navedeno v poglavjem omilitveni ukrepi v segmentu gozd,

– izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki bodo nastali 
med gradnjo, v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki 
določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gra-
dnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, 
Uredbe o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, št. 34/08 oziroma 
izdelanega Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Lozej, 
d.o.o., 2009),

– investitor mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo 
ali odstranjevanje, skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, 
da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali 
odstranjevanja,

– investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki za-
časno skladiščijo na gradbišču ločeno med seboj tako, da ne 
onesnažujejo okolja in je omogočen dostop za njihov prevzem,

– če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti 
na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo 
gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbe-
nih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku 
v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču, ali ob gradbišču, 
ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za 
odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja,

– investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na 
gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor 
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eno leto. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov lahko in-
vestitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je kot investitor 
odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem 
kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov,

– investitor mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo pre-
važali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih 
vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo 
prevažali ali skladiščili, morajo biti označeni skladno s predpisi, 
ki urejajo označevanje nevarnih snovi, ter v skladu s predpisi, 
ki urejajo prevoz nevarnega blaga,

– investitor mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo 
tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki rav-
najo z odpadki.

(4) Spremljanje izvedbe plana z vidika ravnanja z odpadki 
vključno z obravnavanjem viškov zemljine pri gradbenem izko-
pu, izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

33. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji je 

potrebno upoštevati veljavne predpise v zvezi z naravnimi 
omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) ter upoštevati 
varnostne ukrepe za preprečitev plazenja in temu primerno 
prilagoditi tehnične rešitve gradnje.

(3) Po karti potresne nevarnosti Slovenije (MOP, 2001) 
se obravnavana lokacija nahaja na območju D kategorije tal po 
SIST EN 1998 (EC8), s pospeškom temeljnih tal ag=0,1 g. Za-
gotovi se potresno varno gradnjo skladno s predpisi Evrocod 8.

(4) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(5) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za va-
ren umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z 
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med 
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, 
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja 
ob požaru.

(6) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim 
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za ga-
šenje. Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti 
postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, do-
stopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s stan-
dardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop 
do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini 
za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.

(7) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo interven-
cijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene 
za umik ljudi in premoženja.

(8) Za objekt je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost 
konstrukcij za določen čas v primeru požara.

(9) Pred vložitvijo za gradbeno dovoljenje mora investitor 
izdelati Študijo požarne varnosti, skladno s Pravilnikom o študiji 
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US 
in 132/06) in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam 
od Uprave RS za zaščito in reševanje.

XI. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ

34. člen
Do pričetka gradnje predvidenega objekta in naprav se 

zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod po-
gojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo 
in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.

XII. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA

35. člen
(faznost izvajanja)

Območje se lahko ureja in pridobiva gradbeno dovoljenje 
po etapah, in sicer za gradnjo krožišča Valeta, za gradnjo 
komunalne infrastrukture ter za gradnjo objekta oziroma v 
drugačnem vrstnem redu, kakor je opisano. Izgradnja komu-
nalne infrastrukture in objektov se izvede skladno s programom 
opremljanja stavbnih zemljišč.

36. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Možno je preoblikovanje in povečanje tlorisnih ga-
baritov objekta znotraj gradbene meje, določene s tem odlo-
kom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost parcel. 
Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnega dela objekta 
in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, če se bistveno 
ne spreminja urbanistična in prometna zasnova ter ne slabša 
okoljskih pogojev.

(2) Dovoljena so odstopanja od višinskega gabarita objek-
ta, vendar talna ureditev najvišje etaže z vsemi instalacijskimi 
elementi z izjemo dvigala ne sme presegati kote +89,00 m. n. v. 
Nad tem gabaritom so dopustne samo nujne varnostne ograje, 
urbana oprema in dvigalo.

(3) Odstopanje v zmanjšanje tlorisnega in višinskega 
gabarita objekta ni omejeno. Etažnost lahko odstopa od pred-
videne v zmanjšanje ali povečanje v okviru dopustnosti glede 
na višinske gabarite. Število popolnoma vkopanih kletnih etaž 
ni omejeno.

(4) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri če-
mer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale 
pogoje, določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, pri-
kazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne 
zidove, stopnišča ipd. Višina podpornih zidov ni omejena.

(5) Dovoljena je sprememba namembnosti posameznih 
delov objekta ob pogoju, da se upoštevajo ostala določila tega 
odloka.

37. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras komu-
nalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih in opisanih 
(tudi izven meje ureditvenega območja), če gre za prilagajanje 
stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objekta in konstrukciji 
podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernej-
še z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ure-
ditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja 
in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opre-
mljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja 
in naprave.

(2) Dovoljena so tudi odstopanja, ki so rezultat uskla-
jevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s 
sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

38. člen
(splošne obveznosti)

(1) Za zagotovitev enotnega upravljanja, vzdrževanja in 
koriščenja območja bo moral investitor skleniti pogodbo z upra-
vljavcem o upravljanju in trženju s tem odlokom predvidenih 
novogradenj in vseh zunanjih površin.



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 6. 7. 2012 / Stran 5331 

(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih 
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času 
gradnje in po izgradnji tudi:

– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da 
ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na 
obstoječem cestnem omrežju,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali 
prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in proti-
prašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč,

– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času 
morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi 
graditve in obratovanja,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo obstoječih 
objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposo-
bljenih delavcev,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske 
ureditve,

– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi priza-
detimi,

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v 
prvotno rabo.

(3) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi 
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pri-
četkom gradnje.

39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev 

pri izvajanju prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec 

upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opra-
vi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da ohranijo 
ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne ter 
okoljevarstvene razmere.

(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila 
predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se upo-
rabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek 
pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.

(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno 
funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti za-
gotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno 
izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega pra-
šenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da 
se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini 
(predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v načrtih za izbor 
tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve 
in način izvajanja gradbenih del.

(4) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje 
podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo 
že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih 
poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako 
drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega tudi izven 
meja območja, določenega s tem odlokom.

(5) Obstoječi pomožni objekt na parceli št. 1666/7, k.o. 
Portorož, ki se zaradi predvidenih ureditev ruši, se lahko na-
domesti z novim v neposredni bližini ali skladno z dogovorom 
z lastnikom nepremičnine nadomesti v obliki parkirnih mest v 
garažnem objektu.

40. člen
(pogodba o opremljanju)

Občina in investitor se lahko s pogodbo o opremljanju 
dogovorita v skladu z 78. členom ZPNačrt, da bo investitor 
sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na kate-
rem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene 

komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na 
ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komu-
nalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati 
še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že 
zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega 
prispevka se izdela program opremljanja zemljišča.

XIV. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV

41. člen
(gradnja enostavnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z ve-
ljavnimi zakoni in pravilniki, pri čemer je upoštevati vse zahteve 
glede načina gradnje enostavnih objektov, ki so določene v 
Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/08), oziroma v drugih predpisih.

(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati 
vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne 
režime.

(3) Objekti javne razsvetljave morajo biti enotno obliko-
vani na celotnem območju OPPN. Pri lociranju drogov je treba 
upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih 
površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj 
funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. 
Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako glo-
boko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin 
nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in 
nejavnim svetom.

(4) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati poteka prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega 
omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo 
upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema 
ob glavnih cestah mora biti enotno oblikovana.

(5) Nad koto venca stavb ni možno postavljati reklamnih 
panojev ali drugače oblikovanih reklam.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem ob-

močju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot Strunjan 
(1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata 
(4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), 
Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave 
PN, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 40/07 
in 28/08, 5/09).

43. člen
(vpogled podrobnega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt Valeta je stalno na 
vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.

44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 

za okolje, prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Ob-
močna enota Koper.

45. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-6/2009-2012
Piran, dne 22. maja 2012

Podžupanja
Občine Piran
Meira Hot l.r.
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Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 
e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano 
– testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

P R O M U L G O 
I L   D E C R E T O

sul Piano regolatore particolareggiato comunale 
»Valeta«, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella seduta del 22 maggio 2012.

N. 3505-6/2009-2012
Pirano 19 giugno 2012

Il Vicesindaco
del Comune di Pirano

Meira Hot m.p.

Visto l’art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazione 
del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 33/07, 70/08 e 
108/09), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS – testo 
unico 2, Gazzetta Ufficiale della RS, No. 94/07 UPB2, 27/08 e 
76/08) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo 
unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 46/2007) 
il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11ª seduta 
ordinaria del 22 maggio 2012 approva il seguente

D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale 

“Valeta”

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1
(Oggetto del decreto)

Con il presente decreto è approvato il piano regolatore 
particolareggiato comunale “Valeta” (in prosieguo: il PRPC) 
contenente:

– la descrizione dell'organizzazione dell’assetto territo-
riale,

– la determinazione della funzione della zona recante i 
requisiti di utilizzo e qualità della costruzione, o altri interventi 
sul territorio,

– le condizioni per la pianificazione urbanistica ed archi-
tettonica delle aree urbane e degli edifici ed altri interventi,

– il piano di lottizzazione,
– la concezione delle soluzioni di progetto concernenti 

le infrastrutture energetiche, idriche e delle altre infrastrutture 
pubbliche, nonché l’obbligo di allacciamento a tali infrastrutture,

– le soluzioni e le misure per la protezione dell'ambiente, 
la preservazione della natura, la protezione del patrimonio cul-
turale e l'impiego sostenibile delle risorse naturali,

– le soluzioni e le misure di difesa e protezione dalle ca-
lamità naturali e di altra origine,

– l’utilizzo temporaneo del suolo,
– esecuzione in fasi e deroghe,
– altre condizioni e requisiti per l'attuazione del PRPC,
– le condizioni per la costruzione di manufatti semplici,
– disposizioni transitorie e finali.

Art. 2
(Assetto territoriale predisposto dal PRPC)

Il PRPC prevede la costruzione di un autosilo destinato in 
via programmatica a funzionalità diversificate (servizi pubblici il 
terziario, alloggi). Il piano particolareggiato disciplina inoltre le 

aree pubbliche e l’infrastruttura comunale necessaria all’opera-
tività dei contenuti all'interno dell’area regolamentata.

Art. 3
 (Parti integranti del PRPC) 

(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale com-
prende la parte testuale e cartografica. 

(2) La parte testuale è data da:
– il decreto,
– i pareri dei competenti organi e organizzazioni,
– la motivazione.
(3) La parte cartografica del PRPC include: 
1. l’estratto della sezione cartografica del piano regolatore 

comunale, con la presentazione dell’ubicazione dell’area rego-
lamentata inquadrata in un contesto più ampio,

2. la zona del piano regolatore particolareggiato comunale 
con l’esistente lottizzazione, M 1:500,

2a la zona del piano regolatore particolareggiato comu-
nale con il prospetto geodetico, M 1:500,

3. la regolamentazione dello stato di fatto con evidenza 
dell’impatto ambientale ed i collegamenti con le aree limitrofe, 
M 1:2000,

4. la regolamentazione dello stato di fatto, M 1:500,
4a. la situazione geodetica di edificazione, M 1:500,
5. la presentazione dei progetti di infrastrutture di rete, di 

allacciamento degli impianti alle infrastrutture pubbliche nonché 
di beni demaniali edificati, M 1:500,

5.a la regolamentazione del traffico, M 1:500,
6. la presentazione delle opere necessarie per la tutela 

dell'ambiente, delle risorse naturali e la preservazione della 
natura, M 1.500,

7. la presentazione delle necessarie opere di prevenzione 
e protezione contro le calamità naturali, inclusa la protezione 
antincendio, M 1:500,

8. il piano di lottizzazione, M 1:1000.

Art. 4
(Allegati al PRPC)

Costituiscono gli allegati al PRPC: 
1. l’estratto del piano strategico territoriale, ossia di un 

atto territoriale, anche ad un livello più elevato, riferito alla 
zona trattata, 

2. la presentazione dello stato di fatto del territorio, 
3. le basi tecnico-professionali delle soluzioni del PRPC, 
4. gli indirizzi e i pareri dei responsabili della pianificazio-

ne territoriale, 
5. la motivazione e la giustificazione del PRPC, 
6. la sintesi per il pubblico.

Art. 5
(Elaboratore del PRPC)

Il PRPC “Valeta” è stato elaborato dall’impresa BIRO 
OBALA, d.o.o., Via della Posta Vecchia 3, Capodistria, al nu-
mero di progetto 20/09.

II. DESCRIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE  
DEL TERRITORIO

Art. 6 
(Zona di regolamentazione del PRPC) 

 (1) La zona di regolamentazione comprende l’area della 
località Valletta, delle dimensioni di 2,3 ettari circa, comprese le 
seguenti particelle catastali o frazioni delle stesse: no. 7699/7, 
7699/25, 7699/1, 1666/7, 1666/11, 7695/6, 7694/5, 7704/1, 
7716/1, 553, 573/2, 575/1, 1665/3, tutte c.c di Portorose.

(2) Le infrastrutture pubbliche previste nell’ambito del PRPC 
interesseranno anche le seguenti aree ovvero particelle esterne:

– le linee di 20 kV interesseranno le particelle catastali n. 
3494/1 e 7735, c.c. Portorose,
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– gli impianti idrici sono previsti sulle particelle, n. 7716/1, 
7699/7 e 7726, c.c. Portorose,

– la rete fognaria di acque reflue urbane e meteoriche 
scorrerà sulle particelle n. 7699/7 e 7726 c.c. Portorose,

(3) La definizione dettagliata della zona è data nella parte 
cartografica del PRPC, allegato grafico No. 2 – Area del piano 
particolareggiato con stato di fatto delle particelle. 

III. FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI D’UTILIZZO E 
PREMESSE QUALITATIVE DELLE COSTRUZIONI E DEGLI 

ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Art. 7
(Impatto ambientale e collegamenti con le unità di 

pianificazione contermini)
(1) L’impatto ambientale ed i collegamenti con le unità di 

pianificazione contermini sono evidenti nel piano grafico n. 3.
(2) L'area di riferimento del PRPC corrisponde alla zona 

regolamentata dal:
– Decreto sulle condizioni di assetto territoriale delle aree 

delle unità di pianificazione Strugnano (1) Fiesso-Pazzugo (2), 
Pirano (3), Belvedere-Mostra-Porta di Pirano (4), Portorose (5), 
Lucia (7), Sezza, (8), Saline di Sicciole (10), il Dragonja (12), M 
ST /1 e M SE/2, nel comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle 
PN, n. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00 28/03, 14/05, 31/06, 40/07 
e 28/08, 5/2009).

Art. 8 
(Interventi ammissibili e destinazione d’uso all'interno  

del PRPC)
(1) Nella zona di regolamentazione sono previste le se-

guenti operazioni:
– rimozione, edificazione e ricostruzione di edifici e di 

impianti,
– sistemazione degli spazi aperti,
– adeguamento delle aree di traffico,
– adeguamento delle infrastrutture energetiche e comu-

nali (di rete).
(2) La zona di regolamentazione è destinata alla realiz-

zazione dei parcheggi, di una struttura dedicata a molteplici 
finalità in sede programmatica, compresi i servizi pubblici e 
le infrastrutture urbane. La destinazione d’uso è specificata 
nell’art. 10 del presente decreto.

Art. 9
(Il concetto di progettazione)

Nella progettazione si tiene conto della configurazione e 
delle linee di profilo del terreno. La struttura dell’autosilo viene 
interrata; talune minori sporgenze visibili ai lati sud e nord 
vengono allestite a verde. Le linee includenti il programma di 
alloggi, di aree pubbliche e non residenziali si antepongono alle 
linee alate dell’autosilo.

IV. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICO 
ARCHITETTONICA DELLA ZONA, DEGLI EDIFICI  

E DI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Art. 10
(Nuove costruzioni e condizioni per la loro progettazione)

(1) È prevista una nuova struttura di cui le seguenti finalità 
programmatiche:

– nella lato est della zona, lungo la strada principale 
G2-111, nel tratto 239 Valletta-Sicciole, è ristrutturato l’edificio 
dell’autosilo (12420 – edifici di garage, secondo la classifica-
zione di edifici (CC-SI));

– dal lato ovest al volume dell’autosilo si accosta una linea 
di abitazioni (11220 — con edifici residenziali a tre o più alloggi, 
secondo la classificazione di edifici (CC-SI));

– nei singoli piani della struttura è possibile progettare il 
programma a carattere non residenziale e di esercizi pubblici 
(ad esempio: 12112 – trattorie, ristoranti e pub, 12201- edifici 
della pubblica amministrazione, 12202-edifici bancari, uffici 
postali, le compagnie di assicurazione, 12203- edifici d’affari, 
12301 – edifici commerciali 12304- sevizi e prestazioni,, 12620- 
musei e biblioteche, 12640-edifici per l'assistenza sanitaria e 
simili);

– la classificazione dei tipi di costruzioni (CC-SI) è confor-
me al regolamento sulla classificazione e tipologia degli edifici 
e delle strutture d’importanza nazionale (GU RS, n. 109/2011) 
ed è suscettibile a variazioni se saranno variate le disposizioni 
vigenti;

– nella struttura non avranno luogo attività rumorose.
(2) In una parte della struttura integrata nel terreno, è 

prevista la realizzazione di parcheggi. Si configurano indicati-
vamente 500 posti auto, a seconda del programma e le con-
dizioni richieste, di cui almeno 300 posti dedicati a parcheggio 
pubblico, in accordo con il comune. Dalla rotonda, all’altezza 
dell’esistente incrocio, è impostato l’accesso a forma di spirale. 
Il garage si sviluppa su dieci livelli. Le comunicazioni verticali 
sono regolate da impianti di risalita e dalle scale.

(3) Gli appartamenti sono disposti sul lato ovest della 
struttura del garage. In totale sono previste indicativamente 63 
unità abitative. Le singole unità residenziali possono essere og-
getto di ulteriore suddivisione o di fusione, che però non deve 
alterare il concetto urbanistico della struttura ed a condizione 
che sia a disposizione un numero sufficiente di posti macchina.

(4) La struttura è a pianta rettangolare irregolare, dalle 
dimensioni indicative di 34 m x 123 m. Le massime dimensioni 
di pianta sono delimitate dal confine edilizio, che si riflette nella 
situazione geodetica di edificazione (foglio 4a). L’impianto pre-
visto deve essere situato all'interno dei margini di costruzione, 
ovvero può rasentarli.

(5) Sono previsti alloggi su 13 piani. La quota dell’edificio 
non deve superare 89,00 m s.l.m.

(6) Nella parte superiore le comunicazioni verticali rag-
giungono il tetto – la terrazza belvedere allestita a verde, dalla 
quale si accede agli spazi dedicati agli esercizi pubblici (ad es.: 
ristorante panoramico, galleria d’arte, ecc.).

(7) Sul versante fronte Portorose è altresì previsto un 
percorso pedonale lungo il declivio.

L’accesso si dirige dal lato ovest dell'ingresso, nella gal-
leria della Parenzana.

Art. 11
(Regolamentazione di superfici esterne)

(1) Le superfici visibili dovrebbero essere allestite median-
te una fitta vegetazione mediterranea e submediterranea, con 
arbusti o pergole rivestite da rampicanti, fornendo l’impressione 
visiva di arredamento a verde.

(2) All'ingresso nella struttura, presso la parte inferiore, si 
configura un’area pubblica.

V. PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Art. 12
(Piano di lottizzazione)

(1) Il piano dei lotti fabbricabili, come presentato nella 
cartografia del PRPC (foglio n. 8), è basato sulla determinazio-
ne dei singoli complessi edilizi e tiene conto delle necessarie 
modalità di trasporto, della sistemazione di aree verdi e delle 
superfici di movimentazione, delle funzioni degli stabili, nonché 
della separazione delle aree pubbliche da quelle private.

(2) In seguito alla realizzazione degli interventi, le parti-
celle edificabili, in termini di aree funzionali, possono venire 
divise ovvero unite, a condizione che non si configurino effetti 
peggiorativi sul concetto d’edificazione e sulla prevista organiz-
zazione degli spazi pubblici.
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VI. PROSPETTO DI SOLUZIONI PROGETTUALI  
E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DELLA STRUTTURA 

ALLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  
E AI BENI DEMANIALI EDIFICATI

TRAFFICO

Art. 13 
(Progettazione delle infrastrutture viarie) 

 (1) Sul comprensorio è prevista la realizzazione integrale 
del sistema viario. Gli impianti e le attrezzature integranti il 
sistema infrastrutturale viario sono rappresentati nella docu-
mentazione cartografica del PRPC, Progetto No. 5 – Disegno 
delle infrastrutture viarie.

(2) Nella zona di riferimento del PRPC si configurano le 
seguenti superfici di circolazione:

– ricostruzione della strada statale ed adeguamento della 
nuova rotatoria,

– realizzazione di allacciamenti alla rete stradale pubblica,
– aree di parcheggio,
– superfici di movimentazione,
– aree pedonali. 

Art. 14
(Traffico motorizzato)

(1) È prevista la realizzazione di una nuova intersezione 
circolare, collocata nell’area dell’esistente incrocio. La nuova 
rotatoria presenta i seguenti elementi:

– il diametro esterno è di 88,0 m; il raggio esterno è Rz 
= 44.0 m,

– il diametro dell’isolotto spartitraffico è di 56,0 m, il raggio 
interno è Rn = 28,0 m,

– la larghezza della carreggiata della rotatoria è di 8,0 m, 
di cui la parte interna è della larghezza di 1.0 m rispett. 2.0 m 
ed è eseguita a lastricato.

(2) Al lato ovest della rotonda, viene effettuato un quarto 
braccio stradale quale allacciamento – accesso alla nuova 
struttura del garage. È stato progettato per la circolazione a due 
sensi di marcia. Sarà assicurato l’accesso ai mezzi di consegna 
fino alla portata di 3,5 t.

(3) I due bracci di collegamento con la strada maestra 
G2-111, e cioè il tratto 0238 Isola-Valletta-l e il tratto 0239 da 
Valletta e Sicciole prima di immettersi nella rotonda vengono 
spostati a nordovest. Rimane inalterata la direzione del braccio 
della strada regionale R3-629.

(4) Il raccordo del percorso locale di Santiane alla strada 
regionale può essere spostato ovvero eseguito come un ulte-
riore braccio di innesto (il quinto) alla rotatoria, in relazione alle 
soluzioni tecnico-ingegneristiche che meglio si adattino alla 
configurazione del terreno.

(5) Secondo le vigenti norme la rotatoria e l’accesso 
nell’autosilo devono essere dotati di apposita segnaletica stra-
dale verticale ed orizzontale e di rispettive attrezzature.

(6) La fermata dell'autobus già presente sulla strada prin-
cipale deve adattarsi alla nuova regolamentazione stradale.

(7) Nell’ambito della costruzione della rotatoria, è previ-
sto l’allestimento di un corridoio pedonale sul lato ovest della 
rotonda in direzione della strada regionale, a connessione tra 
l’autosilo e la fermata autobus, per la larghezza di 1,5 m. Un 
parziale corridoio pedonale è previsto anche sul lato nord della 
strada regionale, per la lunghezza di 12 m e larghezza di 1,5 m.

(8) A sostegno dell’interramento sul margine settentrio-
nale della rotonda è previsto un muro di contenimento, per 
la lunghezza di 10 m e con un'altezza max. di 4 m, destinato 
a proseguire lungo il braccio di collegamento del garage, per 
l’estensione di 55 m e fino ad un’altezza max. di 12.0 m.

Art. 15
(Aree di sosta, di intervento e di consegna)

(1) Le aree di sosta vengono regolamentate nell’ambito 
della struttura dell’autosilo al quale si accede dalla pianificata 

rotatoria. Si stima indicativamente la realizzazione di 500 posti 
macchina.

(2) Il numero minimo di spazi di parcheggio nella zona del 
PRPC è prescritto dai seguenti criteri:

– 1 posto macchina ogni 30 mq di superficie netta per le 
aree commerciali – negozi;

– 1 posto macchina ogni 30 mq di superficie netta per i 
servizi di segreteria ed amministrativi e altre attività del terziario;

– 2 posti macchina ad unità residenziale;
– 1 posto macchina ogni 4 posti a sedere nell’esercizio 

di ristorazione.
(3) Il comprensorio è raggiungibile da parte dei mezzi 

di pronto intervento (ambulanze, VVFF, Polizia, servizi ma-
nutentivi, ecc.) dalla pubblica via. Detti percorsi d’accesso e 
spazi dedicati allo stazionamento dei mezzi per gli interventi 
d'emergenza, le consegne o superfici di movimentazione (ca-
rico, scarico e manovra dei veicoli) devono risultare adeguata-
mente consolidati e dimensionati con ragione del programma 
convenuto tra finanziatori e proprietà dei mezzi qui considerati, 
nonché realizzati liberi da ostacoli.

Art. 16
(Traffico pedonale)

(1) Tutte le principali vie di comunicazione all'interno 
dell'impianto, la comunicazione primaria ed i posti macchine 
devono essere progettati senza barriere architettoniche, affin-
ché possano essere fruibili anche dai disabili.

(2) È necessario elaborare i collegamenti delle nuove 
superfici del traffico pedonale e ciclistico con la superficie 
stradale esistente.

(3) Il traffico pedonale ha luogo sui marciapiedi lungo le 
strade pubbliche, le piattaforme d’accesso, i passaggi e le vie 
pedonali.

VII. CONDIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE URBANE  
ED ENERGETICHE

Art. 17
(Condizioni generali)

(1) Le condizioni generali per la costruzione e il funziona-
mento e di infrastrutture urbane, energetiche e di telecomuni-
cazione nella zona riferita al PRPC sono le seguenti:

– gli impianti devono essere allacciati alle infrastrutture 
urbane ed energetiche di rete esistenti ed a quelle pianificate, 
alle condizioni stabilite dai singoli operatori delle determinate 
infrastrutture;

– come regola generale, tutte le infrastrutture primarie e 
secondarie devono essere realizzate su superfici pubbliche 
(aree di trasporto e di interevento) o su superfici di pubblico 
dominio affinché sia possibile eseguire la manutenzione delle 
infrastrutture e delle attrezzature;

– nel caso in cui non sia possibile eseguire le infrastrut-
ture sulle aree pubbliche, il proprietario del terreno interessato 
deve consentire lo svolgimento della manutenzione delle infra-
strutture pubbliche che ivi debbano insistere, mentre il gestore 
è tenuto ad acquisire la servitù da parte del proprietario;

– i tracciati delle condutture comunali, degli impianti e 
delle attrezzature dell’infrastruttura urbana vanno eseguiti in 
coordinato, con dovuta considerazione dei reciproci scosta-
menti e delle distanze tra gli impianti e le strutture edificate;

– la costruzione delle infrastrutture urbane ed energetiche 
va condotta in modo coordinata;

– sono ammessi allestimenti parziali e provvisori, che de-
vono essere eseguiti in conformità ai programmi dei gestori del-
le infrastrutture urbane ed in modo tale da poter essere inclusi 
nella fase di adeguamento finale di una determinata conduttura 
urbana, secondo i progetti di massima elaborati per la zona;

– sulle esistenti condutture comunali, energetiche e di 
telecomunicazione, che interessano l’area, è ammessa l’ese-
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cuzione di opere di protezione, ristrutturazione, edificazione 
aggiuntiva, ovvero l’incremento delle capienze, in linea con la 
sostenibilità territoriale e ambientale ed in osservanza della 
normativa vigente, a condizione che gli interventi siano eseguiti 
in accordo con i rispettivi gestori;

– nel caso in cui, all’atto di esecuzione delle opere, ven-
gano rinvenuti degli impianti delle reti urbane, energetiche e di 
telecomunicazione ignoti al registro, è compito dell’appaltatore 
disporre immediatamente il fermo dei lavori ed informare in 
merito i rispettivi gestori delle singole infrastrutture urbane;

– in aggiunta alle disposizioni stabilite dal presente de-
creto, concernenti l’adeguamento delle infrastrutture urbane, 
è autorizzate anche la stesura di altre condutture sotterranee 
delle infrastrutture pubbliche locali ed i relativi allacciamenti, 
nella misura in cui la ciò si renda necessario in ottemperanza 
alle esigenze della zona ed alle necessità del sistema infra-
strutturale di area vasta e comunque fintantoché le disposi-
zioni aggiuntive non ostacolino l'attuazione del regime di cui 
al presente decreto.

(2) È consentito l'impiego di tutte le fonti di energie rin-
novabili in conformità ai regolamenti di disciplina del settore.

VIII. CONDIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE URBANE 
ED ENERGETICHE

Art. 18
(fognature) 

(1) È prevista una rete separata di scarico delle acque 
meteoriche e delle reflue urbane.

Fognature di acque reflue urbane
(2) Le acque scure devono essere convogliate nell’im-

pianto della struttura previsto per lo smaltimento delle reflue 
urbane, che è collegato al canale di raccoglimento di acque 
reflue di recente costruzione GRP DN 250 mm, che scorre 
lungo la Via Ombrata ed in rete con le fognature primarie del 
Comune di Pirano. Nella sezione di connessione, della lun-
ghezza di 45,0 m, che scorre attraverso la piattaforma della 
struttura, è previsto il canale di raccolta delle acque reflue del 
profilo di GRP DN 250 mm, e della lunghezza di 85,0 m circa.

(3) L’allacciamento della struttura sarà eseguito con un 
profilo pari a GRP DN 200 mm.

(4) È previsto un allacciamento del canale di raccoglimen-
to di acque reflue DN 250 mm al canale delle acque reflue GRP 
canale DN 200 mm, per la parte orientale di Santiane sopra la 
strada Valletta–Portorose.

Fognature di acque piovane
(5) L'acqua piovana proveniente dalla struttura, da aree 

funzionali e dal retroterra di Santiane, Valletta e Luzzano verrà 
convogliata nel previsto sistema delle fognature meteoriche.

La canalizzazione meteorica che insiste sul piazzale, di-
nanzi all’ingresso nella galleria della Parenzana, si immette nel 
canale di raccolta delle fognature piovane. Il progettato canale 
di raccolta di acque piovane smaltisce le stesse nell’esistente 
canalizzazione meteorica che scorre sulla Via Ombrata. La 
canalizzazione meteorica è fornita nel profilo da mm Ф300 a 
Φ600 mm.

(6) Le acque piovane provenienti dai parcheggi saranno 
convogliate attraverso gli impianti di dissabbiatura ed i collettori 
di grassi appositamente dimensionati.

(7) Tutti i sistemi di depurazione devono essere realizzati 
a tenuta stagna. Dopo la costruzione delle fognature meteo-
riche è necessario ottenere il certificato di resistenza idrica.

(8) Nell’area di regolamentazione si prevede un impianto 
di ritenzione (ad esempio un bacino o serbatoio di ritenzione) 
dal volume minimo di 450 m3. L’impianto di ritenzione ha la 
funzione di limitare e regolare il deflusso alla rete fognaria di 
raccolta delle acque piovane, lungo la Via Ombrata.

(9) Per lo scarico dell'acqua piovana proveniente dal re-
troterra nei tombini – condotti stradali sulla Valletta–Portorose, 
è prevista sul margine occidentale della struttura del garage 

la realizzazione di un alveo aperto di forma trapezoidale, pa-
vimentato in pietra B / H = 1,0 / 0,6 m (m = 2), della lunghezza 
indicativa di 90, 0 m. La struttura trapezoidale è allacciata attra-
verso impianti intermedi al serbatoio di ritenzione V = 450 m3.

Art. 19 
(Energia elettrica di rete)

(1) L’alimentazione elettrica potrà garantirsi dal nuovo tra-
sformatore, situato sul lato destro della strada Valletta–Lucia.

(2) L'attuale linea di alta tensione di 20 kV nel tratto dal 
trasformatore Lucia 8 al trasformatore Portorose 1, viaggia su 
cavo dal punto che si trova direttamente presso la strada di 
accesso a Luzzano (sopra la statale Lucia–Valletta) fino all’e-
sistente pozzetto a servizio delle linee elettriche, che si trova 
sul lato sinistro della strada che da Valetta si dirige a Portorose.

(3) Gli allacciamenti di alimentazione a bassa tensione 
per la prevista struttura saranno eseguiti dal nuovo trasforma-
tore con le condutture via cavo. Al nuovo trasformatore saranno 
collegati anche gli allacciamenti di bassa tensione necessari ad 
alimentare l’illuminazione stradale pubblica della nuova roton-
da. In occasione del risanamento del tunnel si dovrà adottare 
appositi accorgimenti di protezione anche per l’esistente con-
nessione di bassa tensione che serve ad alimentare l’impianto 
di illuminazione dello stesso.

(4) Le soluzioni tecniche ed i parametri della nuova rete 
si dovranno conformare all’esistente rete di distribuzione dell'e-
nergia elettrica. Le soluzioni tecniche richiedono inoltre un 
nullaosta da parte dell’ente di distribuzione dell’energia elettrica 
Elektro Primorske, UO Capodistria.

(5) Durante tutti gli interventi sul territorio occorre coordi-
nare i tracciati della nuova rete di energia elettrica con le altre 
infrastrutture di rete, con ragione delle prescritte distanze degli 
impianti di energia elettrica, nonché prevedere ogni variazione 
alla rete elettrica esistente, in relazione alle nuove edificazioni.

(6) Le opere di illuminazione stradale pubblica nella zona 
trattata (lungo la strada, la rotatoria e l'edificio) saranno ese-
guite a nuovo, a forma di candelabri in metallo dell'altezza 
di 6–10 m. I punti di illuminazione saranno ad una distanza 
compresa tra 20 e 30 m l’uno dall’altro, in funzione del tipo di 
lampada. Le lampade devono essere conformi al Regolamento 
in materia di inquinamento luminoso consentito. La posizione 
dell’armadio a sé stante dotato degli interruttori ed il punto 
utenza saranno coordinati con il progetto della nuova rotonda, 
nella documentazione di progettazione.

Art. 20 
 (Condizioni per la sistemazione della rete idrica)

(1) L’approvvigionamento idrico di protezione antincendio 
nella zona di regolamentazione è garantito dal serbatoio d’ac-
qua RZ Valeta III., di 1180 m3, a quota di 124,50 m sul livello 
del mare e dal serbatoio di Valeta II a circa 70,0 m s.l.m. n.

(2) Per la fornitura d’acqua dall’acquedotto Valeta III 
è necessario prevedere la distribuzione mediante condotte 
DN 150 mm NL. Le previste tubazioni di distribuzione sono colle-
gate alla tubazione esistente DN 300 mm NL nella zona di Santia-
ne. Il percorso delle tubazioni NL DN 150 mm dall’allacciamento 
alle tubazioni NL DN 300 mm segue la strada locale, attraversa la 
direttrice Valletta–Portorose e termina sul lato nord della struttura 
del silo, presso il punto in cui è previsto un allacciamento per 
l’acqua sanitaria (non potabile) dell’impianto. La lunghezza delle 
tubazioni di distribuzione NL DN 150 mm è di circa 345 m.

(3) Dal punto di allacciamento dell’acqua sanitaria, è 
prevista sul lato est dell'edificio, lungo il bordo occidenta-
le della ricostruita strada Valletta–Lucia, una tubazione di 
NL DN 100 mm, di una lunghezza di circa 120 m. Alla fine 
della tubazione di distribuzione NL DN 100 mm è prevista la 
realizzazione di un allacciamento per la rete interna di idranti 
dell’edificio.

(4) I piani dell’edificio a quota di 65,0 m vengono riforniti 
d’acqua dal serbatoio RZ Valeta II. È prevista la realizzazione 
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di una conduttura di distribuzione NL DN 100 mm, che verrà 
collegata alla tubazione ricostruita NL DN 100 mm (PEHD DN 
110 mm).

(5) In funzione della protezione antincendio sono previsti 
idranti interrati e sopra terra, del profilo di Ф80 mm, posizionati 
ad una distanza di 80–100 m, a seconda dell’ubicazione.

(6) L’esistente tubazione di distribuzione PEHD DN 
110 mm è ricostruita e sostituita con tubazioni NL DN 100 mm. 
Se necessario, viene protetto l’esistente acquedotto principale 
del profilo di Ø600 mm.

(7) Nell’ulteriore progettazione e costruzione di impianti 
di approvvigionamento idrico, all’ atto di progettazione della 
struttura e all’esame delle possibilità di collegamento alla rete 
idrica pubblica, devono essere considerate le condizioni di cui 
nel progetto e quelle relative alle linee guida.

Art. 21
 (Requisiti per la rete di telecomunicazione)

(1) L’esistente rete telefonica via cavo di messa in rete 
della zona sarà oggetto di riposizionamento ed adeguamento 
alla nuova programmazione e progettazione.

(2) I tracciati della canalizzazione telefonica via cavo ven-
gono progettati su superfici pubbliche facilmente accessibili, in 
coordinamento con i tracciati delle altre opere infrastrutturali.

(3) La rete di telecomunicazione è posizionata mediante 
sistema di canalizzazione via cavo, con possibilità di successi-
ve realizzazioni aggiuntive o risanamento dei cavi danneggiati, 
senza eventuali interventi edili.

Art. 22
(Riscaldamento)

È previsto un sistema di riscaldamento con fonti rinnova-
bili di energia e la messa in atto di tutti gli accorgimenti fina-
lizzati all’impegno energetico in efficienza, come previsto dal 
Concetto energetico locale del Comune di Pirano.

Art. 23
(Smaltimento rifiuti)

Le attività di prelievo a smaltimento dei rifiuti avranno 
luogo dalla piattaforma all’ultimo piano, mediante il sistema 
di raccolta e trasporto di rifiuti differenziati. I punti di prelievo 
devono essere accessibili agli automezzi della nettezza ur-
bana, conformemente al decreto sulla gestione dei rifiuti. Gli 
stessi e rispettivamente le isole ecologiche devono essere 
conformi alla pertinente normativa comunale, in materia di 
gestione dei rifiuti.

Art. 24

(Approvvigionamento gas)
(1) In tutti gli interventi che interessano il territorio si deve 

tener conto delle distanze prescritte dal tracciato di rete del ga-
sdotto, a norma della rispettiva legislazione e con osservanza 
dei vigenti criteri tecnici e di progettazione. Gli stessi interventi 
si armonizzano con il Progetto di massima n. B 061/2 (maggio 
1998) e con la Bozza del Piano di localizzazione (ottobre 1997) 
concernente le opere di erogazione gas nel comprensorio del 
Comune di Pirano.

(2) Preliminarmente alla realizzazione di un gasdotto gli 
approvvigionamenti possono garantirsi anche a livello locale, 
mediante l'installazione di depositi temporanei di gas, dedicati 
ad ogni singolo fabbricato a parte. Nel caso di una futura realiz-
zazione della rete, la struttura potrà allacciarsi dietro specifica 
richiesta. Si ammette il riscaldamento anche mediante soluzioni 
alternative.

(3) Per qualsiasi altra soluzione è comunque necessario 
ottemperare ad eventuali nuove linee guida e condizioni, otte-
nendo l’apposito nullaosta. Per poter ottenere la concessione 
edilizia l’interessato deve acquisire un’autorizzazione specifica.

VI. MISURE E PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE, PRESERVAZIONE DELLA NATURA, 

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E USO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 

Art. 25
 (Tutela del patrimonio culturale) 

(1) Nella zona oggetto della regolamentazione e nelle im-
mediate vicinanze sono registrati i seguenti beni del patrimonio 
culturale, iscritti nel registro dei Beni Culturali Immobili:

– Pirano – Paesaggio culturale della penisola piranese, 
ESD 28600,

– Portorose – Abitato di Santiane, ESD 28549,
– Portorose – Galleria della vecchia ferrovia, ESD 28483,
– Viale dei pini lungo la Strada per Capodistria, fino a 

Valletta, ESD 23196.
(2) All'atto della progettazione ed attuazione degli inter-

venti si dovranno prendere in considerazione le seguenti linee 
guida:

– la costruzione dell’autosilo deve essere progettata ed 
eseguita di modo da non comportare rischi di compromissione 
per il tunnel esistente, ovvero che gli scavi nel terreno presso la 
galleria dovranno aver luogo con esclusione di attività esplosi-
ve dei blocchi di pietra. È tuttavia ammesso l'utilizzo di esplosivi 
chimici. Nel corso dei lavori di movimento terra, i flussi d'acqua 
sotterranei rilevati devono essere deviati dal perimetro della 
galleria e dall’ingresso nella stessa;

– non vanno intaccate le superfici sovrastanti il tunnel, fat-
ta salva la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e viarie;

– preliminarmente all’avvio lavori di movimentazione ter-
ra, occorre procedere all’ispezione della galleria, documentan-
done lo stato di fatto. I costi d’indagine e documentazione sono 
a carico dell’investitore;

– durante i lavori di movimentazione terra, di costruzione 
e fino all’ottenimento del permesso di agibilità per la struttura, 
deve essere praticato il monitoraggio della galleria, finalizzato 
a determinare l’eventuale impatto delle opere sulla stessa.

(3) Tutti gli oneri conseguenti ad eventuali compromis-
sioni della galleria, nonché quelli connessi all’elaborazione 
documentale atta a rimuovere i danni causati nel corso della 
costruzione dell’autosilo e degli appartamenti, restano a carico 
dell'investitore.

(4) È fatto obbligo di rimediare ai danni alla galleria pro-
vocati dai lavori di costruzione entro sei mesi dal rilevamento 
degli stessi.

(5) I detriti derivanti dal cantiere edile dell’autosilo non 
devono essere depositati in aree o su strutture registrate come 
patrimonio culturale.

(6) Per ogni intervento in zona del patrimonio culturale 
registrato l'investitore deve ottenere il nullaosta dell’Ente di 
tutela dei beni culturali.

(7) Misure di mitigazione a tutela del patrimonio culturale:
– le superfici esterne pavimentate (le superfici in cemento 

armato nei pressi degli impianti) abbiano entità minima – l’ac-
cento deve essere posto sull’arredo del verde attrezzato. È 
necessario mantenere gli esistenti alberi più grandi e dotare 
la zona di arredo verde mediante innesto di piante, alberi ed 
arbusti originali e caratteristici della zona;

– il collegamento con il tracciato della Parenzana deve 
essere realizzato a lastricato;

– successivamente al disboscamento, durante la costru-
zione, è necessario proteggere dall'erosione le superfici sco-
scese ed il complesso dei beni culturali della Galleria della 
vecchia ferrovia, nella zona del PRPC di Valletta;

– durante le attività edili è necessario porre attenzione 
ad interferire il meno possibile con le strade d’accesso, le 
discariche temporanee, ovvero le aree di manovra nella zona 
esterna d’edificazione;

– a conclusione dei lavori occorre procedere all’adeguato 
ripristino della zona (con la pulizia del cantiere e lo smaltimento 
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dei rifiuti, ecc.) ed eseguire i nuovi innesti secondo il piano di 
architettura paesaggistica; data la vulnerabilità della zona di 
Valletta stante il processo d’erosione, gli innesti vanno eseguiti 
immediatamente dopo la conclusione dei lavori, anche a tappe, 
e cioè a realizzazione di ogni singolo impianto, ecc.

(8) Almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, ne deve 
essere informato il competente Istituto per i beni culturali, che 
sorveglierà l'attuazione del piano durante la costruzione e la 
riabilitazione delle aree, fornendo linee guida strettamente 
professionali ed indirizzando e/o correggendo l'attuazione del 
piano.

(9) Nella fase esecutiva delle opere di giardinaggio un 
architetto paesaggista è tenuto a sorvegliare la messa in atto 
del piano di architettura paesaggistica. Il monitoraggio pro-
fessionale deve essere svolto ad intervalli regolari, anche a 
sorveglianza dello sviluppo regolare delle piante (più spesso e 
particolarmente durante il primo anno) ed all’occorrenza prati-
cando migliorie (con ulteriore o nuovo innesto, concimazione, 
irrigazione, ecc.).

Art. 26
(Tutela ambientale)

Per l'intervento trattato è stato elaborato un rapporto 
sull’impatto ambientale. Durante la costruzione e l'utilizzo van-
no considerate le misure volte a ridurre gli effetti negativi, come 
nel Rapporto Ambientale (predisposto dall’impresa Geateh, 
S.r.l., al n. OP-142/09, Ljubljana, in agosto 2009).

Art. 27
(Protezione della qualità dell’aria e cambiamenti climatici)

(1) Le misure di mitigazione ambientale sono riferite alla 
fase di costruzione degli edifici e della loro successiva fun-
zionalità. Le misure dovranno essere attuate in tutta la zona 
oggetto di regolamentazione con particolare attenzione nelle 
parti che sono più vicine ai centri abitati e laddove si eseguono 
opere di movimentazione terra più intense. Le misure di miti-
gazione sono le seguenti:

– prevenzione del trasferimento incontrollato di materiali 
da costruzione dal cantiere edile con mezzi di trasporto; il 
provvedimento richiede un caricamento corretto dei camion, la 
pulizia degli automezzi prima della partenza dal cantiere edile 
o dalla discarica verso aree di traffico pubblico e la copertura 
adeguata dei carichi alla rinfusa;

– prevenzione della formazione di polveri dagli impianti 
oggetto dei lavori, dalle aree di trasporto e movimentazione, 
dalle discariche; in osservanza a tale misura sarà obbligo ba-
gnare o coprire tali materiali in presenza di condizioni atmosfe-
riche di secco e vento, provvedere all’umidificazione delle aree 
di trasporto e movimentazione da cui si possono diffondere 
polveri incontrollate, eseguire regolarmente la pulizia delle su-
perfici stradali nel cantiere edile e nelle aree di traffico pubblico;

– realizzazione della rotatoria sulla strada statale in locali-
tà Valletta, in un momento per il quale è previsto traffico ridotto 
– fuori della stagione turistica;

– per quanto concerne gli impianti provvisori dei cantieri 
edili, le macchine edili usate, le attrezzature professionali ed i 
mezzi di trasporto, il provvedimento richiede l'uso di macchinari 
da costruzione, attrezzature professionali e mezzi di trasporto 
tecnicamente impeccabili e la loro regolare manutenzione;

– in caso di stazionamento dei veicoli, mezzi di trasporto 
e strutture di servizio per un lasso di tempo prolungato è ne-
cessario spegnere il motore.

(2) Le misure di mitigazione ambientale relative ai cam-
biamenti climatici e alla riduzione dei consumi energetici sono 
tratte dalle linee guida della Direzione Energia (del 21. 5. 2009):

– nella costruzione di nuovi edifici con una superficie 
utile superiore a 1.000 mq, è necessario elaborare uno studio 
di realizzabilità dei sistemi alternativi di approvvigionamento 
energetico, che tenga conto della fattibilità tecnica, funzionale, 
ambientale ed economica di tali sistemi (trattandosi di sistemi 

decentrati basati su fonti rinnovabili di energia, co-produzione, 
climatizzazione (riscaldamento – raffreddamento) a distanza 
e/o centralizzato (di gruppo) se disponibile, pompe di calore);

– per un impiego efficiente d’energia è necessario preve-
dere posizionamento della struttura e distanze che permettano 
un’adeguata esposizione al sole durante tutto l’anno, riducendo 
la necessità di riscaldamento e condizionamento artificiale;

– per un impiego efficiente d’energia è necessario proget-
tare appositamente il volume dell'edificio, selezionare i mate-
riali e provvedere all’isolamento termico, in modo da garantire 
la minima perdita di calore;

– per un impiego efficiente d’energia è necessario altresì 
utilizzare fonti energetiche rinnovabili e localmente disponibili 
e ridurre le perdite di energia all’atto di trasmissione e distri-
buzione;

– per un impiego efficiente d’energia si propone di co-
struire impianti di riscaldamento centralizzati volti al risparmio 
energetico e dando la priorità all'uso delle energie rinnovabili;

– si incoraggia l'installazione di collettori solari per ge-
nerare elettricità e per il riscaldamento dell’acqua, nonché il 
riutilizzo delle acque di drenaggio (piovane) per scopi sanitari.

Art. 28
 (Tutela dal rumore)

(1) Durante le fasi di progettazione, costruzione ed eser-
cizio degli impianti, i progettisti, gli esecutori ed i committenti 
sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di inqui-
namento acustico e delle tolleranze ammesse in un simile 
contesto ambientale.

(2) Nel corso dei lavori di costruzione si devono prendere 
in considerazione le seguenti misure di mitigazione ambientale:

– si devono osservare alcune fasce orarie durante le quali 
dar corso ai lavori di costruzione: le operazioni più rumorose 
dovrebbero essere intraprese esclusivamente dalle ore 7. alle 
ore 19., ovvero in conformità alle disposizioni comunali;

– l’attività di edificazione va svolta preferibilmente al di 
fuori della stagione estiva, pertanto nel periodo da ottobre a 
giugno;

– sono impiegabili attrezzature di lavoro e macchine 
operatrici conformi alle norme sulle emissioni sonore delle 
macchine da costruzione, ai sensi del Regolamento dei valori 
di emissione acustica delle macchine utilizzate all'aperto (Gaz-
zetta Ufficiale RS, no. 106/02) (Direttive 84/534/CEE);

– le ubicazioni delle piattaforme edili e dei percorsi di 
transito per l'area del sito devono essere scelti di modo che il 
rumore conseguente alla fabbricazione edile ed al trasferimen-
to di materiali non superi i limiti d’emissione vigenti, con rispetto 
degli edifici vicini;

– nei casi di macchine rumorose in loco, si posizioneran-
no barriere divisorie temporanee tra il cantiere edile ed i vicini 
edifici residenziali.

(3) Durante l’esercizio della struttura in località di Valletta 
è necessario tener conto delle seguenti misure di mitigazione 
ambientale:

– fornire un’adeguata protezione acustica agli apparta-
menti di nuova realizzazione, contro le emissioni dall’adiacente 
strada statale;

– assicurare che il garage non disponga di vani aperti o 
fonti di rumore orientate verso la struttura residenziale in Via 
Ombrata.

Art. 29
(Tutela foreste)

(1) L'area della località di Valletta è in gran parte coperta 
dalla foresta, che tuttavia svolge un'importante funzione protet-
tiva della sottostante strada statale Valletta–Lucia prevenendo 
il franamento di terreno. Con l’ulteriore consolidamento dei 
declivi, la prevista costruzione non costituirà pericolo di frane 
per la detta strada. Il terreno boschivo delle zone verdi a causa 
di pendii ripidi non fornisce specifiche applicazioni ricreative.
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(2) Nella messa in atto del piano è necessario prendere 
in considerazione le misure di mitigazione ambientale a tutela 
delle aree boschive di seguito elencate. Le misure di mitigazio-
ne devono sopperire alle funzioni delle esistenti aree boschive. 
Tutte le manovre di abbattimento degli alberi e di raccolta 
risulte devono essere eseguite in conformità al Regolamento 
sull'attuazione del taglio della legna e sul trattamento dei resi-
dui. Le misure di mitigazione sono le seguenti:

– nell'attuazione del piano, contestualmente alla rimozio-
ne del bosco occorre conservare la funzione protettiva dell’area 
boschiva, provvedendo prioritariamente al consolidamento del-
le zone scoscese ed al corretto deflusso delle acque piovane;

– in zona Valletta occorre preservare il maggior numero 
possibile dei singoli alberi siti nel parco in prossimità dell’in-
crocio;

– nel piano paesaggistico è necessario prevedere il mag-
gior numero possibile d’innesti di alberi caratteristici a livello 
locale e delle specie arbustive, ad esempio: pini, cedri, cipressi, 
platani;

– particolare attenzione deve essere rivolta alla creazio-
ne del nuovo margine forestale nella zona di Valletta e dato il 
tenore scosceso del terreno ed i processi di erosione, gli alberi 
giacenti nelle file esposte devono risultare sani e stabili (non è 
consentito lasciare i tronchi parzialmente abbattuti o sospesi):

– i danni causati agli arbusti più giovani ed agli alberi 
vanno risanati subito dopo il taglio;

– vanno osservati strettamente i disposti delle linee gui-
da emanate dall’Istituto nazionale per la preservazione della 
natura.

(3) Per la messa in atto delle misure sono responsabili il 
committente e l’appaltatore, al momento della predisposizione 
dei documenti di progetto ed in corso d’opera.

Art. 30
(Preservazione della natura)

(1) Nella zona di pianificazione è evidenziato un bene di 
natura – il viale dei pini Strugnano -Portorose con il numero di 
registrazione 4804. La suddetta bellezza naturale nella zona 
del PRPC è rappresentata da tre pini, che si trovano sul lato 
destro della strada, a circa 50 m dall'incrocio in direzione di 
Pirano.

(2) Vengono prese in considerazione le dettagliate linee 
guida relative alla preservazione del patrimonio arboreo e di 
altri beni di natura modellata (Gazzetta ufficiale 52/02 67/03.) 
e le linee guida sottoelencate:

Il Patrimonio arboreo ed altri beni naturali artificialmente 
modellati:

– Gli interventi devono essere progettati e realizzati di 
modo che non interferiscano con l'habitat degli alberi (la circon-
ferenza è misurata proiettando la chioma al suolo ed aggiun-
gendo ulteriori due metri).

– Nella zona del viale, incluso l’habitat, non si deve inter-
ferire (nemmeno temporaneamente) a meno che non si tratti di 
intervento migliorativo delle condizioni di crescita (asportazione 
dell’asfalto, ecc.) o dei lavori di manutenzione (taglio della 
corona, ecc.).

– Tutti gli edifici sono progettati osservando apposite di-
stanze dal viale, affinché non vengano mutate le condizioni di 
crescita degli alberi (compresa l’esposizione solare passiva) e 
la visibilità di detti beni di natura.

– Nella zona di crescita degli alberi non vengono progetta-
te linee elettriche o di altro genere, eseguite sul suolo o in aria.

– Nel viale di pini sono previsti nuovi innesti nei tratti di 
territorio in cui ciò è tecnicamente fattibile ed opportuno.

– Nell’habitat degli alberi o in prossimità della strada non 
si prevede alcun innesto addizionale, di modo che rimanga 
immutata l’immagine visibile del viale.

– Per gli interventi in zona alberi o in prossimità degli 
stessi si elabora un piano per la loro protezione, che deve 
essere parte integrante del piano di architettura paesaggistica. 

La protezione va prevista ed eseguita sotto la supervisione dei 
servizi di tutela ambientale, prima dell'inizio dei lavori.

– Durante l'attuazione degli interventi si deve garantire il 
controllo dello stato di fatto dei beni naturali, svolto dall'Istituto 
della RS per la Conservazione della Natura.

(3) Vengono presi in considerazione gli orientamenti e le 
raccomandazioni delle Basi tecniche per la predisposizione del 
PRP del Comune di Pirano (agosto 2007) e le Linee guida di 
modifica ai documenti di pianificazione concernenti la preser-
vazione naturale (maggio 2009):

– Per i nuovi innesti siano previste piante caratteristiche 
della zona costiera slovena e dell'ambiente sub-mediterraneo, 
come lo sono il pino domestico, il cedro, il cipresso, il platano, 
il bagolaro, l’oleandro, la ginestra.

– Nella progettazione degli interventi e dei nuovi innesti 
sia prevista l’eliminazione delle specie invasive non autoctone, 
come l’albero del paradiso (Ailanthus altissima), sviluppato 
fortemente nella zona di Valletta. Gli alberi della specie devono 
essere rimossi perché secernono un veleno che impedisce 
la crescita delle altre piante vicine. Per quanto possibile, si 
dovrebbe eliminare anche l'albero di Robinia (Robinia pseudo-
acacia), che è altrettanto invasivo. 

(4) Gli orientamenti e le raccomandazioni vengono inclusi 
nel piano paesaggistico quali parte integrante del progetto 
nell'ambito dell'acquisizione delle concessione edilizia.

(5) I detriti e gli inerti da scavi ed altri rifiuti devono essere 
trasportati dal committente o dall' appaltatore ad un discarica 
ordinata, al di fuori del sito del bene naturale.

(6) Per l'attuazione delle suddette misure è responsabile 
il committente. Il monitoraggio dello stato di fatto dei beni 
naturali viene implementato dall'Istituto Nazionale per la Con-
servazione della Natura. Lo stesso istituto ed il committente 
devono effettuare un monitoraggio costante del rispetto delle 
proposte misure di mitigazione naturale nel corso dei lavori di 
costruzione.

Art. 31
(Tutela delle acque)

(1) Le soluzioni progettuali di raccolta e trattamento delle 
acque reflue e di scarico devono essere conformi alle norma-
tive vigenti.

(2) Le soluzioni progettuali dello smaltimento e della de-
purazione delle acque piovane da strade pubbliche devono 
essere conformi alle normative vigenti. Il drenaggio delle acque 
reflue provenienti da aree di parcheggio deve essere effettuato 
attraverso l'apposito disoleatore, le cui caratteristiche sono 
specificate dalla normativa vigente.

(3) Si può evitare un potenziale effetto di contaminazione 
delle acque superficiali tenendo conto delle misure di mitiga-
zione come segue:

– durante la costruzione occorre adottare precauzioni 
atte a compromettere la minor superficie, l’edificazione può 
aver luogo in zone identificate prima dell'inizio dei lavori, nelle 
attività sono impiegabili soltanto materiali edili ed altri materiali, 
come ad esempio gli impermeabilizzanti che non contengano 
sostanze pericolose (vedi organici alogenati composti);

– le ubicazioni delle discariche temporanee e perma-
nenti di inerti da scavo devono essere identificate in anticipo, 
il deposito dei materiali deve essere eseguito in conformità 
alle disposizioni sulla gestione dei detriti derivanti da lavori 
edili (Gazzetta Ufficiale RS, no. 34/08) e del Regolamento sul 
carico del suolo da immissioni di rifiuti (Gazzetta Ufficiale RS, 
no. 34/08);

– le discariche provvisorie del materiale di scavo non 
possono essere utilizzate per lo smaltimento di altri rifiuti, 
compresi i detriti edili;

– nel cantiere edile occorre provvedere ad una rigo-
rosa manutenzione dei veicoli e dei macchinari, per quanto 
concerne il loro perfetto funzionamento (evitando perdite di 
carburante);
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– il rabbocco ovvero il rifornimento di carburante per mac-
chinari ed automezzi non può aver luogo nella zona oggetto 
del piano PRPC;

– nel corso dell’esercizio degli impianti, i disoleatori devo-
no essere adeguatamente mantenuti e conservati in uno stato 
funzionale; le risulte provenienti dai disoleatori stessi, da con-
siderarsi rifiuti pericolosi, devono essere affidate a personale 
autorizzato a raccogliere oli usati.

Acque di superficie
(4) L'area di pianificazione si trova al di fuori della zona 

soggetta a possibili inondazioni ed al di fuori delle zone di 
protezione delle acque.

(5) Nell'area oggetto della prevista costruzione devono 
essere registrate tutte le potenziali risorse idriche, che devono 
essere adeguatamente preservate e regolamentate. Le opere 
proposte non devono modificare le caratteristiche delle risorse 
idriche in questione e neppure delle fonti idriche nella zona 
d'influsso.

(6) Si può evitare un potenziale effetto di contaminazione 
delle acque superficiali tenendo conto delle misure di mitiga-
zione come segue:

– il convogliamento delle acque meteoriche dell’entroterra 
deve essere opportunamente regolato, si dovrebbero impedire 
i processi di erosione nella zona trattata;

– la soluzione di progetto relativa allo smaltimento e 
depurazione degli scarichi urbani e delle acque piovane deve 
rispettare il Regolamento sulle emissioni di sostanze e del ca-
lore negli scarichi delle acque reflue in acqua ed in fognature 
pubbliche (Gazzetta Ufficiale RS, No. 47/05 e 45/07);

– alla documentazione di progetto si deve allegare una 
valutazione sul rischio frane nella zona trattata e nell’entroterra;

– occorre verificare il carattere torrenziale dei declivi, 
parimenti è necessario verificare la conduttività dell’esistente 
sistema fognario delle acque piovane, in vista di nuove super-
fici di apporto. Ove il sistema fognario di acque pluviali si dimo-
strasse non in grado di smaltire quantità d'acqua addizionali, è 
necessario individuare soluzioni adeguate;

– si propone di applicare nel progetto i principi d’avan-
guardia di drenaggio urbano, finalizzati a contenere il deflusso 
superficiale e consentire un drenaggio a rilento delle acque 
meteoriche. Tali misure prevedono, per esempio, la realizza-
zione della permeabilità delle superfici consolidate (utilizzando 
pietre di selciato o asfalto poroso in luoghi dove non vi è alcuna 
necessità di disoleatori), i tetti verdi, la dispersione sotterranea 
delle acque piovane, gli innesti di alberi, ecc.;

– i disoleatori devono essere realizzati in conformità alla 
norma SIST EN 858-2; nel corso del funzionamento degli im-
pianti e nelle aree transitabili i disoleatori devono essere ade-
guatamente mantenuti e conservati in condizioni funzionali, le 
risulte dai disoleatori, da considerarsi rifiuti pericolosi, devono 
essere affidate a personale autorizzato a raccogliere oli usati.

Art. 32
(Tutela del suolo)

(1) Ai fini della struttura prevista sarà necessario eseguire 
uno scavo di maggiori dimensioni; il materiale estratto, stimato 
in 150.000 m3, è cosiddetto flysch (marna calcarea).

(2) Eventuali eccedenze di materiale saranno depositate 
in una discarica regolamentata del Centro di raccolta e tratta-
mento dei rifiuti da costruzione di Mali Medvejk nel Comune 
di Sežana. Detto Centro dispone del permesso ambientale e 
dell'autorizzazione per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da 
costruzione. Nel 2004, è stato acquisito un ulteriore parere 
positivo degli esperti sugli effetti ambientali di raccolta dei rifiuti 
da costruzione e demolizione e del loro trattamento secondo la 
procedura »R5« nella cava Mali Medvejk (Imos Geateh, S.r.l.). 
Le eccedenze di materiale proveniente dagli scavi possono 
essere smaltite anche in altri centri dotati delle autorizzazioni 
appropriate.

(3) Misure generali di mitigazione ambientale:
– le risulte boschive devono essere smaltite ai sensi del 

“Regolamento per la protezione delle foreste” (Gazzetta Ufficia-

le RS, no. 92/00) ed il “Regolamento sull'attuazione del taglio 
degli alberi e sul trattamento dei rifiuti del taglio, la raccolta e 
l’accatastamento legname e dei residui forestali” (Gazzetta 
Ufficiale RS, no. 55/94), come indicato nel capitolo “Misure di 
mitigazione nelle aree boschive”;

– il contraente deve smaltire la parte dei rifiuti che saran-
no generati durante la costruzione, ai termini del “Regolamento 
sulla gestione dei rifiuti derivanti da lavori di costruzione” (Gaz-
zetta Ufficiale RS, no. 34/08) ove si specifica il trattamento ob-
bligatorio di rifiuti generati da costruzione, ricostruzione, altera-
zioni o rimozione di fabbricato; del “Regolamento concernente 
la gestione dei rifiuti”, Gazzetta Ufficiale. No. 34/08 oppure del 
“Piano di gestione dei rifiuti da costruzione” (Lozej, S.r.l., 2009);

– il committente deve provvedere allo stoccaggio sepa-
rato dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento, ovvero 
con specifica del genere di rifiuto, affinché siano adempiute le 
condizioni per il previsto metodo di recupero o smaltimento;

– il committente deve altresì garantire lo stoccaggio tem-
poraneo di rifiuti depositati in loco, in modo differenziato, al 
fine di non inquinare l'ambiente, nonché impedire l’accesso al 
conferimento non autorizzato;

– ove le risulte da costruzione non possano essere stoc-
cate temporaneamente presso il cantiere edile, ovvero nella 
zona dove si stanno svolgendo i lavori di costruzione; l'inve-
stitore deve accertarsi che gli appaltatori depositino le dette 
risulte direttamente in sito, anziché nei pressi del cantiere o 
della struttura oggetto di attività edile, mediante l’impiego di 
contenitori appositamente installati ed adatti al prelievo senza 
ulteriore movimentazione del carico;

– l'investitore è autorizzato al deposito temporaneo delle 
risulte da costruzione in loco fino a conclusione dei lavori, per 
un periodo non superiore ad un anno. Il deposito temporaneo 
dei rifiuti da costruzione può essere organizzato dall’investitore 
anche in un altro cantiere edile, dove egli stesso è responsa-
bile della gestione dei rifiuti da costruzione, o in un altro luogo 
predisposto al deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione;

– gli investitori devono assicurare che i rifiuti da trasfe-
rirsi o stoccarsi, siano imballati in modo da non causare effetti 
negativi all’ambiente o alla salute pubblica. I rifiuti pericolosi 
trasportati o immagazzinati devono essere etichettati in confor-
mità ai regolamenti che disciplinano l'etichettatura di sostanze 
pericolose ed in conformità ai regolamenti che disciplinano il 
trasporto di merci pericolose;

– l'investitore deve provvedere al trattamento dei rifiuti, af-
fidandoli all’addetto, iscritto nel registro dei soggetti autorizzati 
al trattamento di rifiuti.

(4) Il controllo sull'attuazione del piano in termini di ge-
stione dei rifiuti, compreso il trattamento di eventuali inerti da 
scavo, sarà effettuato dall'Ispettorato nazionale per l'ambiente 
e la pianificazione del territorio.

X. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE 
CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRA ORIGINE

Art. 33
(Soluzioni e misure di difesa e protezione contro le calamità 
naturali e di altra origine inclusa la protezione antincendio) 

(1) L'area non è dotata di strutture o impianti di difesa. 
(2) Nella predisposizione della documentazione di proget-

to e nel corso dei lavori di costruzione è necessario conformarsi 
alle normative vigenti in materia di limitazioni naturali (erosione 
e rischio di franamento del terreno) ed adottare tutte le misure 
di sicurezza per prevenire frane, adattando opportunamente le 
soluzioni tecniche di costruzione.

(3) Secondo la mappa di pericolosità sismica della Slove-
nia (MOP, 2001), l’ubicazione dell’attuale struttura rientra nelle 
categorie terrestri D secondo il sistema SIST EN 1998 (EC8), 
con l'accelerazione del terreno ag = 0.1 g. È necessario pre-
vedere la costruzione antisismica in conformità alla normativa 
Evrocod 8.
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(4) La sicurezza antincendio deve essere assicurata in 
conformità alle norme vigenti.

(5) L’edificazione proposta deve prevedere le condizioni 
per l'evacuazione delle persone e delle proprietà, nonché suffi-
ciente area di manovra per i veicoli di emergenza ed adeguate 
fonti di approvvigionamento idrico in funzione antincendio. 
Devono essere garantite le necessarie distanze tra gli edifici e 
tra i confini delle particelle catastali, favorendo un appropriato 
distacco tra gli edifici, che creerà le condizioni per limitare la 
propagazione delle fiamme.

(6) L'intera area di pianificazione deve essere dotata del 
sistema di idranti, per fornire sufficiente approvvigionamento 
di acqua in funzione antincendio. Nelle aree di accesso e di 
intervento sono da predisporsi postazioni di stazionamento 
dei mezzi dei vigili del fuoco. La configurazione degli accessi e 
delle aree di manovra deve essere eseguita in accordo con le 
norme DIN 14090. Nel complesso si deve garantire l'accesso 
da almeno due lati dell'edificio e per gli interventi almeno due 
aree di manovra, che devono essere disposte su due lati diversi 
dello stabile.

(7) La rete stradale pubblica servirà, tra l'altro, anche 
come area d’intervento. Le aree d’intervento costituiranno an-
che percorsi di evacuazione di persone e cose in caso di 
pericolo.

(8) L'impianto deve essere realizzato in modo da garan-
tire l'adeguata tenuta strutturale per un determinato periodo di 
tempo in caso di incendio.

(9) Prima di presentare l’istanza per la concessione edi-
lizia, l'investitore deve eseguire uno studio sulla sicurezza 
antincendio, in conformità al Regolamento in materia di analisi 
di sicurezza antincendio (Gazzetta Ufficiale n. 28/05, 66/06 – 
decisione della C.C. e 132/06) ed ottenere il nullaosta appro-
vativo di resistenza antincendio sul progetto e sulle soluzioni 
presentate all’Amministrazione della RS per la protezione civile 
e il soccorso.

XI. UTILIZZO TEMPORANEO DEL SUOLO

Art. 34
Fino all’avvio delle opere di edificazione dei fabbricati 

previsti, i lotti possono essere utilizzati con ragione dell’attuale 
destinazione d’uso ovvero diversamente, a condizione che ciò 
non pregiudichi il territorio adiacente, le finalità e lo stato di fatto 
dell’area, ovvero non ostacoli gli interventi previsti.

XII. ESECUZIONE IN FASI E TOLLERANZE 

Art. 35
(Esecuzione in fasi) 

Il riassetto dell’area e l’acquisizione della concessione 
edilizia possono avvenire a tappe, rispettivamente per la co-
struzione della rotatoria Nella località di Valletta, per la costru-
zione delle infrastrutture urbane e per l’edificazione della strut-
tura, ovvero seguendo un diverso ordine da quello descritto. La 
costruzione dell’infrastruttura pubblica e dei rispettivi impianti 
viene eseguita in conformità al programma di urbanizzazione 
delle aree fabbricabili.

Art. 36
(Tolleranze consentite) 

(1) È possibile variare le planimetrie ed aumentare le 
dimensioni di pianta della struttura entro i limiti di costruzione 
fissati dal presente decreto, a cui si devono adeguare per forma 
ed ampiezza le particelle. È ammissibile variare le dimensioni 
di pianta della parte sotterranea della struttura ed il numero 
dei piani interrati con accessi, ove non si alterino in modo si-
gnificativo il concetto di progettazione urbanistica-viaria e non 
vengono deteriorate le condizioni ambientali.

(2) Sono consentite variazioni in altezza della struttura, 
tuttavia la sagoma del piano più alto, incluse tutte le attrezzatu-
re installate ad eccezione dell’ascensore, non deve superare la 
quota di 89,00 m s.l.m. Sopra questa quota si possono ergere 
esclusivamente le necessarie recinzioni protettive, l’arredo ur-
bano e l’ascensore stesso.

(3) Sono consentiti scostamenti, anche illimitati, soltanto 
verso basso, nelle dimensioni di pianta e di altezza. Il numero 
di piani può variare verso l’alto o verso il basso, ma sempre 
nell’ambito delle quote di altezza previste. Il numero di piani 
completamente interrati è illimitato.

(4) È consentita la riconversione di superfici aperte, te-
nendo conto di tutti gli scostamenti prescritti e delle altre con-
dizioni indicate nel presente decreto. Sulle superfici esterne, 
mostrate nella parte cartografica del decreto, è reso possibile 
eseguire percorsi pedonali, muri di contenimento, scale, ecc. 
Non vengono posti limiti di altezza per i muri di contenimento.

(5) È consentito il cambiamento della destinazione d’uso 
delle singole parti della struttura a condizione che vengano 
rispettate tutte le altre disposizioni del decreto.

Art. 37
(Deroghe alle norme di costruzione delle infrastrutture) 

(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareg-
giato comunale sono ammesse varianti dei percorsi delle opere 
di urbanizzazione ed adeguamento del traffico indicati (anche 
fuori della zona di regolamentazione), ove trattasi dell’imple-
mentazione dello stato tavolare alla situazione sul territorio, di 
aggiornamento alla pianificazione di edifici ed alla costruzione 
dei piani interrati, dell’individuazione di soluzioni tecniche più 
consone dal punto di vista del design, della tecnica dei traspor-
ti, delle aree verdi ed in ottica ambientale. Le stesse però non 
devono compromettere le condizioni spaziali ed ambientali, né 
ostacolare o pregiudicare la futura regolamentazione, tenendo 
conto delle norme applicabili per tali reti ed impianti. Alle stesse 
condizioni, al fine di migliorare lo stato delle opere di urbaniz-
zazione è possibile realizzare ulteriori accorgimenti impiantistici 
e reti sotterranee. 

(2) Sono ammesse varianti in relazione all’adeguamento 
della pianificazione stradale e degli incroci nei punti di contatto 
con i piani urbanistici attuativi delle zone contermini. 

XIII. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

COMUNALE 

Art. 38
(Obblighi generali)

(1) Per garantire una gestione integrata, la manutenzione 
e l'utilizzo della zona l’investitore dovrà concludere un contratto 
con il gestore, relativo alla gestione e commercializzazione 
di tutti i nuovi edifici e aree esterne previsti secondo questo 
decreto.

(2) In aggiunta a tutti gli impegni assunti nei precedenti ar-
ticoli del presente decreto, l'investitore e gli appaltatori, durante 
la costruzione e dopo aver ultimato i lavori, devono assolvere 
anche ai seguenti obblighi:

– organizzare il traffico durante la costruzione onde evita-
re un’ eventuale congestione o riduzione della sicurezza sulla 
rete stradale esistente,

– all’avvio dei lavori e durante la costruzione adottare 
adeguate misure di protezione contro la formazione di polvere 
su tutte le strade e i sentieri che sarebbero serviti come per-
corsi di deviazione, e terminati i lavori, ripristinarli nello stato 
precedente o rinnovarli, se necessario,

– adottare le dovute misure di protezione del cantiere 
edile, per garantire la sicurezza nello stesso e la possibilità di 
utilizzo delle aree ed impianti contermini,

– in conformità alla vigente normativa, eliminare il più 
presto possibile eventuali conseguenze negative eccessive, 
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che risulterebbero dalla costruzione e dal funzionamento della 
struttura,

– garantire la regolare erogazione dei servizi pubblici, 
attraverso le esistenti infrastrutture pubbliche,

– durante la costruzione, provvedere a tutte le misure di 
sicurezza necessarie e all'organizzazione dei lavori sul sito con 
lo scopo di evitare la contaminazione del suolo, dell'acqua e 
dell'aria, che potrebbero risultare dal trasporto, dallo stoccaggio 
o dall'impiego di combustibili liquidi e di altre sostanze nocive, 
ed in caso di incidente provvedere ad in intervento immediato 
di soccorso da parte degli addetti qualificati,

– nel rispetto della normativa provvedere alla manuten-
zione di tutti i regimi di gestione delle acque,

– affrontare l'acquisto di terreni in collaborazione con tutte 
le parti interessate,

– ripristinare nello stato precedente tutti i terreni acquisiti 
ed utilizzati per un determinato periodo di tempo.

(3) Tutte queste misure potranno essere applicate previo 
ottenimento, preliminarmente all’avvio dei lavori, di apposite 
autorizzazioni per eseguire interventi sul territorio.

Art. 39
(Obblighi dei committenti e degli appaltatori concernenti 

l’attuazione dell’atto urbanistico) 
(1) Il committente e l'appaltatore, oltre alle prescrizioni 

generali, devono osservare la norma secondo cui la proget-
tazione e l'attuazione di interventi devono essere effettuati in 
modo da recare il minimo disturbo, mantenendo o migliorando 
le condizioni tecniche di edificazione, la sicurezza dei trasporti 
e le condizioni ambientali. 

(2) Le opere di scavo sono soggette a regole specifiche 
per la movimentazione di terra fertile. Il materiale di scavo deve 
essere utilizzato per i terrapieni, lo spianamento del terreno e le 
sistemazioni esterne. Altri inerti da scavi devono essere trattati 
e depositati conformemente alle disposizioni di legge vigenti. 

(3) Durante l'attività di edificazione è necessario consenti-
re lo svolgimento quanto più indisturbato delle funzioni in capo 
agli edifici e terreni adiacenti, condizione da garantirsi mediante 
il piano di organizzazione dei cantieri edili. Contestualmente, è 
necessario adottare apposite misure contro l’eccessiva forma-
zione di polveri, l’inquinamento acustico ed i carichi vibratori. Al 
fine di garantire il minimo impatto sulle condizioni di vita nella 
zona (trattandosi in particolare di rumori, polveri e vibrazioni) 
nei piani per la selezione delle tecnologie e l’organizzazione 
del cantiere edile è necessario analizzare dettagliatamente le 
soluzioni tecniche e le modalità di attuazione delle opere edili.

(4) Il sito del cantiere edile dovrebbe essere limitato alla 
zona stabilita dal piano particolareggiato. Ai fini del cantiere 
occorre sfruttare al massimo le esistenti vie di comunicazione, 
al fine di aprire il minor numero di nuovi accessi. Qualora si 
rendano necessari i sondaggi del suolo e con ragione della 
protezione delle opere di scavo nel cantiere edile, si può 
intervenire anche oltre i limiti del comprensorio stabilito dal 
presente decreto.

(5) L'esistente fabbricato sussidiario sito sulla particella 
catastale n. 1666/7, c.c. Portorose, che a causa delle previste 
ristrutturazioni dovrà essere demolito, potrà essere sostituito da 
uno nuovo, nelle immediate vicinanze o, ai sensi di un accordo 
con i proprietari dell’immobile, sotto forma di posti macchine 
nella prevista nuova struttura dell’autosilo.

Art. 40
 (Contratto di costruzione delle opere di urbanizzazione)

Il committente ed il Comune possono pattuire, in sede 
di contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed 
in armonia all’art. 78 della Legge ZPNačrt, che il committente 
stesso esegua le opere di urbanizzazione previste per il lotto di 
terreno sul quale quest’ultimo intende costruire. Le spese per 
le opere di urbanizzazione sono a carico del committente. Si 
considera che quest'ultimo, in questo modo abbia adempiuto 

in pratica agli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione, rea-
lizzate da egli stesso. Il committente è passibile di pagamento 
della rimanente quota di indennizzo comunale, in quanto le 
opere costruite andranno a gravare le esistenti infrastrutture 
urbane. Per poter effettuare il calcolo degli oneri di urbanizza-
zione viene elaborato il programma di urbanizzazione dell’area.

XIV. CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI SEMPLICI 
MANUFATTI EDILIZI

Art. 41 
(Costruzione di semplici manufatti edilizi) 

(1) La costruzione di semplici manufatti edilizi si esegue 
conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, tenendo 
conto di tutti i requisiti concernenti le modalità di costruzione di 
semplici strutture edilizie, come stabilito dal Regolamento sulla 
tipologia di costruzioni secondo la loro complessità (Gazzetta 
Ufficiale della R.S. No. 37/2008 e successive modificazioni), o 
in altre prescrizioni. 

(2) Le semplici strutture edilizie si possono collocare in 
osservanza del regime prescritto di tutela, di protezione e di 
sicurezza del traffico.

(3) Gli impianti di illuminazione pubblica devono essere 
progettati in modo uniforme in tutto il comprensorio del PRPC. 
Nel posizionamento dei pali della pubblica illuminazione si 
devono osservare le distanze di sicurezza prescritte dalle su-
perfici di circolazione. I pali non dovrebbero estendersi al profilo 
stradale illuminato, ma piuttosto dovrebbero funzionare come 
elemento di spartizione di aree comuni del traffico. Le fonda-
menta degli impianti di illuminazione pubblica devono essere 
eseguite ad una profondità tale da non interferire con l’esecu-
zione e con i livelli delle superfici secondarie di circolazione, 
non costituendo altresì ostacolo all'installazione di recinzioni 
tra le aree pubbliche e quelle private.

(4) La collocazione dell’arredo urbano non deve, in nes-
sun modo, impedire od ostruire il traffico, ossia ostacolare la 
manutenzione della rete di infrastrutture. Gli elementi di arredo 
urbano in spazio aperto devono esser selezionati tenendo pre-
sente gli elementi del design tradizionale. Gli elementi dell’arre-
do urbano ubicati lungo le strade principali devono mantenere 
omogeneità di design.

(5) Non è ammesso il posizionamento di cartelloni pubbli-
citari e di altri tipi di pubblicità che si elevino oltre la quota della 
corona delle nuove costruzioni.

XV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 42
Con l'approvazione del presente decreto, per quanto con-

cerne la zona oggetto del presente piano regolatore particola-
reggiato comunale, sono abrogate le disposizioni del Decreto 
sulle condizioni di assetto territoriale per le zone delle unità di 
pianificazione Strugnano (1) Fiesso-Pazzugo (2), Pirano (3), 
Belvedere-Moštra-Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), 
Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragonja (12), M ST/1 e M 
SE/2, nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske 
novice, n. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00 28/03, 14/05, 31/06, 40/07 
e 08/28, 05/2009).

Art. 43
(Visione del piano particolareggiato)

Il PRPC “Valeta” è disponibile in libera visione del pubbli-
co presso l’organo competente del Comune di Pirano. 

Art. 44
La supervisione dell’attuazione del presente decreto è 

svolta dal Ministero per l’ambiente e il territorio, Ispettorato 
della RS per l’ ambiente e territorio – Unità regionale di Ca-
podistria.
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Art. 45
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-6/2009-2012
Pirano, 22 maggio 2012

ll Vicesindaco
del Comune di Pirano

Meira Hot m.p.

2155. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje OPPN Valeta v Portorožu

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena 
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 46/2007)

R A Z G L A Š A M    
O D L O K

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje OPPN Valeta v Portorožu,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 
22. maja 2012

Št. 3505-6/2009-2012
Piran, dne 19. junija 2012

Podžupanja
Občine Piran
Meira Hot l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), v skladu s 
17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne 
objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine 
Piran na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje OPPN Valeta v Portorožu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč 

na območju OPPN Valeta (v nadaljevanju: program opremlja-
nja), št. proj. 127/11-1, ki ga je decembra 2011 izdelalo podjetje 
Biro Obala, d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper.

2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 

prispevka.

3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja 

po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih,

– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma 
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme,
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme,
– grafični prikaz predloga parcelacije zemljišč na območju 

opremljanja.

4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadalj-
njem besedilu: zavezanec) plača Občini Piran.

3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme 
na obračunskem območju.

5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se 
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov 
in bodo bremenili določljive zavezance.

6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno graditi objekt, za katerega mora zavezanec 
plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi parcela, 
namenjena gradnji iz veljavnih prostorskih aktov.

7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 

opremo:
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko meteorno in fekalno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je 

razviden iz programa opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen
(1) Obračunska območja za novo komunalno opremo so 

enaka območju OPPN Valeta.
(2) Obračunska območja za novo primarno infrastrukturo 

so:
– A2 – meteorna kanalizacija,
– A3 – zadrževalnik,
– A4 – fekalna kanalizacija.
(3) Obračunska območja za novo sekundarno infrastruk-

turo so:
– A1 – kolesarska in pešpot od križišča Senčne in Leto-

viške poti do portala predora ter vhodna ploščad, vključno z 
javno razsvetljavo,

– A5 – vodovod NL DN 100 mm na območju kolesarske 
poti od križišča Senčne in Letoviške poti do portala predora,

– A6 – vodovod NL DN 150 mm od ceste na Šentjane 
izven OPPN do zgornje strani garažnega objekta;

– A7 – pločnik na Senčni poti od križišča z Letoviško potjo 
do križišča pri Kaštelu oziroma s Postajališko potjo, vključno z 
javno razsvetljavo.

(4) Obračunska območja za novo komunalno opremo so 
na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
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IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI

7. člen
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih 

vrstah komunalne opreme so:

Obračunsko 
območje Nova komunalna oprema Skupni stroški za novo 

komunalno opremo (EUR)

A1 kolesarska in pešpot od križišča Senčne in Letoviške poti do portala predora 
ter vstopna ploščad, vključno z javno razsvetljavo 3.671.870,00 

A2 meteorna kanalizacija 223.393,00 
A3 cevni zadrževalnik visokih voda 308.043,00 
A4 fekalna kanalizacija 102.270,00 

A5 vodovod NL DN 100 mm na območju kolesarske poti od križišča Senčne in 
Letoviške poti do portala predora 25.876,00 

A6 vodovod NL DN 150 mm od ceste na Šentjane do zgornje strani garažnega 
objekta izven OPPN in NL DN 100 mm na JV strani objekta 213.782,00 

A7 pločnik na Senčni poti od križišča z Letoviško potjo do križišča pri Kaštelu 
oziroma Postajališko potjo, vključno z javno razsvetljavo izven OPPN 194.067,00 

SKUPAJ: 4.739.300,00 

8. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po po-

sameznih vrstah komunalne opreme so:

Obračunsko 
območje Nova komunalna oprema Obračunski stroški nove komu-

nalne opreme (EUR)

A1 kolesarska in pešpot od križišča Senčne in Letoviške poti do portala predora 
ter vstopna ploščad, vključno z javno razsvetljavo 3.671.870,00 

A2 meteorna kanalizacija 223.393,00 
A3 cevni zadrževalnik visokih voda 308.043,00 
A4 fekalna kanalizacija 102.270,00 

A5 vodovod NL DN 100 mm na območju kolesarske poti od križišča Senčne in 
Letoviške poti do portala predora 25.876,00 

A6 vodovod NL DN 150 mm od ceste na Šentjane do zgornje strani garažnega 
objekta izven OPPN in NL DN 100 mm na JV strani objekta 213.782,00 

A7 pločnik na Senčni poti od križišča z Letoviško potjo do križišča pri Kaštelu 
oziroma Postajališko potjo, vključno z javno razsvetljavo izven OPPN 194.067,00 

SKUPAJ: 4.739.300,00 

(2) Obračunski stroški in skupni stroški nove komunalne 
opreme iz 7. člena tega odloka so enaki. Drugi viri financiranja 
niso predvideni.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE

9. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opre-

me iz 8. člena tega odloka na enoto mere po posameznih 
vrstah komunalne opreme je: 

Obračunsko območje Vrsta nove komunalne opreme
Cpi Cti 

(EUR/m2) (EUR/m2)

A1 kolesarska in pešpot od križišča Senčne in Letoviške poti do portala 
predora ter vstopna ploščad, vključno z javno razsvetljavo 561,62  117,58 

A2 meteorna kanalizacija 34,17  7,15 
A3 cevni zadrževalnik visokih voda 47,12  9,86 
A4 fekalna kanalizacija 15,64  3,27 

A5 vodovod NL DN 100 mm na območju kolesarske poti od križišča Senč-
ne in Letoviške poti do portala predora 3,96  0,83 

A6 vodovod NL DN 150 mm od ceste na Šentjane do zgornje strani ga-
ražnega objekta izven OPPN in NL DN 100 mm na JV strani objekta 32,70  6,85 

A7
pločnik na Senčni poti od križišča z Letoviško potjo do križišča pri 
Kaštelu oziroma Postajališko potjo, vključno z javno razsvetljavo izven 
OPPN 29,68  6,21 

SKUPAJ (EUR/m2) 724,89  151,76 
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10. člen
(1) Obračunski stroški na enoto mere za obstoječo pri-

marno komunalno opremo, skladno z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
Občino Piran, so:

Obračunsko območje obstoječe 
primarne komunalne infrastrukture

Cpi Cti
EUR/m2 EUR/m2

CE-PIRAN 19,62 54,41
VO-PIRAN 14,08 38,84
KA-PIRAN 7,94 20,39
JP-PIRAN 8,04 20,74
OD-PIRAN 1,14 3,17

(2) Obračunski stroški na enoto mere za obstoječo se-
kundarno komunalno opremo, skladno z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
Občino Piran, so:

Obračunsko območje obstoječe se-
kundarne komunalne infrastrukture

Cpi Cti
(EUR/m2) (EUR/m2)

CE1-2-3 25,57 66,01
VO2 3,16 7,21
KA2 7,94 20,39

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila 

neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti za del objekta s klasifikacijo 11220 

Tri- in večstanovanjske stavbe je 1,3; faktor dejavnosti za del 
objekta s klasifikacijo 12420 Garažne stavbe je 0,7; faktor 
dejavnosti za poslovne prostore je 1,0. Klasifikacijska oznaka 
delov objekta je skladna s CC-SI klasifikacijo.

12. člen
(1) Oprosti se plačilo komunalnega prispevka za obsto-

ječo komunalno opremo za del garažne stavbe v deležu, v 
katerem bo potekalo parkiranje vozil na javnih parkirnih mestih. 
Parkiranje na javnih parkirnih mestih bo potekalo na 60 % po-
vršine garažne stavbe.

(2) Oprosti se plačilo komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo za del garažne stavbe v deležu, v 
katerem bo potekalo parkiranje vozil na parkirnih mestih za 
potrebe poslovnih prostorov v objektu v skladu z OPPN Valeta. 
Parkiranju na parkirnih mestih za potrebe poslovnih prostorov 
je namenjeno 14 % površine garažne stavbe.

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po pro-

gramu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se 
na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na 
komunalno opremo:

– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, 
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,

– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni 
dolžnosti.

(3) Komunalni prispevek se odmeri v sorazmernem dele-
žu za tisto komunalno opremo, na katero se stavba priključuje. 
Za garažno stavbo se odmeri komunalni prispevek samo za 
obračunska območja cest (CE-PIRAN in CE-1-2-3) in vodovoda 
(VO-PIRAN in VO-2).

14. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 

opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:

KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * 
A(tlorisna) * Cti * Dti)

Zgornje oznake pomenijo:

KPi……….. komunalni prispevek za določeno vrsto 
komunalne opreme,

A(parcela)…… površina parcele objekta,
Cpi………... indeksirani stroški opremljanja kva-

dratnega metra gradbene parcele z 
določeno komunalno opremo na obra-
čunskem območju,

Dpi……….. delež gradbene parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka,

K(dejavnosti)… faktor dejavnosti,
Cti………… indeksirani stroški opremljanja kva-

dratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno komunalno infra-
strukturo na obračunskem območju,

A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Dti………... delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka.
(2) Skupni komunalni prispevek je vsota komunalnih pri-

spevkov za določeno vrsto komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-

mo, skladno z Odlokom o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za Občino Piran, brez opro-
stitev ob upoštevanju površine parcel in neto tlorisnih površin 
iz programa opremljanja, je:

OBSTOJEČA PRIMARNA KOMU-
NALNA OPREMA: 2.669.477,82 EUR

OBSTOJEČA SEKUNDARNA KOMU-
NALNA OPREMA: 1.917.133,40 EUR

(4) Oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za delež garažne stavbe znaša:

PRIMARNA KOMUNALNA OPREMA: 679.000,80 EUR
SEKUNDARNA KOMUNALNA 

OPREMA: 535.080,53 EUR
(5) Komunalni prispevek ob upoštevanju oprostitve za delež 

garažne stavbe za obstoječo infrastrukturo je:
OBSTOJEČA PRIMARNA KOMU-

NALNA OPREMA: 1.990.477,02 EUR
OBSTOJEČA SEKUNDARNA KOMU-

NALNA OPREMA: 1.382.052,87 EUR
(6) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je:
PRIMARNA KOMUNALNA OPREMA: 633.705,57 EUR
SEKUNDARNA KOMUNALNA 

OPREMA: 4.105.593,97 EUR
(7) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin 

objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, 
se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo 
oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja.

VIII. TERMINSKI PLAN

15. člen
Vsa infrastruktura, ki je obravnavana v programu opre-

mljanja, se mora zgraditi pred zaključkom gradnje objekta, 
načrtovanega z OPPN Valeta. Infrastruktura in objekt se lahko 
gradijo tudi istočasno, vendar mora biti pred pričetkom gradnje 
objekta zagotovljena izgradnja krožišča Valeta.

IX. POGODBA O OPREMLJANJU

16. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme iz tega programa 

opremljanja Občina Piran s pogodbo odda zavezancu za pla-
čilo komunalnega prispevka po tem odloku.



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 6. 7. 2012 / Stran 5345 

(2) Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu 
s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno 
opremo in to neodplačno prenese na Občino Piran.

17. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

se ne plača za delež nove komunalne opreme, ki jo občina za-
vezancu za plačilo odda v gradnjo. Delež plačila za obstoječo 
komunalno opremo znaša:

PRIMARNA KOMUNALNA OPREMA: 1.356.771,45 EUR
SEKUNDARNA KOMUNALNA 

OPREMA: 0,00 EUR

18. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 10. člena tega odloka 

se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je 31. december 2011.

19. člen
Stroški so navedeni v EUR z DDV.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Piran.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-6/2009
Piran, dne 22. maja 2012

Podžupanja
Občine Piran
Meira Hot l.r.

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 
e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano 
– testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

P R O M U L G O 
I L   D E C R E T O

sul programma di realizzazione delle opere  
di urbanizzazione nella zona del PRPC »Valeta«  

a Portorose, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella seduta del 22 maggio 2012

N. 3505-6/2009-2012
Pirano, 19 giugno 2012

Il Vicesindaco
del Comune di Pirano

Meira Hot m.p.

Visto l'art. 74 della Legge sulla pianificazione territoriale 
(Gazzetta Ufficiale n. 33/07, 70/08 e 108/09), ai sensi dell'arti-
colo 17 del Regolamento sul contenuto del programma di urba-
nizzazione delle aree (Gazzetta Ufficiale n. 80/07), visto l'art. 7 
del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri 
di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale n. 95/07) e l'art. 17 dello 
Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale 
delle Primorske novice, n. št. 46/2007) il Consiglio comunale 

del Comune di Pirano, nell’11ª seduta ordinaria il giorno 22 
maggio 2012 approva il seguente

D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere 

d'urbanizzazione nella zona del PRPC  
»Valeta« a Portorose

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1
Con il presente decreto è approvato il programma di re-

alizzazione delle opere d'urbanizzazione nella zona del PRPC 
»Valeta« (nel seguito: programma di urbanizzazione), elabora-
to dall'impresa Biro Obala S.r.l., di Capodistria, Via della Posta 
vecchia 3, al numero di progetto 127/11-1.

Art. 2
Il programma di urbanizzazione fa da base per la commi-

surazione degli oneri per le opere di urbanizzazione.

Art. 3
Parti integranti del programma di realizzazione delle ope-

re di urbanizzazione primaria sono:
– il testo del decreto,
– i costi di calcolo e i costi totali della realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria secondo la tipologia delle 
singole opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie 
riferite alle aree d'intervento,

– il computo dei costi di calcolo per mq della particella e 
per mq della superficie di pianta dell'edificio secondo la tipo-
logia delle singole opere di urbanizzazione e secondo le zone 
tariffarie riferite alle aree d'intervento,

– i criteri più dettagliati per la commisurazione degli oneri 
di urbanizzazione,

– i termini di costruzione e/o ricostruzione delle opere di 
urbanizzazione,

– la presentazione grafica delle opere di urbanizzazione 
primaria trattate,

– la presentazione grafica della proposta di lottizzazione 
dei terreni nella zona in questione.

Art. 4
Le espressioni usate in questo decreto hanno il seguente 

significato:
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da:
– impianti e infrastrutture di rete per lo svolgimento dei 

servizi pubblici locali obbligatori di tutela ambientale secondo 
le prescrizioni che regolano la tutela ambientale,

– impianti di demanio pubblico edificato e cioè le strade 
comunali, i parcheggi pubblici ed altri spazi pubblici.

2. Gli oneri di urbanizzazione primaria costituiscono il 
pagamento delle spese della costruzione dell'arredo comunale 
che l’interessato o il soggetto passivo (nel seguito:il soggetto 
passivo) paga al Comune di Pirano.

3. La zona tariffaria riferita all'area d'intervento dei singoli 
tipi di opere di urbanizzazione comunale è la zona nella quale 
viene garantito l'allacciamento a tale tipologia d’infrastruttura 
pubblica, ossia alla zona del suo utilizzo.

4. Le spese complessive comprendono tutte le spese rife-
rite alla progettazione e la costruzione del singolo tipo di opere 
di urbanizzazione comunale nella zona tariffaria.

5. I costi di calcolo sono quella parte di costi complessivi 
che vengono finanziati dai mezzi raccolti dal pagamento degli 
oneri di urbanizzazione che graveranno determinati contribuenti.

6. Per particella si intende la particella catastale o una 
sua parte, sulla quale è possibile costruire un fabbricato op-
pure lo stesso è già stato costruito e per il quale il soggetto 
passivo deve pagare gli oneri di urbanizzazione. Per particella 
si intende anche il lotto fabbricabile secondo i vigenti atti di 
pianificazione territoriale.

7. La superficie di pianta al netto rappresenta la somma 
di tutte le superfici di pianta del fabbricato e si calcola secondo 
gli standard SIST ISO 9836.
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II. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE TRATTATE

Art. 5
(1) Il programma di realizzazione delle opere d'urbanizza-

zione comprende le seguenti opere di urbanizzazione:
– rete stradale,
– rete idrica,
– rete fognaria,
– altre superfici pubbliche.
(2) La presentazione grafica delle esistenti opere di ur-

banizzazione e di quelle di nuova costruzione è evidente dal 
programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione.

III. ZONE TARIFFARIE

Art. 6
(1) Le zone tariffarie riferite alle nuove opere di urbanizza-

zione corrispondono all'area del PRPC »Valeta«.
(2) Le zone tariffarie riferite ai singoli tipi di opere di urba-

nizzazione primaria sono le seguenti
– A2 – acque reflue piovane,
– A3 – serbatoio di ritenzione,
– A4 – acque reflue urbane.
(3) Le zone tariffarie riferite ai singoli tipi di opere di urba-

nizzazione secondaria sono le seguenti:

– A1 – la pista ciclabile e il percorso pedonale dall'incrocio 
della Via Ombrata con la Strada di Villeggiatura fino al portale 
della galleria e la piattaforma d'ingresso, incluse le opere di 
illuminazione pubblica;

– A5 – la condotta idrica NL DN 100 mm che interessa la 
zona della pista ciclabile, dall'incrocio della Via Ombrata con la 
Strada di Villeggiatura fino al portale della galleria;

– A6 – la condotta idrica NL DN 150 mm che interessa la 
zona dalla strada per Santiane, esternamente al PRPC, fino al 
lato superiore dell'autosilo;

– A7 – il marciapiede della Via Ombrata, dall'incrocio con 
la Strada di villeggiatura fino all'incrocio con il Vicolo della sta-
zione presso Kaštel, incluse le opere di illuminazione pubblica.

(4) Le zone tariffarie riferite a determinati tipi di opere di 
urbanizzazione sono definite nel disegno delle zone tariffarie e 
sono disponibili in libera visione nel Programma di realizzazio-
ne delle opere di urbanizzazione.

IV. COSTI DI CALCOLO E COSTI TOTALI

Art. 7
Le spese totali delle nuove opere di urbanizzazione se-

condo le singole tipologie delle opere di urbanizzazione sono 
le seguenti:

Zone tariffarie Nuove opere di urbanizzazione

Costi totali
per le nuove opere 
di urbanizzazione

(EUR)

A1
la pista ciclabile e il percorso pedonale dall'incrocio della Via Ombrata con la Strada di 
Villeggiatura fino al portale della galleria e la piattaforma d'ingresso, incluse le opere 
di illuminazione pubblica, 3.671.870,00

A2 fognature di acque reflue meteoriche 223.393,00
A3 impianto di tubature di ritenzione delle acque alte 308.043,00
A4 fognature di acque reflue urbane 102.270,00

A5 la condotta idrica NL DN 100 mm che interessa la zona della pista ciclabile, dall'incrocio 
della Via Ombrata con la Strada di Villeggiatura fino al portale della galleria 25.876,00

A6
– la condotta idrica NL DN 150 mm che interessa la zona dalla Strada per Santiane, 
esternamente al PRPC, fino al lato superiore dell'autosilo; la condotta NL DN 100 mm 
nel lato a sud-est della struttura 213.782,00

A7
– il marciapiede della Via Ombrata, dall'incrocio con la Strada di villeggiatura fino 
all'incrocio con il Vicolo della stazione presso Kaštel, incluse le opere di illuminazione 
pubblica esternamente al PRPC 194.067,00

TOTALE: 4.739.300,00

Art. 8
(1) I costi di calcolo per le nove opere di urbanizzazione 

riferiti alle singole tipologie delle opere di urbanizzazione 
sono i seguenti:

Zone tariffarie Nuove opere di urbanizzazione

Costi di calcolo
per le nove opere
di urbanizzazione

(EUR)

A1
la pista ciclabile e il percorso pedonale dall'incrocio della Via Ombrata con la Strada di 
Villeggiatura fino al portale della galleria e la piattaforma d'ingresso, incluse le opere 
di illuminazione pubblica, 3.671.870,00

A2 fognature di acque reflue meteoriche 223.393,00
A3 impianto di tubature di ritenzione delle acque alte 308.043,00
A4 fognature di acque reflue urbane 102.270,00

A5 la condotta idrica NL DN 100 mm che interessa la zona della pista ciclabile, dall'incrocio 
della Via Ombrata con la Strada di Villeggiatura fino al portale della galleria 25.876,00

A6
– la condotta idrica NL DN 150 mm che interessa la zona dalla Strada per Santiane, 
esternamente al PRPC, fino al lato superiore dell'autosilo; la condotta NL DN 100 mm 
nel lato a sud-est della struttura 213.782,00

A7
– il marciapiede della Via Ombrata, dall'incrocio con la Strada di villeggiatura fino 
all'incrocio con il Vicolo della stazione presso Kaštel, incluse le opere di illuminazione 
pubblica esternamente al PRPC 194.067,00

TOTALE: 4.739.300,00
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(2) I costi di calcolo e computo e i costi totali delle nuove 
opere di urbanizzazione di cui nell'art. 7 del presente decreto 
corrispondono. Altre fonti di finanziamento non sono previste.

V. CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER 
UNITÀ DI MISURA

Art. 9
Il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove ope-

re di urbanizzazione, di cui nell'art. 8 del presente decreto, se-
condo i singoli tipi delle opere di urbanizzazione è il seguente:

Zone tariffarie Tipologia delle nuove opere di urbanizzazione Cpi Cti
(EUR/mq) (EUR/mq)

A1
la pista ciclabile e il percorso pedonale dall'incrocio della Via Ombrata 
con la Strada di Villeggiatura fino al portale della galleria e la piattaforma 
d'ingresso, incluse le opere di illuminazione pubblica, 561,62 117,58

A2 fognature di acque reflue meteoriche 34,17 7,15
A3 impianto di tubature di ritenzione delle acque alte 47,12 9,86
A4 fognature di acque reflue urbane 15,64 3,27

A5
la condotta idrica NL DN 100 mm che interessa la zona della pista ciclabile, 
dall'incrocio della Via Ombrata con la Strada di Villeggiatura fino al portale 
della galleria 3,96 0,83

A6
la condotta idrica NL DN 150 mm che interessa la zona dalla Strada per San-
tiane, esternamente al PRPC, fino al lato superiore dell'autosilo; la condotta 
NL DN 100 mm nel lato a sud-est della struttura 32,70 6,85

A7
il marciapiede della Via Ombrata, dall'incrocio con la Strada di villeggiatura 
fino all'incrocio con il Vicolo della stazione presso Kaštel, incluse le opere di 
illuminazione pubblica esternamente al PRPC 29,68 6,21

TOTALE (EUR/mq) 724,89 151,76

Art. 10
(1) I costi di calcolo computati per l’ unità di misurazione 

riferiti alle esistenti opere di urbanizzazione primaria, conforme-
mente al Decreto sul programma di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e sui criteri di commisurazione degli oneri di 
urbanizzazione nel Comune di Pirano sono i seguenti:

Zone tariffarie per le esistenti ope-
re di urbanizzazione primaria nel 

settore

Cpi Cti

EUR/mq EUR/mq
STRADE (CE-PIRAN) 19,62 54,41
ACQUA (VO-PIRAN) 14,08 38,84
FOGNATURE (KA-PIRAN) 7,94 20,39
AREE PUBBLICHE (JP-PIRAN) 8,04 20,74
RIFIUTI (OD-PIRAN) 1,14 3,17

(2) I costi di calcolo computati per l’ unità di misurazione 
riferiti alle esistenti opere di urbanizzazione secondaria, confor-
memente al Decreto sul programma di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli 
oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano sono i seguenti:

Zone tariffarie per le esistenti opere 
di urbanizzazione secondaria nel 

settore:

Cpi Cti

(EUR/mq) (EUR/mq)
STRADE – CE1-2-3 25,57 66,01
ACQUA – VO2 3,16 7,21
FOGNATURE – KA2 7,94 20,39

VI. CRITERI E MODALITÀ DI COMMISURAZIONE DEGLI 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 11
(1) Il rapporto fra i criteri della misurazione delle particelle 

e i criteri di superficie netta è 0,3:0,7.
(2) Il fattore di attività per una parte del fabbricato con 

classificazione 11220 – edifici a tre o più appartamenti è di 1,3; 
il fattore di attività per una parte del fabbricato con classificazio-
ne 12420 strutture di parcheggio è 0,7; il fattore di attività per 

i vani commerciali è 1,0. La classificazione di parti di edificio è 
conforme alla classificazione CC-SI.

Art. 12
(1) Si applica l’esonero dal pagamento degli oneri per 

le esistenti opere di urbanizzazione in proporzione alla quota 
con cui nella struttura dell’autosilo sarà garantito il parcheggio 
delle auto in parcheggi pubblici. I parcheggi su aree pubbli-
che rappresenteranno il 60 per cento di tutti i posti macchina 
dell’autosilo.

(2) Si applica l’esonero dal pagamento degli oneri per 
le esistenti opere di urbanizzazione in proporzione alla quota 
con cui nella struttura dell’autosilo sarà garantito il parcheggio 
delle auto per le necessità dei locali commerciali nella struttura, 
conformemente al PRPC “Valeta”. Per i parcheggi riservati ai 
locali d’affari sarà destinato il 14 per cento della superficie di 
parcheggio dell’autosilo.

VII. COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE

Art. 13
(1) Soggetto passivo del pagamento degli oneri di urba-

nizzazione secondo il programma di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione è l’investitore ossia il proprietario del fab-
bricato che esegue un nuovo allacciamento alle infrastrutture 
comunali, aumenta la superficie di pianta oppure cambia la 
destinazione d’uso.

(2) Gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati in 
occasione dell’allacciamento alle infrastrutture:

– per i fabbricati per i quali è necessario acquisire la con-
cessione edilizia, su richiesta del soggetto passivo prima del 
rilascio della concessione edilizia stessa,

– per i fabbricati per i quali non occorre acquisire la con-
cessione edilizia, in occasione dell’allacciamento su richiesta 
del contribuente e secondo il dovere d’ufficio.

(3) Gli oneri di urbanizzazione sono commisurati per una 
quota proporzionale – riferiti al tipo di opere di urbanizzazione 
alle quali si effettua l'allacciamento dello stabile. Per la struttura 
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dell'autosilo vengono commisurati gli oneri di urbanizzazione 
soltanto per le zone tariffarie per le strade (CE-PIRAN e CE-1-
2-3) e per le condutture idriche (VO-PIRAN e VO-2).

Art. 14
(1) Per ciascuna singola realizzazione delle opere di 

urbanizzazione si stabilisce l’importo degli oneri di urbanizza-
zione spettanti al singolo tipo di opere di urbanizzazione per un 
determinato impianto, come segue:

KPi = (A(particella)*Cpi*Dpi)+(K(attività)*A(di 
pianta)*Cti*Dti) 

Il significato delle sigle di cui sopra:

KPi – l’importo degli oneri di urbanizzazione, 
spettante al singolo tipo di opere di urba-
nizzazione,

A(particella) – superficie della particella,
Cpi –costi di calcolo computati per mq di parti-

cella nella zona tariffaria per il singolo tipo di 
opere di urbanizzazione,

Dpi – la quota di particella compresa nel calcolo 
degli oneri di urbanizzazione,

K(attività) – il fattore dell’attività,
Cti – costi di calcolo indicizzati, computati per 

mq di superficie di pianta al netto nella zona 
tariffaria per il singolo tipo di opere di urba-
nizzazione,

A(di pianta) – la superficie di pianta del fabbricato al 
netto,

Dti – la quota della superficie di pianta del fa-
bbricato al netto al calcolo degli oneri di 
urbanizzazione.

(2) L’importo degli oneri di urbanizzazione che vengono 
commisurati all’interessato è costituito dalla somma degli oneri, 
spettanti al singolo tipo di opere di urbanizzazione, come al 
comma precedente.

(3) Gli oneri di urbanizzazione riferiti alle esistenti opere 
di urbanizzazione, in conformità al Decreto sul programma 
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione e sui criteri di 
commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di 
Pirano ammontano a quanto segue:

ESISTENTI OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE PRIMARIA: 2.669.477,82 EUR

ESISTENTI OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE SECONDARIA: 1.917.133,40 EUR

(4) L'esenzione dal pagamento degli oneri per le opere 
di urbanizzazione esistenti, riferita alla quota rappresentata 
dall'autosilo ammonta a quanto segue:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRI-
MARIA: 679.000,80 EUR

OPERE DI URBANIZZAZIONE SE-
CONDARIA: 535.080,53 EUR

(5) Gli oneri di urbanizzazione riferiti alle opere di urba-
nizzazione esistenti e tenuto conto dell'esenzione per la quota 
rappresentata dall'autosilo ammontano a quanto segue:

ESISTENTI OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE PRIMARIA: 1.990.477,02 EUR

ESISTENTI OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE SECONDARIA: 1.382.052,87 EUR

(6) Gli oneri di urbanizzazione riferiti a nuove opere di 
urbanizzazione primaria ammontano a quanto segue:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRI-
MARIA: 633.705,57 EUR

OPERE DI URBANIZZAZIONE SE-
CONDARIA: 4.105.593,97 EUR

(7) Se le superfici delle particelle e/o della superficie netta 
di edifici varieranno in alto o in basso rispetto a quelle indicate 

nel programma di urbanizzazione, varieranno parimenti anche 
i costi di calcolo degli oneri per le esistenti opere di urba-
nizzazione, conformemente a quanto calcolato nel rispettivo 
programma di urbanizzazione.

VIII. IL CRONOPROGRAMMA

Art. 15
Tutte le infrastrutture, di cui si parla nel programma di 

urbanizzazione, devono essere costruite prima del comple-
tamento della costruzione dell'edificio, progettato dal PRPC 
Valeta. Le infrastrutture e l'edificio possono essere costruiti 
anche contemporaneamente, tuttavia prima dell'inizio della 
costruzione del previsto edificio deve essere assicurata la 
costruzione della rotatoria di Valletta.

IX. CONTRATTO SULLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE

Art. 16
(1) La realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di 

cui nel programma di urbanizzazione può essere affidata dal Co-
mune di Pirano per contratto al soggetto passivo del pagamento 
degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente decreto.

(2) Il committente che aderisce al contratto sulla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione, conformemente al 
programma di urbanizzazione costruisce tutte le opere di ur-
banizzazione pianificate, e le trasferisce a titolo non oneroso 
al Comune di Pirano.

Art. 17
Gli oneri per le esistenti opere di urbanizzazione non 

vengono corrisposti per la quota delle nuove opere affidate 
dal Comune contro pagamento al soggetto passivo e da egli 
stesso realizzate. La quota di pagamento per le esistenti opere 
di urbanizzazione ammonta a quanto segue:

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA: 1.356.771,45 EUR

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA: 0,00 EUR

Art. 18
(1) Per indicizzare i costi di cui nell'art. 10 del presente de-

creto si applica l'indice medio annuo dei prezzi, pubblicato per 
ogni anno dall'Associazione per l'edilizia in seno alla Camera 
di Commercio slovena sotto la voce »opere edili – Altre opere 
di ingegneria civile«.

(2) La data di inizio per l'indicizzazione è 31 dicembre 2011.

Art. 19
I costi sono dati in EUR, IVA inclusa.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
Il programma di urbanizzazione è disponibile in libera 

visione del pubblico presso il Comune di Pirano.

Art. 21
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-6/2009
Pirano, 22 magio 2012

Il Vicesindaco
del Comune di Pirano

Meira Hot m.p.
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SEVNICA

2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Občine Sevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 
40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica 
na 14. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o priznanjih Občine Sevnica

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, 

št. 25/09 – UPB) se v 12. členu besedna zveza »tri Zlate pla-
kete Občine Sevnica« nadomesti z besedno zvezo »dve Zlati 
plaketi Občine Sevnica.«

2. člen
V 14. členu se besedna zveza »pet Srebrnih plaket Obči-

ne Sevnica« nadomesti z besedno zvezo »tri Srebrne plakete 
Občine Sevnica.«

3. člen
20. člen se spremeni, tako da glasi:
»Priznanje istega ranga se lahko podeli istemu dobitniku 

po preteku najmanj 20 let.«

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih taksah in drugih prihodkih 
iz naslova uporabe javnih površin ter drugih 
nepremičnin v lasti Občine Sevnica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 
36/11) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni 
seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o občinskih taksah in drugih prihodkih  

iz naslova uporabe javnih površin ter drugih 
nepremičnin v lasti Občine Sevnica

1. člen
V 3. členu Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih 

iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v 
lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 41/09) 
se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in doda četrta alineja, 
ki se glasi:

»– parkiranje na javnih površinah.«

2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
Višino občinske takse za parkiranje na javnih površinah 

določi Občinski svet Občine Sevnica z odredbo o ureditvi 
parkiranja.«

3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin«.
Na koncu petega odstavka se tabela nadomesti z novo 

tabelo:

Dejanska raba Zakupnina EUR/m2

vrt 0,2
njiva 0,017
travnik 0,014
pašnik 0,01
sadovnjak, vinograd 0,02

Za tabelo se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek letna zakupnina ne more 

biti nižja od 15,00 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

2158. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega načrta za pozidavo območja 
med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro 
v Šmarju

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.: v nadaljevanju: ZPNa-
črt) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 63/11, 103/11 – sprem. in dopoln.) je župan Občine 
Sevnica sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
načrta za pozidavo območja med Kozjansko 

ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrob-

nega prostorskega načrta za pozidavo območja med Kozjansko 
ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 9. 7. 

2012 do srede, 8. 8. 2012:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, 

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja 

Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
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3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v po-

nedeljek, 6. avgusta 2012 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani 
Gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.

4. člen
V času tridesetdnevne javne razgrnitve in javne obravnave 

dopolnjenega osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge 
podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na 
javni obravnavi, ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na 
mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3505-0004/2011
Sevnica, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

2159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 popr.), 20/11 Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine 
Sevnica na 14. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo 

št. 1957, k.o. 1382 – Kompolje.

2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha 

imeti značaj javnega dobra in se zanjo vknjiži lastninska pravica 
na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična 
št. 5883008000.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0028/2009
Sevnica, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SEŽANA

2160. Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih 
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet 
v Občini Sežana

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, 

št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 6. 
2012 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah,  

ki se uporabljajo za javni cestni promet  
v Občini Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Sežana in postopek 

njihove kategorizacije;
– nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni 

promet na območju Občine Sežana;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo cest iz 

prejšnjih dveh alinej in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja cest iz prve in druge alinee 

tega člena kot obvezne gospodarske javne službe;
– pooblastila in ukrepi občinskega redarstva in policije;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in neka-

tegoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet;
– sankcioniranje kršitev tega odloka in smiselna uporaba 

zakona, ki ureja ceste.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen:

– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;

– občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju 
naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zna-
menitosti in objektov v občini;

– lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje na-
selja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele 
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

– zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ, ki so 
namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij ali četrti mest in delov naselij na ceste višje 
kategorije;

– krajevne ceste, s skrajšano oznako LK, ki so kot nada-
ljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih 
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individual-
ne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri 
ipd.) v posameznih območjih ali četrtih mest in delih naselij.

– javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril 
za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezova-
nju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

– gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena 
predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalne-
ga prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci 
gozdnih cest;

– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja 
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem odlokom, 
zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, do-
loči lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;

– kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu 
koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili 
cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste;
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– križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali 
združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;

– prometna signalizacija so sredstva in naprave, s kateri-
mi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa 
ter jo sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za 
vodenje in zavarovanje prometa na cesti, ter turistična in druga 
obvestilna signalizacija;

– prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje 
roba vozišča in vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogleda-
la, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in 
podobno) ter sredstva in naprave za prisilno ustavljanje vozil;

– cestni priključek je del javne ceste, s katerim se javna 
cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta ali druga 
površina navezuje na to cesto;

– individualni priključek je cestni priključek na cesto, na-
menjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ 
štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;

– skupinski priključek je cestni priključek na cesto, na-
menjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb in blokov 
z več kot štirimi stanovanjskimi enotami, poslovnih objektov, 
športnih objektov, hotelov, tovarn, gramoznic, kamnolomov, 
kopališč, avto kampov in podobno;

– avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgra-
jene in označene prometne površine na ali ob vozišču ceste, 
namenjene prevozu potnikov;

– cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi pred-
pisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi 
točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključ-
no z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka 
največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za 
odvodnjavanje;

– cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče 
z nasipi in vkopi;

– cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, 
prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter 
podhodi in nadhodi

– osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila 
na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje;

– parkirišče je prometna površina, ki je namenjena usta-
vljanju in parkiranju vozil;

– varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni 
zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi 
omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas;

– varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba 
prostora omejena;

– vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih 
vozišč, namenjeno je prometu vozil, pod pogoji, določenimi s 
predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim 
udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni 
določeno drugače;

– elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični elabo-
rat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma 
odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi 
spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov na občinskih cestah in neka-
tegoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
izvaja inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v 
nadaljevanju inšpektor za ceste).

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot jih določajo veljavni predpisi s področja urejanja cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA  
TER UPORABA NEKATEGORIZIRANIH CEST

3. člen
(pojem in status občinskih cest in stvarne pravice  

na občinskih cestah)
(1) Občinske ceste na območju Občine Sežana so pro-

metne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko 

vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo ceste, in pravilih cestnega prometa ter niso 
kategorizirane kot državne ceste.

(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri-
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na ze-
mljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno služnost na 
podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo 
minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 
mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno slu-
žnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in 
obveznosti med upravljavcem ceste in investitorjem cestnega 
priključka se uredijo s pogodbo.

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena 
je mogoče ustanoviti stavbno pravico na servisnih površinah 
občinskih cest.

(6) Stvarna služnost na zemljiščih cestnega sveta je od-
plačna.

(7) Na vozišču občinske ceste je za izvedbo športnih in 
drugih prireditev mogoče pridobiti pravico začasne uporabe, 
skladno s predpisi o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin, ki urejajo oddajo nepremičnega premoženja v najem.

(8) Na prometnih površinah zunaj cestišča občinske ceste 
in na površinah ob njem, ki so določene za opravljanje dejavno-
sti, namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedi-
lu: spremljajoče dejavnosti), je mogoče za njihovo opravljanje 
pridobiti posebno pravico uporabe.

(9) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se 
lahko površine v cestnem svetu, katerih raba je namenjena za 
spremljajoče dejavnosti, ter površine, ki niso prometne površi-
ne, obremenijo s stvarnimi pravicami ali dajo v najem skladno 
s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, 
pokrajin in občin.

4. člen
(kategorizacija občinskih cest, njihova delitev in uporaba)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, 
javne poti in občinske kolesarske poti.

(2) Lokalne ceste v mestu Sežana se v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategorije: zbirne 
krajevne ceste (LZ) in krajevne ceste (LK).

(3) Glede na potek v prostoru se občinske ceste delijo na 
ceste v naselju in ceste izven naselja.

(4) Občinske ceste so lahko namenjene uporabi za vse ali 
samo za določene vrste prometa.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Sežana na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest  

in prenosi javnih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-

ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr-
šine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest ali nadome-
ščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne 
ceste lahko predlagata minister, pristojen za promet, in župan. 
Spremembe in prenosi se opravijo po medsebojnem usklaje-
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vanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za 
kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred predajo nove ceste 
v promet.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vlada 
javne ceste, ki se opustijo kot državne ceste, in nadomeščene 
dele državnih cest s sklepom prenese med občinske ceste 
zaradi novozgrajenih ali rekonstruiranih delov državne ceste.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti v 
primeru gradnje nove ali nadomestne ceste upravljavec ceste do-
ločen pred predajo ceste v promet ter predvidena kategorija ceste.

7. člen
(kategorizacija novozgrajenega ali rekonstruiranega dela 

občinske ceste)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-

terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodo-
čem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenje-
na prometu, odloči občinski svet.

9. člen
(uporaba nekategoriziranih cest in njihov prenos  

med občinske ceste)
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 

cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, 
kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh 
prometnih površin.

(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s 
predpisi o javnih cestah.

(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju 
prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, 
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.

(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se 
ne uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano cesto, ki 
jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako 
cesto mora biti ostalim udeležencem v prometu prepovedan 
s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z 
zapornico ali drugo fizično oviro.

(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih 
cest urejajo predpisi o gozdovih.

(6) Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste na 
občinsko cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno. 
Priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto mora biti 
označen s predpisano prometno signalizacijo, razen ceste iz 
petega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali zemlji-
šča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.

(7) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa 
se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH  
IN NEKATEGORIZIRANIH CEST

10. člen
(upravljavec občinskih cest)

(1) Upravljavec občinskih cest je občinska uprava.
(2) Za upravljanje občinskih cest se lahko pravni ali fizični 

osebi podeli koncesija, v kateri se poleg pravic in obveznosti 
glede upravljanja, uredijo tudi pravice in obveznosti v zvezi z 
vzdrževanjem občinskih cest.

(3) Koncesionarju iz prejšnjega odstavka se lahko podeli 
javno pooblastilo za izdajo soglasji in dovoljenj iz tega odloka.

11. člen
(naloge in pristojnosti občinske uprave)

Občinska uprava opravlja strokovno tehnične, razvojne, 
organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in 
varstvo občinskih cest in nekategoriziranih cest, ki se upora-
bljajo za javni cestni promet. Te naloge obsegajo:

strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opra-
vlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in 
razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih 

cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire kon-

cesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del 

rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, 
ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno 
korist na občinskih cestah;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence 

o javnih cestah;
– vodenje evidenc nekategoriziranih cest, ki se uporablja-

jo za javni cestni promet;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 

občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvah dimenzij (višina, 

širina in dolžina) in mas vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o 

stanju občinskih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje 

in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih uprav-

nih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in 
za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom, z 
zakonom, ki ureja ceste in drugimi predpisi.

IV. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH  
IN NEKATEGORIZIRANIH CEST

12. člen
(financiranje občinskih in nekategoriziranih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje kategoriziranih 
občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Sežana.

(2) Sredstva za graditev in vzdrževanje nekategoriziranih 
cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zagotavljajo kra-
jevne skupnosti, uporabniki in občinski proračun.

13. člen
(načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje občinskih 

in nekategoriziranih cest)
(1) Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem 

interesu.
(2) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in 

vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki 
urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko 
načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, 
katerih uporaba je obvezna.

(3) Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, gra-
diti in vzdrževati tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje 
funkcionalno oviranih oseb.

(4) Če občinske ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, 
okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva 
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kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih 
posebej utemeljenih razlogov ni mogoče načrtovati, projektirati 
ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu 
pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načr-
tuje, projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja 
mora biti v postopku načrtovanja in projektiranja izvedena 
primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projek-
tiranja cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s 
predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, morajo biti posebej 
utemeljene in jih odobri župan.

(5) Nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni ce-
stni promet, morajo biti grajene na način in pod pogoji, kot so ti 
določeni za cestne priključke, in sicer v skladu s predpisom, ki 
ureja cestne priključke na javne ceste.

14. člen
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah za gradnjo 

občinskih cest in ukrepov na njih)
(1) Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu 

z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali 
obremeni.

(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije javne ceste, s katero 
se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlasti-
tev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to 
rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna 
korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice 
ugotovi s sklepom občinskega sveta. Predlog za izdajo sklepa 
mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije 
s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, grafičen 
prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, načrt parcelacije 
ter seznam parcel s površinami in utemeljitev javne koristi.

(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi var-
stva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita 
in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na 
cestnem svetu, se lahko na podlagi pravnega posla z lastnikom 
nepremičnine ustanovi stvarna služnost.

15. člen
(postopki za določitev in označitev meje ceste)

(1) Meja občinske ceste se določi na podlagi prostorskega 
akta občine, na podlagi načrta parcelacije iz sklepa o ugotovitvi 
javne koristi ali po zunanjem robu cestnega sveta.

(2) Meja občinske ceste, ki poteka po delu meje parcele, 
se določi v postopkih urejanja mej.

(3) Meja občinske ceste, ki ne poteka po delu meje par-
cele, se določi v postopkih spreminjanja mej.

(4) Postopki urejanja in postopki spreminjanja mej za 
določitev meje občinske ceste ter postopki za označitev meje 
se izvedejo kot storitev v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko 
dejavnost, zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, v skla-
du z določbami tega člena in 16. člena tega odloka.

(5) Postopki urejanja in spreminjanja mej za določitev meje 
občinske ceste in postopki za označitev meje občinske ceste ter 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru se izvedejo na 
podlagi zahteve upravljavca občinske ceste ali lastnika parcele, 
v primeru gradnje nove občinske ceste pa na zahtevo pravne 
ali fizične osebe, ki je investitor po zakonu, ki ureja graditev 
objektov (v nadaljnjem besedilu: investitor ceste). Zahtevi mora 
biti priložen elaborat določitve meje občinske ceste.

(6) Stranke v postopkih urejanja mej in postopkih spremi-
njanja mej za določitev meje občinske ceste so lastniki parcel 
in upravljavec oziroma investitor ceste.

(7) Lastniku parcel, ki je neznan ali katerega naslov je ne-
znan ali je umrl in dediči niso znani, se v postopku za določitev 
meje občinske ceste in v postopku za evidentiranje sprememb 
določi začasni zastopnik ob smiselni uporabi zakona, ki ureja 
evidentiranje nepremičnin. Vloga za določitev in akt o določitvi 
začasnega zastopnika v postopku za določitev meje občinske 
ceste sta takse prosta.

(8) Za označitev meje občinske ceste ni potrebno soglasje 
lastnikov sosednjih parcel.

16. člen
(določitev meje občinske ceste v postopkih  

spreminjanja mej)
(1) Če se meja občinske ceste določi v postopku spremi-

njanja mej, se določijo samo lomi meje občinske ceste. Če se 
meja občinske ceste začne ali konča na meji parcele, mora biti 
v tem delu meja parcele urejena.

(2) Meja občinske ceste se evidentira v zemljiškem katastru 
kot več novih delov mej parcel, pri čemer se za evidentiranje teh 
delov uporabijo lomi občinske ceste in obstoječe meje parcel iz 
zemljiškega katastra. Novi deli meja se evidentirajo kot urejeni 
deli v zemljiškem katastru. Označitev meje občinske ceste v 
naravi se izvede na zahtevo upravljavca ali investitorja ceste.

(3) Če se meja ceste določi na podlagi parcelacijskega 
akta, se lahko ne glede na določbe tega zakona in zakona, ki 
ureja evidentiranje nepremičnin, parcelacija izvede kot določi-
tev parcelnih številk (v nadaljnjem besedilu: parcelacija v pisar-
ni), pri čemer se potek meje ceste določi na podlagi podatkov iz 
parcelacijskega akta. Stranke v postopku parcelacije v pisarni 
je treba predhodno seznaniti s potekom meje ceste v naravi, ni 
pa jih treba zaslišati in seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe 
o evidentiranju parcelacije v pisarni. Odločba o evidentiranju 
parcelacije v pisarni se izda na podlagi skrajšanega ugotovitve-
nega postopka. Pritožba zoper odločbo o parcelaciji v pisarni 
ne zadrži evidentiranja te parcelacije v zemljiškem katastru. 
V zemljiškem katastru se novi deli meje parcel, ki predstavlja 
mejo ceste, ne evidentirajo kot urejeni deli meje parcel.

(4) Če se določa meja občinske ceste obstoječi cesti, ki 
ni evidentirana v zemljiškem katastru, se jo določi po zuna-
njem robu cestnega sveta (v nadaljnjem besedilu: parcelacija 
na terenu). Mejo ceste določi upravljavec ceste na terenu ob 
upoštevanju kriterijev za določitev cestnega sveta. Na mejno 
obravnavo, ki se izvede v postopku parcelacije na terenu, 
mora geodetsko podjetje povabiti vse stranke postopka iz 
šestega odstavka prejšnjega člena vsaj osem dni pred njeno 
izvedbo. Za stranke, ki se postopka parcelacije na terenu niso 
udeležile, mora geodetsko podjetje dokazati, da so bile pravilno 
vabljene. Dokazilo mora biti izkazano v elaboratu parcelacije. 
Nenavzočnost pravilno vabljenih strank ali njihovo nestrinjanje 
z določitvijo meje občinske ceste po zunanjem robu cestnega 
sveta ne zadrži izdaje odločbe o evidentiranju parcelacije v 
zemljiškem katastru. Strank ni treba zaslišati in jih seznaniti 
z dejstvi pred izdajo odločbe o evidentiranju parcelacije na 
terenu. Odločba o evidentiranju parcelacije na terenu se izda 
na podlagi skrajšanega ugotovitvenega postopka.

17. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo 
biti izven vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v 
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogoča-
jo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno 
postajališče vzpostavi na vozišču.

(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču 
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.

(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo najmanj 
predstavnik občinske uprave, policije in inšpektor za ceste. 
Komisijo imenuje župan.

(5) Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen 
predlagatelj. Vzpostavljeno avtobusno postajališče izven vozi-
šča postane del občinske ceste.

(6) Za vzpostavitev avtobusnih postajališč na nekatego-
riziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se 
smiselno uporabljajo določbe tega člena.

18. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti 
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali več 
občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
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(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter 
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki breme-
nijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s predpisi o 
varnosti v železniškem prometu.

(3) V primeru križanja z železniško progo je upravljanje 
in vzdrževanje objektov urejeno skladno s predpisi s področja 
varnosti železniškega prometa.

19. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav 

za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi 
prečkanja občinske ceste z vodotokom ali poteka ob njem, krije 
investitor ceste.

(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije pre-
mostitvenega objekta je sestavni del vzdrževanja občinske 
ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

(4) Če vodotok poteka v območju občinske ceste, se 
stroški vzdrževanja ceste razdelijo sorazmerno med upravljav-
ca ceste in upravljavca vodotoka, in sicer glede na v skladu 
zakonom predpisano metodologijo za določitev sorazmernih 
deležev, potrebnih ukrepov in delitev stroškov.

20. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe 
občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti 
soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste 
krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za 
tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov 
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.

21. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnja gospodarske 

javne infrastrukture)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-

ste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodar-
ske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora 
projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske 
javne infrastrukture.

(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstav-
ka je pristojna občinska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega 
odstavka tega člena, krije njen upravljavec.

22. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje 

ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge 
gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem 
najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskla-
dijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospo-
darske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago 
podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljav-
ce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob 
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte 
in naprave v občinski cesti.

23. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospo-
darska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje 
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost 
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega 
sveta ter vzpostavitev prevoznosti občinskih cest ob naravnih 
in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje 
občinskih cest).

(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest določi občinski svet.

24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) V območju križišča občinske z nekategorizirano cesto 
vzdržuje občinska uprava vozišče in prometno signalizacijo 
občinske ceste do roba cestnega sveta.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo 
urejajo predpisi s področja železniškega prometa.

25. člen
(vzdrževanje premostitvenih objektov na občinskih cestah)

(1) Vzdrževanje premostitvenega objekta nad ali pod ob-
činsko cesto je v pristojnosti upravljavca ceste višje kategorije.

(2) Upravljavec ceste, ki poteka preko ali pod premostitve-
nim objektom, vzdržuje vozišče, površine za pešce in kolesarje, 
naprave za odvodnjavanje, ograje in drugo opremo in naprave, 
ki služijo tej cesti.

(3) Če upravljavec iz prejšnjega odstavka v okviru izvaja-
nja vzdrževalnih del na premostitvenem objektu ne izvede nuj-
nih ukrepov, ki so v javnem interesu in jih ni mogoče odlagati, 
jih izvede na njegov račun upravljavec občinske ceste.

(4) V primeru križanja z železniško progo je upravljanje 
in vzdrževanje objektov urejeno skladno s predpisi s področja 
varnosti železniškega prometa.

26. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste 
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, 
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se 
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Repu-
blike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste 
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

27. člen
(vzdrževanje občinskih kolesarskih povezav)

(1) Občinske kolesarske povezave vzdržuje občinska 
uprava.

(2) Vzdrževanje občinske kolesarske povezave, ki poteka 
po delu nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni 
promet, ali je sestavni del druge gospodarske javne infrastruk-
ture, se uredi s posebno pogodbo med občinsko upravo in 
lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem nekatego-
rizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, ali druge 
gospodarske javne infrastrukture.
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V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

28. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Občinska uprava lahko začasno, vendar največ za 
dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo ceste ali njene-
ga dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje 
dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, 
zmanjšanje dovoljene hitrost vozil in drugi ukrepi), če je občin-
ska cesta ali njen del v takem stanju:

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil,

– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno 
propadanje te ceste,

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na 
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, razen razlogov 
iz 29. člena tega odloka.

(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo 
razlogi iz prejšnjega odstavka, po elektronski poti obvestiti 
policijo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hr-
pelje - Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju: medobčinski 
inšpektorat in redarstvo) ter javnost na krajevno običajen način 
najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.

(3) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz 
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od 
enega leta se določi v skladu z določbo 44. člena tega odloka.

(4) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste mora izvesti 
izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne 
službe.

(5) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne izvede ustreznih ukrepov po 
četrtem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste pa z globo 100 eurov.

29. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen 
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne 
in druge nesreče ter izrednega dogodka, lahko občinska upra-
va začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posa-
mezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo 
tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe 
občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti 
policijo, medobčinski inšpektorat in redarstvo ter javnost na 
krajevno običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora 
občinska uprava označiti s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz prvega odstavka 
tega člena, lahko izvede tudi izvajalec rednega vzdrževanja 
ceste. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, 
medobčinski inšpektorat in redarstvo ter javnost po sredstvih 
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in 
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh 
ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.

(4) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in 
na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku 
tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
ceste pa z globo 100 eurov.

30. člen
(varovalni pas ob občinski in nekategorizirani cesti)
(1) V varovalnem pasu občinske ceste in nekategorizirane 

ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, je raba prostora 
omejena.

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste in 
nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, 
so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.

(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti 

interesi varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske ceste in nekategorizirane ce-
ste, ki se uporablja za javni cestni promet, se meri od zuna-
njega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izposta-
vljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

– pri lokalnih cestah 4 metre,
– pri javnih poteh 3 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra,
– pri nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 

cestni promet 2 metra.
(5) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posa-

meznik, ki v varovalnem pasu nekategorizirane ceste, ki se 
uporablja za javni cestni promet, brez soglasja ali v nasprotju 
s soglasjem občinske uprave gradi ali rekonstruira stavbo ali 
objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali na-
prave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.

(6) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.

31. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture  

v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture 

je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in 
na način, določenim s soglasjem občinske uprave.

(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospo-
darske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske 
javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno 
zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za 
zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali 
preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen 
če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za 
njihovo gradnjo.

(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prve-
ga odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske 
javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, 
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebi-
tno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
100 eurov.

32. člen
(posegi v občinsko cesto)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave iz 
42. člena tega odloka.

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če je s poškodbami objektov in naprav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja 
in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska 
škoda. Upravljavec objektov in naprav mora takoj odstraniti 
neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski 
poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec 
objektov in naprav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpo-
staviti občinsko cesto v prvotno stanje in o končanih delih po 
elektronski poti obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste.

(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec objektov in naprav 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste 
in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno 
policijsko upravo, medobčinski inšpektorat in redarstvo ter jav-
nost na krajevno običajen način.
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(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec 
objektov in naprav, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
50 eurov.

33. člen
(izvajanje del v območju občinske ceste)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, pod-
kope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na 
objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogro-
žala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje občinske uprave, s 
katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, 
ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi 
dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, 
dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vo-
zilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene 
skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega 
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti 
ali njenem delu.

(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja 
za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni 
prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče 
prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če 
predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi 
prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v 
primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne 
poti za prevoz po cesti.

(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s 
predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne 
obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, 
navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po občinski cesti.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni 
prevoz po občinski cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni 
prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih 
in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih 
potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa 
ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do 
najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za 
vozila pri zimskem vzdrževanju cest.

(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih in 
občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste 
(v nadaljnjem besedilu: direkcija). V primeru poteka izrednega 
prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno 
soglasje občinske uprave. Občinska uprava mora soglasje 
izdati v roku treh dni od prejetja vloge in ga po elektronski poti 
posredovati direkciji, sicer se šteje, da je soglasje dano.

(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po ob-
činskih cestah, izda občinska uprava.

(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog 
imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljav-
nosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, 
tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba 
upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji iz-
vedljiv.

(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj 
obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po 
katerih bo izredni prevoz potekal, medobčinski inšpektorat in 
redarstvo, če bo izredni prevoz potekal tudi po občinskih ce-
stah, in prometno-informacijski center.

(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od ško-
dnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo 
in jih predpiše vlada.

(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah, 
in za katerega dovoljenja za izredni prevoz izdaja direkcija, so 
upravljavci občinskih cest upravičeni do sorazmernega deleža 
povračila za izredni prevoz.

(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je 
prepovedan.

(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo 
izdajatelji dovoljenj.

35. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Cestni priključki na občinske ceste se lahko gradijo 
ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S soglasjem 
na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, 
se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in 
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno 
signalizacijo.

(2) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost 
ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo pro-
metno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(4) Občinska uprava lahko z odločbo zahteva prilagodi-
tev priključka na stroške koristnika priključka, če priključek na 
občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za 
drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za 
njegovo ureditev, ni več ustrezen.

(5) Občinska uprava lahko ukine priključek na občinsko 
cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom 
pravice uporabe.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ob-
činska uprava z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, 
če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep 
za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali 
če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. 
Priključek se nadomesti na stroške občine.

36. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

(1) Občinska uprava lahko ministrstvu, pristojnemu za 
gozdarstvo, poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste 
ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja 
pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in 
podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi 
o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju občinske 
ceste pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, 
morajo pred začetkom del obvestiti občinsko upravo o vrsti 
in obsegu del ter prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se 
zavaruje cesta.

(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev 
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na 
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

37. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)

(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v 
takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na sta-
bilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste 
in na varnost prometa.

(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varoval-
ni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga 
za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor 
oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje 
občinske uprave.

38. člen
(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, 

ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora inve-
stitor pridobiti soglasje občinske uprave.
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39. člen
(prepovedi ogrožanja varne uporabe občinske ceste)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela 

na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, 
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala 
varnost prometa na njej.

(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug mate-

rial ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-

ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, 

trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, 
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje 
cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sve-

ta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi 

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolo-

vozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, 
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora vo-
znik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo 
vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, za-
kriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno 
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter prepre-
čevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste mora 
brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice 
ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali 
zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora 
oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave za-
varovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih 
posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti poli-
cijo, medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinsko upravo.

40. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po cestah, morajo imeti kolesa s ta-
kšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah 
samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki 
ne poškodujejo vozišča.

41. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse 

posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske 
ceste, zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev 
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko 
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni 
s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjša-
no vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

2. Ukrepi za varstvo prometa

42. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela iz 32. člena tega odloka in druga dela na občinski 
cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi 
tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opra-
vljajo le z dovoljenjem občinske uprave.

(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste 
je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore 
občinske ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in 
zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, 
mora vloga, ki mora biti vložena najmanj 30 dni pred predlaga-
nim rokom zapore ceste, vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in 
obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas tra-
janja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ure-
ditve. Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore 
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s 
koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali 
med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občin-
ske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, medobčinski 
inšpektorat in redarstvo najmanj tri dni pred spremembo ter 
javnost na krajevno običajen način.

43. člen
(preglednosti ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali 
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno 
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna ber-
ma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti 
objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, 
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica 
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjša-
no vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik slu-
žeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka 
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju 
občine.

44. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev na občinskih cestah določi občin-
ski svet. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del 
posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne 
ureditve.
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(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste 

vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozi-
la, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in 
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;

– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 
prometa;

– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede 
na vrsto prometa;

– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 

kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-

ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost 

otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega pro-
meta pojavljajo v večjem številu;

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude-
ležencem prometa.

(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven 
naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo 
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(4) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena 
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in 
prometno opremo.

45. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-
metne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah 
odloča občinska uprava, če s tem odlokom ni določeno dru-
gače.

(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga 
obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo pro-
metno signalizacijo in Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana.

(3) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila podeljena kon-
cesija za redno vzdrževanje občinskih cest, lahko spreminja 
prometno signalizacijo in opremo le s predhodnim sklepom ali 
odločbo občinske uprave, razen v primerih iz tretjega odstavka 
26. člena tega odloka.

46. člen
(pritožbeni organ in stroški soglasij)

(1) O soglasjih in dovoljenjih tega odloka, ki jih izdaja 
občinska uprava, se odloči z odločbo, izdano v upravnem 
postopku.

(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega 
odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na žu-
pana.

(3) Soglasodajalci za pripravo in izdajo upravnih odločb 
v primeru gradnje oziroma izvajanja del v varovalnem pasu in 
del, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa, niso upra-
vičeni do plačila taks.

VI. POOBLASTILA IN UKREPI OBČINSKEGA REDARSTVA  
IN POLICIJE

47. člen
(pooblastila občinskega redarstva in policije)

(1) Nadzor nad določbami 9., 34., 39. in 40. člena tega 
odloka izvajajo na občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, 
ki se uporabljajo za javni cestni promet, in državnih cestah v 
naseljih redarji medobčinskega inšpektorata in redarstva (v 
nadaljevanju: občinski redarji).

(2) Policisti nadzirajo izvajanje določb iz prejšnjega od-
stavka v skladu zakonom, ki ureja ceste, in sicer v okviru 
nadzora cestnega prometa.

48. člen
(začasni ukrepi občinskega redarstva in policije  

ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti)
(1) Občinsko redarstvo ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki 

neposredno ogrožajo varnost ceste in promet na občinski ali 
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, 
izvede začasne ukrepe, s katerimi se prepreči ogrožanje ude-
ležencev v prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste, lastnika ceste ali od njega poo-
blaščenega upravljavca ceste in pristojni inšpekcijski organ za 
ceste. Enako pooblastilo ima policija, in sicer v skladu z določili 
zakona, ki ureja ceste.

(2) Občinsko redarstvo ali policija smeta odrediti odstra-
nitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če:

– slepijo udeležence v prometu,
– zmanjšujejo preglednost ceste,
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne 

opreme na cesti,
– zavajajo udeležence v prometu,
– ovirajo udeležence v prometu ali zmanjšujejo pretočnost 

prometa,
– odvračajo pozornost voznikov.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj za-

varovati nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo 
in prometno opremo ter v najkrajšem možnem času odpraviti 
pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena oziroma odstra-
niti predmete, objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega 
odstavka.

(4) Občinsko redarstvo ali policija smeta iz razlogov var-
nosti ceste in prometa na njej odrediti, da se prepove promet 
na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali 
tretjega odstavka 9. člena tega odloka. Prepoved prometa mora 
njen lastnik oziroma upravljavec označiti s predpisano prometno 
signalizacijo in traja do odprave razlogov za prepoved.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH  
IN NEKATEGORIZIRANIH CEST

49. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov na občinskih cestah in neka-
tegoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
izvaja inšpektor medobčinskega inšpektorata in redarstva.

(2) Vodenja inšpekcijskega postopka, prisilne izvršbe 
inšpekcijskih ukrepov, izvajanja denarnih izvršb, splošnih in 
začasnih inšpekcijskih ukrepov se izvajajo na podlagi določb 
zakona, ki ureja ceste in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.

50. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijskega orga-
na, je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev 
za delo v javni upravi, izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
inšpekcijski nadzor.

51. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora 
nadzira zlasti:

– ali se občinske ceste uporabljajo za namen ter na način 
in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok in zakon ter predpisi 
izdani na njuni podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki 
urejajo javne ceste);

– ali so občinske ceste redno vzdrževane skladno s pogoji 
tega odloka, zakona in predpisov, ki urejajo javne ceste, ter 
omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah posta-
vljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, zakona in 
predpisov, ki urejajo javne ceste;
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– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti 
postavljene in vzdrževane skladno z odlokom, zakonom in 
predpisi, ki urejajo javne ceste, ter izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb 
in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, 
postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v obmo-
čju občinske ceste po tem odloku in zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
odloku, zakonu in predpisov, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem odloku in zakonu;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo javne ceste.

– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s 
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategorizi-
ranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega 
odloka, zakona in predpisov, ki urejajo ceste.

52. člen
(obveznost vodenja podatkov o občinskih  

in nekategoriziranih cestah)
(1) Občinska uprava mora voditi evidence o občinskih 

cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja 
javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah 
mora občina brezplačno posredovati direkciji najkasneje do 
15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.

(3) Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji 
do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške 
občine.

(4) Občinska uprava vzpostavi in vodi evidenco neka-
tegoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet na 
območju Občine Sežana.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE IN UPORABA ZAKONA

53. člen
(smiselna uporaba)

(1) Kolikor kazni niso določene v tem odloku, se smiselno 
uporabijo materialne in kazenske določbe zakona, ki ureja 
ceste.

(2) Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziro-
ma so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških  

ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom 

uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, 
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

(3) Če so bili projektni pogoji občine izdani pred uvelja-
vitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po 
dosedanjih predpisih.

55. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 102/99).

56. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 032-4/2012-12
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2161. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti 
napisnih tabel za označevanje ulic na območju 
Občine Sežana

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o dolo-
čanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in 
stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine 
Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 21. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih 

tabel za označevanje ulic na območju  
Občine Sežana

1. člen
S tem odlokom se določa enotno obliko napisnih tabel za 

označevanje ulic na območju Občine Sežana.

2. člen
Napisna tabla za označevanje ulic je pravokotne oblike, 

z zaobljenimi robovi, velikosti 50 cm krat 30 cm. Tip pisave je 
Arial, velikost pisave 6,50 cm, napisi imena ulic so z velikimi 
tiskanimi črkami, dvovrstična sredinska poravnava (presledek 
2 cm). Barva tabel je v CYMK barvni skali, podlaga je rdeča 
C=0 %, M=100 %, Y=100 %, K=0 %. Barva napisne plasti je 
bela. Obroba je bela in od roba odmaknjena 1,50 cm, debelina 
obrobne črte je 4 mm ima vbočene zaobljene robove.

3. člen
Grafična podoba napisnih tabel je določena in razvidna 

v grafični prilogi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-14
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

Priloga
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Napisna tabla za označevanje ulic
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2162. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, 
plačilih za opravljanje funkcije – sejninah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov 
ter sejninah za člane svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Sežana

Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – preči-
ščeno besedilo, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba 
US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10, 84/10 – Odločba US 
in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
21. 6. 2 012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih  
za opravljanje funkcije – sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter sejninah za člane 
svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana

1. člen
V Pravilniku o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – 

sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v 
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/11) se 7. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za opravljanje 
funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7.5 % plače 
župana brez njegovega dodatka za delovno dobo in ne sme 
letno preseči tega zneska. V okviru tega zneska se članu ob-
činskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije – sejnina 
za posamezen mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– udeležbo na seji občinskega sveta: 246,46 EUR bruto
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, 

katerega predsednik je: 70,41 EUR bruto
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, 

katerega podpredsednik je: 52,81 EUR bruto
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je: 

35,21 EUR bruto
– za nadomeščanje župana oziroma podžupana v času 

njune odsotnosti oziroma zadržanosti: 5,43 EUR bruto na uro 
na dan.«

2. člen
V 8. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, 

da se glasijo:
»(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru 
občinskega sveta določi plačilo za opravljanje dela – sejnina, 
ki se izplača za udeležbo na seji v znesku 46,45 EUR bruto, 
podpredsednikom delovnih teles občinskega sveta pa sejnina 
v višini 67,10 EUR bruto.

(2) V primeru, da se seje občinskega sveta, na kateri so 
obravnavana mnenja oziroma drugi akti posameznega delov-
nega telesa, po pooblastilu predsednika delovnega telesa, 
udeleži podpredsednik oziroma član le-tega, ki ni član občin-
skega sveta, mu za udeležbo na seji občinskega sveta pripada 
sejnina v višini 35,21 EUR bruto.

(3) Skupni znesek iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne sme letno preseči 7.5 % plače župana brez njegovega 
dodatka za delovno dobo.«

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo 

pravico do plačila za opravljanje dela v višini največ 7.5 % plače 

župana brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačila za 
opravljanje dela ne smejo letno preseči najvišjega možnega 
zneska.

(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedniku za udeležbo na seji nadzornega odbora: 

70,42 EUR bruto
– članu za udeležbo na seji nadzornega odbora: 

35,21 EUR bruto
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 

sklepu nadzornega odbora 140,83 bruto
– predsedniku oziroma od njega pooblaščenemu članu 

nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na 
kateri se obravnava predlog proračuna, poročila o opravljenih 
nadzorih in druge zadeve, h katerim je nadzorni odbor vabljen, 
35,21 EUR bruto.«

4. člen
V 11. členu se v četrtem odstavku besedi »en kilometer« 

nadomesti z besedama »dva kilometra«; število 15 pa se na-
domesti s številom 8.

5. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega 

odstavka tega člena, pripada plačilo za opravljanje funkcije – 
sejnina v dvojnem določenem znesku, njihovim namestnikom 
pa izplačilo sejnine v višini 67,10 EUR bruto.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Zneski sejnin in potnih stroškov, določeni s tem pravilni-

kom, se začnejo izplačevati za udeležbo na sejah, ki so bile 
opravljene v mesecu juniju 2012.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-17
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2163. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) in 20/11 Odl. US) ter 
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) 
je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 6. 2012 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Zemljiščem parc. št. 198/2, parc. št. 170172 in parc. 

št. 189/3, vse k.o. 2442 – Štorje vpisane kot javno dobro v lasti 
Občine Sežana, se ukine status javnega dobra.

2.
Zemljišča se odpišejo iz seznama javnega dobra in pri-

pišejo k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska 
pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-20
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) in 20/11 Odl. US) ter 16. člena 
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 21. 6. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Zemljišču, parc. št. 1051/14, k.o. 2422 – Kopriva, vpisa-

nem kot javno dobro, se ukine status javnega dobra.

2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše 

k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-23
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2165. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) in 20/11 Odl. US) ter 16. člena 
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 21. 6. 2012 sprejel

S K L E P

1.
Zemljišču, parc. št. 227/87, k.o. Lokev, vpisanem kot jav-

no dobro v lasti Občine Sežana, se ukine status javnega dobra.

2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše 

k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-22
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2166. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) in 20/11 Odl. US) ter 16. člena 
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 21. 6. 2012 sprejel

S K L E P

1.
Zemljiščem, parc. št. 3005/10 in parc. št. 3011/2, obe k.o. 

2429 – Pliskovica, vpisanim kot javno dobro, se ukine status 
javnega dobra.

2.
Zemljišči se odpišeta iz seznama javnega dobra in pri-

pišeta k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska 
pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2012-21
Sežana, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o predkupni pravici Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 15. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski 
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 13. 6. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o predkupni pravici  
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščav-

nici (Uradni list RS, št. 9/06, 6/11, 48/11, 62/11), se v 2. členu, v 
sedmi alineji zamenjata parcelna št. 170 s parcelno št. 170/1 in 
parcelna št. 168 s parcelno št. 168/1, ki ležita v k.o. Terbegovci.

2. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščav-

nici (Uradni list RS, št. 9/06, 6/11, 48/11, 62/11), se v 2. členu 
dodajo osma, deveta in deseta alineja:

»– zemljišča parc. št. 173, 172/2, 174, k.o. Terbegovci,
– zemljišče parc. št. 1370, k.o. Slaptinci,
– zemljišča parc. št. 773/1, 772/1, k.o. Kraljevci.«
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-26/2012-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

2168. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini 
na domu 2012

Na podlagi 36. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09 in 6/12) in 15. člena Sta-
tuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 
77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. 
redni seji sveta dne 13. 6. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici daje so-
glasje k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, po-
sredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona, 
in sicer:

– Cena storitve znaša 17,44 €
– Zakonska subvencija Občine Sveti Jurij 

ob Ščavnici znaša 9,30 €
– Polna cena za neposrednega uporabnika 

znaša 8,14 €.
2. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavni-

ci določa:
– Dodatno subvencijo za neposredne upo-

rabnike v višini 3,76 €
– Ceno storitve za neposrednega uporabni-

ka v višini 4,38 €.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je, uporablja pa se od 1. 6. 2012.

Št. 12280-0002/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

ŠENTJUR

2169. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi Občinskega prostorskega načrta 
Občine Šentjur z okoljskim poročilom

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 
37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – 
Uradno prečiščeno besedilo) Občina Šentjur z

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Šentjur z okoljskim po-
ročilom

I.
Občina Šentjur naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 

Občine Šentjur (v nadaljevanju: OPN Občine Šentjur), ki ga je 
pod št. projekta 13/2008, v maju 2012 izdelala RRD, Regijska 
razvojna družba d.o.o. Domžale in je sestavljen iz strateškega 
in izvedbenega dela;

2. okoljskega poročila za OPN Občine Šentjur z dodatkom 
za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana 
območja, ki ga je pod št. projekta 132/11, julij 2012 izdelal 
IPSUM, okoljske investicije, d.o.o. Domžale.

II.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. julija do vključno 16. av-

gusta 2012.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Šentjur, 

Mestni trg 10, 3230 Šentjur, v drugem nadstropju soba 207 
(sejna soba) in na spletni strani http://www.sentjur.si. Ogled 
v prostorih občine je možen v ponedeljek, torek, četrtek od 
8.–15. ure, v sredo od 8.–17. ure in v petek od 8.–13. ure.

IV.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala jav-

no obravnavo v četrtek, dne 19. julija 2012 v veliki sejni sobi Ob-
čine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur (pritličje levo) ob 16. uri.

V.
V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pra-

vico dajati pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnje-
nem osnutku OPN Občine Šentjur in k okoljskemu poročilu. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 16. 8. 2012 podajo 
pisno na mestu javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov 
Občine Šentjur, Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo 
okolja, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom »Pripombe na 
javno razgrnitev OPN Občine Šentjur« oziroma na elektronski 
naslov: obcina.sentjur@sentjur.si ali pa ustno na zapisnik v 
okviru javne obravnave.

Župan Občine Šentjur bo po končani javni razgrnitvi za-
vzel stališča do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in 
predlogov bodo objavljena na spletni strani http://www.sentjur.si.

Št. 352-10/2004(261)
Šentjur, dne 2. julija 2012

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠENTRUPERT

2170. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

Na podlagi 64. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 62/09), Pravilnika 
o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in 19. člena 
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski 
svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Šentrupert

I. PREDMET PRAVILNIKA

1. člen
S Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Šentrupert (v nadaljevanju: Pravilnik) se do-
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loči način obračunavanja storitve ravnanja z odpadki v Občini 
Šentrupert. V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi enak po-
men kot v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Šentrupert (v nadaljevanju: Odlok).

2. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi od-

padki v Občini Šentrupert določa način oblikovanja postavk 
tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:

1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2. predelavo komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 

komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju,

ob uporabi posod prostornine od 120 l do 1.100 l in izjemoma 
tudi posod večjega volumna.

3. člen
Pravilnik velja skladno z določili Odloka za uporabnike 

storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, to so 
gospodinjstva oziroma občani in javne ustanove.

4. člen
(1) Cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpad-

kov ter predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju se obli-
kujejo za:

1. zbiranje in prevoz odpadkov, ki obsega:
– zbiranje in prevoz komunalnih (mešanih in ločeno zbra-

nih frakcij) odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
– obdelavo komunalnih odpadkov v zbirnem centru in v 

mali kompostarni.
2. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov, ki obsega:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (mehansko-bi-

ološka stabilizacija),
– transport odpadkov,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje 

ukrepov po zaprtju odlagališča,
– stroške upravičenih bonitet ali odškodnin do 10 % cene 

odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
(2) Cena storitev mora pokrivati vse stroške ravnanja z 

odpadki. Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov, nastalih 
z izvajanjem dejavnosti, vključno z amortizacijo. Vsi navedeni 
elementi cene se v kalkulacije cene in na računu prikazujejo 
ločeno.

(3) Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi 
predpisi na področju oblikovanja cen.

II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

5. člen
(1) Zbiranje in prevoz odpadkov (v nadaljevanju: prevoz) 

obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz 

gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev 

in z ekoloških otokov,
– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnega centra,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih 
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih od-
padkov,

– obdelavo bioloških odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z biološkimi odpadki,

– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obde-
lava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,

– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov 
na regijsko odlagališče,

– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in 

nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim 

računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
(2) V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek odlaga-

nja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov z vključeno okoljsko dajatvijo.

III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA

6. člen
(1) Ravnanje z odpadki se gospodinjstvom obračunava 

mesečno na osebo. Enota količine storitev je masa (kg) komu-
nalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu 
javne službe. Sodilo za razdelitev količine storitev na posa-
meznega uporabnika je velikost zabojnika in število odvozov, 
pri čemer se kot najmanjša količina prepuščenih komunalnih 
odpadkov obračuna za 40 litrov na osebo mesečno, kot določa 
Odlok o ravnanju z odpadki in glede na sestavo preostanka 
komunalnih odpadkov, ustreza 20 kg.

(2) Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive eviden-
ce o številu prebivalcev na posameznem naslovu kot je central-
ni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o 
številu prebivalcev na posameznem naslovu.

(3) Izvajalec javne službe do 15. 4. tekočega leta pripravi 
letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkov z izračunom 
mase preostanka in bioloških odpadkov na osebo.

(4) V primeru večjih količin preostankov odpadkov se 
storitev zaračuna po dejanski masi oziroma dejanskem volu-
mnu. Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski 
volumen odloženega preostanka komunalnih odpadkov in v 
primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi povečanje 
razpoložljivega volumna zabojnika za preostanek odpadkov.

(5) Cena ravnanja z odpadki za posamezno osebo (Cos) 
na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe 
Q = kg/(os/m) in cene (C) ravnanja z odpadki:

Cos = Q x C

Mesečni obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:

Zo = Cos x Šos

Zo – znesek za ravnanje z odpadki, ki ga gospodinjstvo 
plača v EUR na mesec

Cos – mesečna cena na osebo, izražena v EUR na kg ali 
m3 v Občini Šentrupert

Šos – število oseb v gospodinjstvu.

(6) Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v 
skladu s 4. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi repu-
bliškimi predpisi.

7. člen
Za posamezno počitniško hišo, vikend oziroma drug 

objekt, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni 
podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje stroškov, ki 
nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva 
ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekven-
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ca odvoza, ki je določena v občinskem predpisu, kar je 20 kg 
komunalnih odpadkov mesečno.

8. člen
(1) V primeru občasnih povečanih količin ostanka komu-

nalnih odpadkov, mora uporabnik pri izvajalcu nabaviti dodatne 
namenske vreče z logotipom izvajalca, ki jo odda na odjemno 
mesto za preostanek odpadkov.

(2) Cena vreče za ostanek komunalnih odpadkov vsebuje 
stroške prevoza, obdelave in odlaganja preostanka odpadkov.

9. člen
Finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukre-

pov po zaprtju odlagališča bo vključeno v ceno storitve po 
prejeti odločbi o IPPC odlagališča in se bo naknadno dodalo 
ceni, o čemer se bo pristojno ministrstvo obvestilo najkasneje 
v 15 dneh.

IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z BIOLOŠKIH 
ODPADKOV

10. člen
(1) Obračun storitve zbiranja in prevoza bioloških odpad-

kov za gospodinjstva, izražen v EUR/ m³, se opravi na podlagi 
naslednjih postavk:

– minimalne količine komunalnih odpadkov na osebo na 
mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 20 kg/osebo/mesec, 
kar je ekvivalentno volumnu 40 l,

– minimalne količine biorazgradljivih odpadkov na ose-
bo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika povprečno 
5 kg/osebo/mesec, kar je ekvivalentno volumnu 10 l, ko upo-
rabnik nima možnosti kompostiranja na lastnem vrtu.

(2) Naveden način obračuna vključuje dva odvoza preo-
stanka mešanih komunalnih odpadkov na mesec, dva odvoza 
rumenih zabojnikov na mesec, dva odvoza ekoloških otokov 
na mesec, en odvoz kosovnih odpadkov na leto, en odvoz 
nevarnih odpadkov na leto in štiri odvoze bioloških odpadkov 
na mesec.

V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE

11. člen
(1) Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nasta-

jajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogod-
be med izvajalcem in povzročiteljem.

(2) Obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov za 
pravne osebe, izražen v EUR/ kg, se opravi na podlagi nasle-
dnjih postavk:

– glede na dejansko maso zabojnika oziroma najmanj za 
100 kg preostanka odpadkov,

– v primeru, da nastaja pri pravni osebi večja količina 
komunalnih odpadkov, se storitev obračuna po dejanski masi 
odpadkov.

(3) Cena za posodo se določi na podlagi volumna posode 
in cene za storitev ravnanja z odpadki, izražene v EUR/kg.

(4) Cena odvoza odpadkov na mesec (Cod) je produkt 
cene odvoza za posodo (Cp), števila posod (Šp) in števila 
odvozov (K):

Cod = Cp x Šp x K

Cod – cena za odvoz odpadkov na mesec
Cp – cena odvoza za posodo
Šp – število posod
K – število odvozov.

12. člen
(1) Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno poso-

do, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen razdeli med 

posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša 
velikost posode, ki se povzročitelju obračuna 100 kg.

(2) Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se 
obračunava storitev ravnanja z odpadki za 50 kg oziroma 
ustrezno maso mesečno na posamezno počitniško enoto (sta-
novanje, počitniška hiša, apartma ipd.) oziroma po dejanskem 
volumnu.

13. člen
Odvoz komunalne embalaže (papirna, votla steklena 

in ostala) in papirja se ne obračunava posebej, če se zago-
tavlja odvoz v enakem standardu, kot je določen za gospo-
dinjstva za individualno gradnjo. V nasprotnem primeru se 
lahko zagotovi odvoz ob dodatnem plačilu storitve, ki lahko 
znaša četrtino vrednosti, ki bi veljala za odvoz ostanka ko-
munalnih odpadkov.

VI. NADZOR

14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika opravljajo 

pristojni nadzorni organi.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o 

ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert.

VII. PREHODNE DOLOČBE

15. člen
(1) Obračun po tem pravilniku se mora pričeti izvajati 

najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi pravilnika.
(2) Za storitve, ki se na dan uveljavitve tega pravilni-

ka še ne izvajajo, se prične izvajati obračun z izvajanjem 
storitve.

16. člen
Do pričetka uporabe cen, oblikovanih na podlagi tega 

Pravilnika, se za obračun storitve ravnanja z odpadki kot ob-
računska osnova uporablja volumen odpadka na osebo, pri 
čemer je določena najmanjša količina za obračun brez odvoza 
bioloških odpadkov 0,25 m3/osebo/mesec. Povzročiteljem, ki 
biološke odpadke prepuščajo izvajalcu v rjavih zabojnikih, se 
dodatno obračuna odvoz in zbiranje bioloških odpadkov v višini 
0,125 m3/osebo/mesec.

VIII. KONČNE DOLOČBE

17. člen
(1) Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na 
podlagi tega Pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobi-
tvi predhodnega soglasja občinskega sveta in pristojnega 
organa, v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen 
komunalnih storitev.

(2) Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 30/01) in Sklep o tarifnih 
postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 30/01).

Št. 354-0028/2012-3
Šentrupert, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI

2171. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB I, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09), 
7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine 
Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini, parc. št. 840/11 – pot v izmeri 521 m2, 

k. o. Ježni vrh (ID 1850), ki je javno dobro, se ukine status 
javnega dobra v splošni rabi.

II.
Nepremičnina iz tč. I. tega sklepa postane last Občine 

Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 
matična številka 1779737.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 466-41/2007-020
Šmartno pri Litiji, dne 4. julija 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

TIŠINA

2172. Odlok o podelitvi priznanj Občine Tišina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 15. redni seji 
dne 15. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o podelitvi priznanj Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Namen odloka)

S tem odlokom Občinski svet Občine Tišina določa vr-
ste, pogoje in pristojnosti podeljevanja priznanj Občine Tišina, 
postopke in način podeljevanja, celostno grafično podobo pri-
znanj ter zagotovitev virov in vodenje evidence o podeljevanju 
priznanj.

II. VRSTE, POGOJI IN PRISTOJNOSTI PODELJEVANJA 
PRIZNANJ

2. člen
(Vrste priznanj)

(1) Priznanja Občine Tišina (v nadaljevanju: priznanja) so:
1. »ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko 

delo kandidata.

2. »ZAHVALNA LISTINA«, ima pomen zahvale in pri-
znanja za dolgoletno uspešno delo kandidata na kateremkoli 
področju.

3. »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA«, ima pomen priznanja 
za dosežke v zadnjem letu.

4. »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA«, ima pomen pri-
znanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih 
ustvarjalnosti.

5. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA«, ima po-
men osebnega priznanja za uspehe oziroma dosežke na kul-
turno-prosvetnem, gospodarskem in zdravstvenem področju 
ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

(2) Priznanja pod 1., 2., 3. in 5. so opremljena z datumom, 
potrjena z občinsko štampiljko in županovim podpisom, plaketa 
nosi le datum in županovo ime.

3. člen
(Častni občan)

(1) Najvišje častno priznanje Občine Tišina je »ČASTNI 
OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenj-
sko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstve-
nem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraže-
valnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še 
na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim 
delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljaviti Občine 
Tišina, da ima to trajni pomen. Naziv častni občan je izjemnega 
pomena in se lahko podeljuje le enkrat v mandatu občinskega 
sveta, praviloma v drugi polovici mandata.

(2) Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi 
drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer letno.

4. člen
(Zahvalna listina)

Drugo najvišje občinsko priznanje je »ZAHVALNA LISTI-
NA« ki se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno 
uspešnost na različnih delovnih področjih na območju Občine 
Tišina.

5. člen
(Priznanje Občine Tišina)

(1) Tretje najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE 
OBČINE TIŠINA«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom 
ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na 
družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem 
in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. 
Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za 
takšno nadaljnje tvorno in za Občino Tišina, pomembno delo.

(2) Župan naj bi izdal tri priznanja letno.

6. člen
(Zlata plaketa Občine Tišina)

(1) »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA« ima pomen pri-
znanja za enkratne pomembne dosežke na različnih področjih 
ustvarjalnosti.

(2) Podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh 
primerih.

7. člen
(Priznanje župana Občine Tišina)

(1) »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA« ima pomen 
osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Po-
deljuje se zaslužnim posameznikom, lahko pa tudi skupinam, 
bodisi občanom, bodisi zunanjim sodelavcem. Rok podelitve 
je priložnosten.

(2) Podeli se lahko največ tri priznanja letno.

III. PODELJEVANJE PRIZNANJ

8. člen
(Imenovanje komisije za priznanja in nagrade)

Občinski svet kot svoje delovno telo na začetku mandata 
za svoje mandatno obdobje imenuje pet člansko Komisijo za 
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priznanja in nagrade, (v nadaljevanju: komisija). Člane pre-
dlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
izmed članov občinskega sveta in največ polovico članov izmed 
drugih občanov. Komisija ima predsednika, ki ga izmed sebe 
izvolijo člani.

9. člen
(Razpis za podelitev priznanj)

(1) Komisija za priznanja in nagrade sprejme sklep o jav-
nem razpisu za podelitev priznanj, s katerim določi:

– vrsto priznanj in
– rok za vložitev predlogov.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani 

Občine Tišina, internem kanalu in kot nenaslovljeno pošiljko 
vsem gospodinjstvom v občini.

10. člen
(Predlaganje priznanj)

(1) Kandidate za 1., 2., 3. in 4. stopnjo priznanja lahko 
predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov ter 
pravne osebe s sedežem v Občini Tišina. Kandidate za 5. sto-
pnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.

(2) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
– ime in priimek, rojstni podatki in naslov predlaganega 

kandidata oziroma naziv in naslov pravne osebe, ki je predla-
gana za priznanje;

– vrsto priznanja;
– podrobnejšo obrazložitev predloga.
(3) Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen 

v pisni obliki, v zapečateni ovojnici z napisom »Predlog za 
podelitev priznanja«.

(4) Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev 
priznanja.

(5) Priznanja iz 3. člena lahko dobijo posamezniki, prizna-
nja iz 4., 5., 6. in 7. člena pa tako posamezniki kot ravne osebe.

(6) Kandidati po tem odloku ne morejo biti: člani organov 
občine, direktor občinske uprave in zaposleni na občinski upra-
vi, razen kadar se predlog za priznanje ne nanaša na delo v 
občinski upravi.

11. člen
(Obravnava predlogov za podelitev priznanj)

(1) Komisija za priznanja in nagrade na podlagi prispelih 
predlogov iz javnega razpisa in na podlagi kriterijev iz tega 
pravilnika pripravi ustrezno obrazložitev za vse kandidate in 
oblikuje predlog o podelitvi priznanj.

(2) Komisija posreduje obrazložitve, predlog o podelitvi 
priznanj in kopije predlogov za podelitev priznanja občinskemu 
svetu.

(3) Delo komisije za priznanja in nagrade poteka na sejah 
komisije brez navzočnosti javnosti.

12. člen
(Odločanje o podelitvi priznanj)

(1) Občinski svet obravnava predlog za podelitev priznanj 
in ga sprejme v nespremenjeni ali ustrezno spremenjeni vsebini.

(2) O predlogu komisije občinski svet glasuje prednostno.

13. člen
(Izročitev priznanja)

Praviloma se priznanja podeljujejo ob občinskem prazniku 
po presoji in odločitvi občinskega sveta, pa lahko tudi ob drugih 
svečanostih ali jubilejih posameznih ustanov in organizacij.

14. člen
(Odločanje o podelitvi priznanja župana)

(1) O podelitvi priznanj župana odloča župan Občine 
Tišina po svoji presoji.

(2) O podelitvi priznanj iz prvega odstavka tega člena 
župan poroča občinskemu svetu.

15. člen
(Izročitev priznanja župana)

Priznanje župana Občine Tišina izroči župan Občine Ti-
šina na javen in ustrezno svečan način. Rok podelitve je 
priložnosten.

IV. ODVZEM PRIZNANJA

16. člen
(Razlogi za odvzem priznanja)

Vsako podeljeno priznanje se lahko iz utemeljenih razlo-
gov odvzame, če je bilo podeljeno v nasprotju s tem pravilni-
kom oziroma podeljeno na podlagi neresničnih podatkov.

17. člen
(Odločanje o odvzemu priznanja)

(1) O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje občinski svet od-
loča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju 
komisije za priznanja in nagrade.

(2) O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, odloča 
župan. O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, ta poroča 
občinskemu svetu.

V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PRIZNANJ

18. člen
(Grafična podoba priznanj)

(1) Priznanje »ČASTNI OBČAN« obsega umetniško iz-
delano listino v velikosti (ne manjša) kot F = A 3, na kateri je 
besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi ga grb 
občine, ter štampiljka oziroma pečat občine. Priznanje naj bo 
namenu primerno uokvirjeno.

(2) Priznanje »ZAHVALNA LISTINA« se podeljuje v zato 
pripravljenih mapah.

(3) »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA« vsebuje utemeljitev 
sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski 
grb s štampiljko ali pečatom. Izdelani so umetniško na F = A 3 
ter namenu primerno uokvirjena.

(4) Priznanje »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA« je po-
zlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim 
besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim 
grbom na njeni sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo 
položeno v posebni šatulji, spremlja pa jo odločba o priznanju.

(5) »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA« obsega 
pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam 
občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napi-
som. Izroča se ga v šatulji, spremlja ga odločba z zapisom o 
priznanju – pohvali v posebni mapi. Priznanju se lahko priloži 
še knjižno darilo s posvetilom.

VI. VIRI IN EVIDENCE O PODELJEVANJU PRIZNANJ

19. člen
(Sredstva in strokovno tehnična opravila)

(1) Sredstva za pripravo, organizacijo in podelitev priznanj 
se zagotovijo letno v proračunu Občine Tišina.

(2) Strokovno-tehnična opravila v zvezi s podeljevanjem 
priznanj opravlja občinska uprava.

20. člen
(Vodenje evidence o podeljevanju priznanj)

Občinska uprava vodi knjigo o podeljenih priznanjih, ki 
vsebujejo naslednje podatke:

– zaporedno številko vpisa;
– vrsta priznanja;
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– podatke o predlagatelju;
– podatke o prejemniku;
– podatke o sklepu občinskega sveta s kratkim povzetkom 

vsebine;
– podpis župana občine;
– kraj in datum vročitve priznanja.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen
(Veljavnost predhodnih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati VI. po-
glavje: Občinska priznanja v Odloku o istovetnostnih simbolih 
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 2/01, z dne 12. 1. 2001).

22. člen
(Začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0019/2012-1
Tišina, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

2173. Pravilnik o dodeljevanju pomoči 
za spodbujanje razvoja gospodarstva 
v Občini Tišina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 15. redni seji 
dne 15. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja 

gospodarstva v Občini Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji 
in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračun-
skih sredstev Občine Tišina za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Tišina.

(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovite-
ga podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti 
za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter 
ustvarjanje novih delovnih mest.

2. člen
(sredstva za izvajanje spodbud)

(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v 
proračunu Občine Tišina za posamezno leto.

(2) O ukrepih, ki se bodo v posameznem letu izvajali, 
odloča občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe, po sprejetju 
proračuna.

3. člen
(pravna podlaga »de minimus«)

Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravi-
lih “de minimus” v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske Skupnosti za državno pomoč “de minimis” 
(Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).

4. člen
(instrumenti pomoči)

Pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dode-
ljujejo v obliki dotacij (nepovratna sredstva), subvencioniranja 
obrestne mere in znižanja občinskih dajatev.

5. člen
(razlaga pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

– upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dodeljuje 
pomoč;

– materialne investicije: naložbe v opredmetena osnovna 
sredstva;

– nematerialne investicije: naložbe v neopredmetena dol-
goročna sredstva;

– intenzivnost pomoči: višina pomoči izražena kot odsto-
tek upravičenih stroškov.

II. UPRAVIČENCI

6. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki;
– mikro podjetja (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih 

in letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR);
– mala podjetja (podjetje, ki ni podjetje iz prejšnje alineje, 

ima manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 10 mio EUR);

– srednja podjetja (ni podjetje iz prejšnjih alinej, ima manj 
kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mili-
jonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR).

(2) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so lahko tudi:
– potencialno podjetje, ki je na pristojnem sodišču vložilo 

zahtevo za vpis v sodni register;
– fizična oseba (občan), ki namerava opravljati dejavnost 

in je pri pristojnem organu vložil zahtevo za vpis v Poslovni 
register.

(3) Pri posameznem ukrepu so upravičenci posebej opre-
deljeni.

7. člen
(pogoji)

(1) Za pomoč lahko zaprosijo prosilci s sedežem ali po-
slovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju 
Občine Tišina.

(2) Fizična oseba mora imeti stalno prebivališče na ob-
močju Občine Tišina.

(3) Kolikor je predmet sofinanciranja naložba, mora biti 
lokacija naložbe na območju Občine Tišina.

III. OMEJITVE

8. člen
(omejitve pomoči)

(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni podjetja 
oziroma fizične osebe, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje 

in prestrukturiranje;
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– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– podjetja iz sektorja premogovništva po opredelitvi Ured-
be Sveta (ES) št. 1407/2002;

– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti;

– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v na-
slednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proi-
zvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

– ki so že prejela pomoč po tem pravilniku in sredstev niso 
koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz pogodbe o 
dodelitve sredstev pomoči;

– ki so že koristila državno pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;

– ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti 
do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;

– ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do ob-
čine.

(3) Pomoč se lahko dodeli, kadar ta predstavlja potrebno 
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj 
nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimula-
tivni učinek in niso namenjena samo zmanjšanju stroškov pod-
jetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi.

(4) Pomoč, odobrena po pravilih »de minimus«, lahko 
pokriva do 100 % upravičenih stroškov.

(5) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen 
dodeljuje le enkrat.

9. člen
(ostale omejitve)

Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma neposredno z izvozom po-

vezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega;

– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.

10. člen
(zgornja meja in akumulacija pomoči)

(1) Pomoči „de minimis” po tem pravilniku se lahko do-
delijo pod pogojem, da upravičenec, v izogib preseženi zgornji 
meji „de minimus”, pred dodelitvijo sredstev (v prijavi) poda 
pisno izjavo o:

a) že prejetih „de minimus” pomočeh, vključno z navedbo 
pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) 
in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za 
„de minimus” pomoč;

b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške.

(2) Skupna pomoč na podlagi pravil „de minimis”, dode-
ljena istemu podjetju oziroma upravičencu, ne sme presegati 
200.000 EUR v v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, 
iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je 
pomoč dodeljena.

(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred 
odbitkom davka ali drugih dajatev.

(4) Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali 
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek 
prejete pomoči (kumulacija) ne sme preseči dovoljene inten-
zivnosti državnih pomoči.

IV. UKREPI

11. člen
(vrste ukrepov)

Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva se lahko 
dodeljujejo za naslednje ukrepe:

1. subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne 
kredite;

2. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj;

3. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samo-
zaposlovanja;

4. spodbujanje promocije;
5. spodbujanje prijav podjetij na državne in mednarodne 

razpise;
6. spodbujanje projektov inovacij;
7. spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izo-

braževalnimi institucijami.

12. člen
(prednostni kriteriji)

Pomoč za spodbujanje gospodarstva se prednostno do-
deljuje upravičencem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje 
kriterije:

– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev;
– vlaganja v dejavnosti, ki so v občini deficitarne, manj 

razvite ali dopolnjujejo proizvodni program obstoječih podjetij;
– vlaganja v dejavnosti, ki uvajajo sodobne tehnologije, ki 

so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.

13. člen
(davek na dodano vrednost in druge dajatve)

Davek na dodano vrednost ali katerekoli druge dajatve, ki 
jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po tem pravilniku.

14. člen
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene  

bančne kredite
(1) Namen: spodbujanje naložb v materialne in nema-

terialne investicije in s tem vzpostavitev boljših možnosti za 
gospodarski razvoj.

(2) Predmet pomoči: subvencija obrestne mere za kredite 
za financiranje materialnih in nematerialnih investicij.

(3) Oblika pomoči: subvencioniranje obrestne mere.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter 

mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: obrestna mera, določena med 

banko in prosilcem, za kredite za materialne in nematerialne 
investicije, v okviru tega za:

– stroške nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja 
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;

– stroške nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroške nakupa opreme in strojev – kot osnovnih sred-

stev;
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumen-

tacije;
– stroške nakupa patentov, licenc, nepatentiranega teh-

ničnega znanja in programske opreme.
(6) Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki 

imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih 
sredstev;

– minimalni znesek najetega kredita je 4.500 EUR;
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– investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne 
mere, se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem 
zaključku.

(7) Višina pomoči: do 50 % skupne obrestne mere, dolo-
čene med banko in prosilcem, največ za obdobje 5 let.

(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upra-
vičenca in trajanje subvencioniranja se določita z vsakokratnim 
javnim razpisom.

15. člen
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij  

v razširjanje dejavnosti in razvoj
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb za namen usta-

navljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s 
tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in 
povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.

(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij;
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija;
– znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega pri-

spevka).
(4) Upravičenci:
– za sofinanciranje začetnih investicij: potencialna podje-

tja in fizične osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika;
– za sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj: samo-

stojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja 

zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa strojev ali opreme – kot osnovnih sred-

stev;
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroški nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehnič-

nega znanja in programske opreme;
– strošek komunalnega prispevka za novogradnjo ali do-

zidavo poslovnih prostorov.
(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Tišina in 

se tu ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku, ki se šteje od 
pridobitve uporabnega dovoljenja ali dobave strojev in opreme;

– za naložbo se štejejo materialne in nematerialne inve-
sticije;

– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali inve-
sticijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smi-
slu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa 
v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti; 
povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že 
opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno;

– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, 
mora prejemnik pridobiti uporabno dovoljenje najpozneje v 
roku 3 let od dokončnega plačila pomoči, vse ostale naložbe 
pa se morajo izvesti v roku enega leta od pridobitve pomoči; 
v nasprotnem primeru je potrebno sredstva v celoti vrniti in 
oprostitve pri davščinah plačati.

(7) Višina pomoči:
– dotacija do 40 % upravičenih stroškov posamezne in-

vesticije;
– znižanje komunalnega prispevka:

– do 100 % za industrijske stavbe in skladišča po enotni 
klasifikaciji vrst objektov CC-SI;

– do 50 % za ostale objekte namenjene poslovni dejav-
nosti (nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji vrst objek-
tov CC-SI, razen stavb iz prve alinee).

Skupna višina pomoči po obeh instrumentih ne sme pre-
seči 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.

(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upra-
vičenca se določi z javnim razpisom.

16. člen
3. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest  

in samozaposlovanja
(1) Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih 

mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s sa-
mozaposlitvijo in zaposlovanjem mladih ter s tem prispevati 
k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na 
območju občine.

(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja;
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje zaposlovanja mladih.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci:
– upravičenci do pomoči za samozaposlitve so: fizične 

osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika; dejavnost 
ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni 
poklic;

– upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest 
in zaposlovanje mladih so: samostojni podjetniki posamezniki, 
mikro, mala in srednja podjetja ter potencialna podjetja iz dru-
gega odstavka 6. člena tega pravilnika.

(5) Upravičeni stroški: minimalna mesečna bruto plača.
(6) Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v Občini Tišina;
– je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na Republi-

škem zavodu za zaposlovanje (razen za prvo zaposlitev);
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih 

povezanih družbah.
b) Upravičenec, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– samozaposlitev, se mora ohraniti najmanj 24 mesecev 

po prejemu pomoči;
– namero za samozaposlitev upravičenec dokazuje z 

izdelanim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja 
ter potrjenim obrazcem M1/M2;

– samozaposlitev mora biti izvedena v obdobju od začet-
ka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.

c) Upravičenec, ki odpira nova delovna mesta ali zaposlu-
je mlade, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– delovno mesto se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po 
prejemu pomoči; v tem času upravičenec tudi ne sme zmanjšati 
skupnega števila obstoječih delovnih mest, izračunanega na 
podlagi naslednje alinee;

– nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega 
števila obstoječih delovnih mest nad najvišjim stanjem v zadnjih 
12 mesecih brez upoštevanja upokojitev;

– upravičenec lahko pred pričetkom črpanja pomoči pre-
izkusi delavca s poskusnim delom v trajanju od enega do treh 
mesecev, pomoč se začne črpati po preteku poskusnega dela;

– v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, iz katerega-
koli razloga pred potekom roka subvencioniranja, je upraviče-
nec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev na tem delovnem 
mestu, v roku 30 dni od njenega prenehanja iz iste izobrazbene 
skupine, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika;

– nove zaposlitve, za katere želi prejeti pomoč, upravi-
čenec dokazuje s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter M1/M2 
obrazcem;

– nova zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od začet-
ka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.

(7) Višina pomoči:
– do 12 minimalnih mesečnih plač za samozaposlitev,
– do 7 minimalnih mesečnih plač za zaposlitev brezposel-

ne osebe ali prvega iskalca zaposlitve.
(8) Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev, največje število vlog 

na upravičenca in način dodelitve pomoči (enkratni / večkratni 
znesek) se določi z javnim razpisom.
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17. člen
4. Spodbujanje promocije

(1) Namen ukrepa: spodbujanje sodelovanja podjetij na 
sejmih in razstavah doma in v tujini, z namenom povečati pre-
poznavnost in konkurenčne prednosti podjetja.

(2) Predmet pomoči: sofinanciranje stroškov udeležbe na 
sejmih in razstavah doma in v tujini.

(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter 

mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delo-

vanja razstavno prodajnega prostora.
(6) Pogoji: podjetje predloži potrebna dokazila v zvezi z 

udeležbo in upravičenimi stroški (račune).
(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 

2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se 

določi z javnim razpisom.

18. člen
5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne  

in državne razpise
(1) Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k prijavi na med-

narodne in državne razpise ter s tem povečanje možnosti za 
pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih pro-
jektov in aktivnosti.

(2) Predmet pomoči: sofinanciranje prijave na mednarodni 
razpis ali razpis na državni ravni.

(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter 

mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev v zvezi 

s pripravo prijave na razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi 
tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;

– V primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je 
prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža 
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.

(6) Pogoji:
– na državni ali mednarodni razpis mora upravičenec 

oddati pravočasno prijavo;
– upravičenec mora predloži potrebna dokazila v zvezi s 

prijavo in upravičenimi stroški (račune),
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in 

mora biti administrativno ustrezen, kar upravičenec se dokazu-
je s potrdilom razpisovalca.

(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar 
ne več kot 2 % od celotne vrednosti investicije.

(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 

2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se 

določi z javnim razpisom.

19. člen
6. Spodbujanje projektov inovacij

(1) Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in inovativ-
nega razvoja v podjetjih ter izboljšanje njihove konkurenčnosti.

(2) Predmet pomoči: pridobitev patenta, zaščita blagov-
ne/storitvene znamke, zaščita modela, izdelava prototipov, 
raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov, 
storitev ali postopkov.

(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: fizične osebe, samostojni podjetniki po-

samezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene/blagovne znamke;

– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskoval-

no dejavnostjo na prijavljenem projektu; kot upravičeni strošek 
dela bodo upoštevani tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju 
in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma 
aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi;

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z 
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.

(6) Pogoji:
– v primeru, da upravičenec najame zunanje izvajalce 

(raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje določene s pred-
pisi o raziskovalni dejavnosti.

(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 

2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se 

določi z javnim razpisom.

20. člen
7. Spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi  

in izobraževalnimi institucijami
(1) Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z 

razvojnimi in izobraževalnimi institucijami, s ciljem povečanja 
konkurenčnih prednosti in izboljšanje tržnega položaja.

(2) Predmet pomoči: storitve raziskovalnih in izobraže-
valnih institucij.

(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter 

mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih 

institucij;
– v primeru skupne povezave/sodelovanja z več partner-

ji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega 
deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v projektu.

(6) Pogoji:
– zunanje storitve morajo biti namenjene povečanju kon-

kurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, raziskave …) ali njego-
ve dodane vrednosti ali strokovnemu izpopolnjevanju in izobra-
ževanju, ki uvaja nova znanja povezana z razvojem podjetja in 
ne smejo biti povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja;

– stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih in-
stitucij oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi 
tržnimi cenami.

(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upra-

vičenca se določi z javnim razpisom.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI

21. člen
(postopek)

(1) Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini 
Tišina se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi 
župan Občine Tišina na spletni strani občine in na drug krajev-
no običajen način, razen v primeru znižanja občinskih dajatev.

(2) Javni razpis se lahko izvede za vse, le nekatere ali za 
posamezne ukrepe.

22. člen
(strokovna komisija)

(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa župan s sklepom 
imenuje petčlansko strokovno komisijo.

(2) Strokovno komisijo sestavljata dva predstavnika od-
bora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, dva predstavnika občanov in en predstavnik občinske 
uprave.
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(3) Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za oceno vlog;
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog;
– pregled in ocenjevanje vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev;
– priprava predloga prerazporeditve morebitnega ostanka 

sredstev pri posameznih ukrepih na druge potrjene ukrepe.

23. člen
(javni razpis)

Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni 

razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek 
po razpisanih ukrepih;

– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– merila za ocenjevanje vlog;
– obdobje v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktiv-

nost realizirana;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k 

vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od 

dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o dodelitvi 

pomoči;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katere-
ga lahko zaprosijo za razpisno dokumentacijo.

24. člen
(vloga)

Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih 
razpisne dokumentacije in v skladu z določili javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

25. člen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prispelih vlog vodi strokovna komisija, ki 
vodi zapisnik o odpiranju.

(2) Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. Sklep izda na 
predlog strokovne komisije pristojni organ občinske uprave.

(3) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti 
daljši od osem delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj 
v postavljenem roku ne dopolnjeni, pristojni organ občinske 
uprave, na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrne.

(4) Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
je možna pritožba na župana občine, v roku 15 dni od prejema 
sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni od njenega preje-
ma. Odločitev župana je dokončna.

26. člen
(ocenjevanje vlog in izbor prejemnikov)

(1) Komisija najprej opravi strokovni pregled pravočasno-
sti in popolnosti vlog. Nato vse pravočasne in popolne vloge 
oceni na podlagi meril iz javnega razpisa. O strokovnem pre-
gledu in ocenjevanju vlog komisija sestavi zapisnik.

(2) Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in nji-
hovo razdelitev.

(3) Pristojni organ občinske uprave v roku 8 dni od preje-
ma predloga izda upravičencem sklep o odobreni pomoči, na 
katerega je možna pritožba na župana občine v roku 8 dni od 
njegovega prejema.

(4) Po preteku pritožbenega roka župan s posameznim 
upravičencem sklene pogodbo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.

(5) Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega pre-
jema. Odločitev župana je dokončne.

27. člen
(pogodba)

(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo, katera podrobneje ureja način in 
pogoji koriščenja pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti.

(2) V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje preje-
mnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje 
ustreznih dokazil.

(3) Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika 
sredstev pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilih »de 
minimus«.

(4) Kolikor izbrani upravičenec v 15 dneh od prejema ne 
sklene pogodbe, se šteje da je vlogo na javni razpis umaknil.

28. člen
(postopek za znižanje komunalnega prispevka)

(1) V primeru znižanja komunalnega prispevka, se vodi 
posebni postopek v skladu z odlokom, ki določa odmero 
komunalnega prispevka, ob upoštevanju določb tega pra-
vilnika.

(2) Za znižanje komunalnega prispevka mora upraviče-
nec podati vlogo na posebnem obrazcu in izpolnjevati pogoje 
iz 15. člena tega pravilnika za ukrep spodbujanje začetnih 
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

(3) Kolikor upravičenec izpolnjuje pogoje iz drugega od-
stavka tega člena, se za namen oprostitve komunalnega pri-
spevka upravičencu izda poseben sklep k odločbi o odmeri 
komunalnega prispevka.

(4) Postopek za oprostitev komunalnega prispevka na 
podlagi tega pravilnika vodi občinska uprava. Sklep o oprostitvi 
komunalnega prispevka izda pristojni organ občinske uprave. 
V sklepu se obvezno navede, da je oprostitev dodeljena po 
pravilih »de minimus«.

VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI

29. člen
(organi nadzora)

Porabo dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverjata 
občinska uprava in nadzorni odbor.

30. člen
(sankcije za kršitelje)

(1) V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči in 
navajanja neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa 
prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.

(2) V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena preje-
mnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more 
kandidirati za katerikoli ukrep na naslednjih razpisih na podlagi 
tega pravilnika.

(3) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni 
del je dolžan vrniti tudi upravičenec, ki v roku, ne izvede ozi-
roma ne izvede v celoti naložb oziroma aktivnosti za katere so 
mu bila sredstva dodeljena. Če je aktivnost še v teku zaradi 
svoje narave ali ni izvedena zaradi višje sile, se rok podaljša 
za največ 3 mesece po roku izvedbe iz pogodbe.

(4) Podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka na podlagi 
dokazil prejemnika pomoči odobri občinska uprava z aneksom 
k pogodbi.

(5) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni 
del je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so pred-
časno prenehale in v roku zanje, ni zagotovil nadomestnih 
zaposlitev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 6. 7. 2012 / Stran 5373 

31. člen
(prerazporejanje ostankov)

(1) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev, 
namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedi-
jo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev 
določenih s proračunom.

(2) O prerazporeditvah ostankov sredstev med ukrepi, na 
predlog strokovne komisije, odloči župan s sklepom.

VII. KONČNE DOLOČBE

32. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
obrti in podjetništva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04).

33. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0021/2012-1
Tišina, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

ŽELEZNIKI

2174. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Jagodic

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr.), 36. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 43/11 – ZKZ-C) in 31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za preselitev kmetijskega 
gospodarstva Jagodic

I.
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih 

gospodarstev, s številko KMG-MID: 100313837, in odločbe 
št. 351-5/2012/4, z dne 13. 2. 2012, izdane s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje Republike Slovenije v zvezi z izpolnjevanjem 
predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena 
novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih ze-
mljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske 
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

II.
Ureditveno območje občinskega podrobnega  

prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi 

št. 1056/1, 1056/2, 1053/1, 1053/2, 1053/3, 1053/4, vse k.o. 

2064 – Selca. V ureditveno območje se lahko vključijo tudi 
druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo in rabo načr-
tovanih prostorskih ureditev ter omilitvenih ukrepov.

III.
Način pridobitve strokovnih rešitev

V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo 
na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, stro-
kovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja 
prostora.

Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom 
ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

IV.
Podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve

Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Občine Železniki;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in 

drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna 

izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO,) se izdela 
tudi okoljsko poročilo.

V.
Postopek in roki priprave posameznih faz

Postopek priprave in sprejema OPPN se bo vodil v skla-
du s predpisi s področja prostorskega načrtovanja, in sicer po 
določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki 
priprave:

Faza Nosilec Rok
Sklep o začetku priprave akta občina, župan junij 2012
Priprava strokovnih podlag in 
osnutka akta

načrtovalec 30 dni

Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev 
smernic

občina 30 dni

Analiza smernic in izdelava 
dopolnjenega osnutka akta

načrtovalec 15 dni

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka akta; 
objava v svetovnem spletu in 
na krajevno običajen način

občina 7 dni pred 
pričetkom 
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 
osnutka akta

občina 30 dni

Priprava stališča do pripomb 
in predlogov in javne 
razgrnitve in javne obravnave

načrtovalec, 
občina, župan

7 dni

Priprava dopolnjenega 
predloga glede na sprejeta 
stališča do pripomb in 
predlogov

načrtovalec 15 dni

Priprava gradiva za 
pridobitev mnenj

načrtovalec 7 dni

Vloga za mnenja k predlogu 
akta

občina 7 dni
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Faza Nosilec Rok
Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora k predlogu 
akta

občina 30 dni

Priprava usklajenega 
predloga akta

načrtovalec 30 dni

Obravnava in sprejem 
predloga odloka na 
občinskem svetu

občinski svet odvisno  
od zasedanja 
občinskega 
sveta

Objava odloka v Uradnem 
listu RS

občina 10 dni

Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter 
usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci 
lahko spremenijo.

VI.
Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN 
sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter 
mnenj, so:

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

2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

3. RS, Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana;

4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; Agencija RS za 
okolje; Urad za upravljanje z vodami; Oddelek območja Zgornje 
Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;

5. RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana;

6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna 
ulica 5, 1000 Ljubljana;

7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;

8. Občina Železniki, izvajalec gospodarske javne službe, 
Češnjica 48, 4228 Železniki;

9. Loška komunala, d.d. Škofja Loka, izvajalec gospo-
darske javne službe ravnanja z odpadki, Kidričeva cesta 43a, 
4220 Škofja Loka;

10. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, 
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

11. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 
4000 Kranj.

Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za 
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve pose-
gajo v njihovo področje.

VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi 
pobudnik.

VIII.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3500-1/2007-105
Železniki, dne 22. junija 2012

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

CERKNICA

2175. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del EUP 
SL 04 v Slivicah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 17. člena Statu-
ta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine 
Cerknica sprejema

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del EUP SL 04 v Slivicah

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Območje urejanja občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za del enote urejanja SL 04 v Slivicah (krajše 
OPPN: SL 04 – del) se nahaja na vzhodni strani naselja 
Slivice. V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine 
Cerknica, ki ga je Občinski svet Občine Cerknica sprejel 
na 11. redni seji 31. 5. 2012 (Uradni list RS, št. 48/12), ima 
območje določeno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo 
(območje eno- in dvostanovanjskih stavb).

Za območje so določene regulacijske črte, ki zago-
tavljajo enotno zasnovo prometne in druge gospodarske 
javne infrastrukture na območju EUP. V okviru prostorskih 
možnosti so dopustne spremembe poteka regulacijskih črt, 
vendar je v tem primeru za območje potrebno izdelati OPPN 
in pri njegovi pripravi smiselno upoštevati določila, ki veljajo 
za predmetno EUP ter določila 99. in 100. člena odloka OPN.

Investitor želi na območju drugačno zasnovo in po-
sledično spremembo regulacijskih črt, zato je podal po-
budo za pripravo OPPN in Občina Cerknica je z dopisom 
št. 3500-5/2012, z dne 4. 5. 2012 sprejela pobudo.

Območje ima v naselju ugodno lego in je že vrsto let 
v prostorskih aktih opredeljeno za stanovanjsko gradnjo in 
bo predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno 
stanovanjske gradnjo naselja Slivice za naslednjih 5–10 let.

2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišče s parc. 

št. 1728/1 k.o. Unec. Območje meri cca 0,79 ha, dostop je z 
javne poti (št. odseka 541681) Slivice-pokopališče. Na ob-
močju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja 
predvideva največ 12 individualnih stanovanjskih hiš.

Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za 
izgradnjo soseske, in sicer za same stanovanjske stavbe in 
potrebno gospodarsko javno infrastrukturo in ostale ureditve.

Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upošte-
vanju:

– strateškega prostorskega akta občine,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.

3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za 
prostor (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opre-
delilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov 
na okolje.
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4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi stra-

teškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, 
izdelane idejne zasnove in investicijskih namer uporabnikov 
prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načr-
tovanje nosilcev urejanja prostora.

Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe pri-

prave občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 30
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter 

usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava 

gradiva za javno razgrnitev 45
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na 

OS 15
7. faza – izdelava predloga, 30
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za 

OS, predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v uradnem glasilu.
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor 

bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili 
veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur 
se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.

Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci 
urejanja prostora.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za na-
črtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji 
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 
p.p. 2608, 1000 Ljubljana

3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direk-

torat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 

enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 

p.p. 1503, 1001 Ljubljana
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, 
Vojkova c. 61, Ljubljana

6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:

JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 
Cerknica

7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
10. Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Rakek.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je 

potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti 
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo 
v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati 
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 
dneh od prejema poziva.

7. člen
(obveznost financiranja)

Pripravljavec OPPN je Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 
1380 Cerknica.

Pobudniki oziroma naročniki OPPN je podjetje KOLEKTOR 
KOLING D.O.O., Arkova 43, 5280 Idrija.

Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostor-
skega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.

Št. 3500-5/2012
Cerknica, dne 27. junija 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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VLADA
2176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o povračilu stroškov za službena potovanja 
v tujino

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delav-
cih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 
18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 
4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 
– ZJU), 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list 
RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) in 
četrtega odstavka 171. člena Zakona za uravnoteženje jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 40/12) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o povračilu stroškov za službena potovanja  
v tujino

1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v 

tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 
86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09) se prvi odstavek 1. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena poto-
vanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih 
organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih 
agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodar-
skih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni 
uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne 
lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).«.

Tretji odstavek se črta.

2. člen
V 3. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, 

ki se glasi:
»– povračilo parkirnine,«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se pred 

piko doda vejica in besedilo »vezanih na opravljanje službenih 
nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom«.

3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »in tretjim«.

4. člen
V drugem odstavku 7. člena se številka »8« nadomesti s 

številko »10«.
Tretji odstavek se črta.

5. člen
V prvem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur 
pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 10 do 14 ur 
pa dva obroka.«.

V tretjem odstavku se številka »8« nadomesti s številko 
»10«.

6. člen
V 14. členu se besedilo »in sicer« nadomesti z besedilom 

», zlasti«.
Črtajo se tretja, šesta in sedma alineja. Dosedanji četrta 

in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.

7. člen
V 15. členu se številka »30« nadomesti s številko »18«.

8. člen
V tretjem odstavku 19. člena se beseda »telegrafsko« 

nadomesti z besedilom »v elektronski obliki«.

9. člen
Priloga uredbe se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 

te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino pred 

uveljavitvijo te uredbe, se obračunajo in povrnejo v skladu z 
Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
(Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 
66/04, 73/04, 16/07 in 30/09).

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00730-25/2012
Ljubljana, dne 5. julija 2012
EVA 2012-2030-0016

Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA  

Država/mesto 
Znesek dnevnice

v $ ali €
    
Avstralija 48 $
Albanija 32 €
Andora 32 €
Armenija 32 €
Avstrija 44 €
Azerbajdžan 32 €
Belgija 50 €
Belorusija 32 €
Bolgarija 32 €
Bosna in Hercegovina 32 €
Ciper 32 €
Češka 32 €
Črna gora 32 €
Danska 44 €
Estonija 32 €
Finska 44 €
Francija 44 €
Gruzija 32 €
Grčija 32 €
Hrvaška 32 €
Irska 44 €
Islandija 44 €
Italija 44 €
Japonska 80 $
Kanada 48 $
Latvija 32 €
Lihtenštajn 44 €
Litva 32 €
Luksemburg 44 €
Madžarska 32 €
Makedonija 32 €
Malta 32 €
Moldavija 32 €
Monako 44 €
Nemčija 44 €
Nizozemska 44 €
Norveška 44 €
Poljska 32 €
Portugalska 44 €
Romunija 32 €
Rusija 32 €
San Marino 32 €
Slovaška 32 €
Srbija 32 €
Španija 44 €
Švedska  44 €
Švica 44 €
Turčija 32 €
Ukrajina 32 €
Vatikan 44 €
Združene države Amerike 48 $
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska  44 €
Druge države  40 $
Hong Kong 56 $
Moskva 64 €
Sankt Petersburg 64 €
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MINISTRSTVA
2177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 

Pravilnika o višini stroškov za izdelavo 
predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, 
ki določa naziv PTP, za spremljanje 
dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti 
količine in kakovosti grozdja za pridelavo 
vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih 
analiz in za dodatno izobraževanje 
pokuševalcev

Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstav-
ka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 
25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu 
(Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo in 
okolje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o višini 

stroškov za izdelavo predhodnega mnenja  
o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP,  

za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje  
o ustreznosti količine in kakovosti grozdja  

za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo 
izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje 

pokuševalcev

1. člen
V Pravilniku o višini stroškov za izdelavo predhodnega 

mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spre-
mljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine 
in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za 
izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje poku-
ševalcev (Uradni list RS, št. 31/08 in 104/09) se drugi in tretji 
odstavek 2. člena črtata.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se letnica »2010« nadomesti z 

letnico »2012« in letnica »2009« z letnico »2011«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

3. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Skupna višina sredstev v letu 2012, namenjenih 

plačilu izdelave mnenj o ustreznosti količine in kakovosti 
grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, znaša 13.770 eu-
rov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slove-
nije.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo drugi do četrti 

odstavek.

4. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Skupna višina sredstev v letu 2012, namenjenih pla-

čilu izdelave izotopskih analiz, znaša 10.705 eurov. Sredstva 
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Skupna višina sredstev v letu 2012, namenje-

nih plačilu dodatnega izobraževanja pokuševalcev, znaša 

4.900 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

6. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
Vsa sredstva, namenjena plačilu nalog iz tega pravilnika, 

zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru strokovnih 
nalog v rastlinski proizvodnji.«.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-189/2012
Ljubljana, dne 11. maja 2012
EVA 2012-2330-0161

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

2178. Višina predpisane obrestne mere zamudnih 
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpi-
sani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

V I Š I N O
predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) dolo-
čena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, 
povečana za 8 odstotnih točk.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za 
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2012, in znaša 
9 odstotkov.

Št. 007-479/2012
Ljubljana, dne 2. julija 2012
EVA 2012-1611- 0127

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

2179. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 
čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2012

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 
– ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 
61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. 
US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) obja-
vlja minister za finance
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M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O     
D O N O S N O S T 

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2012

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 
– odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKD-
PIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 
– ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o izračunu povprečne 
donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec junij 2012 
znaša 1,56% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.

Št. 4021-6/2012/7
Ljubljana, dne 13. junija 2012
EVA 2012-1611-0122

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister 

za finance

POPRAVKI

2180. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje Občine Sevnica

V odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: 
odlok), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012, 
sta bili ugotovljeni napaki. Zato na podlagi drugega odstavka 
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUNK) dajem

P O P R A V E K
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Sevnica  

(Uradni list RS, št. 18/12)

Popravi se drugi odstavek 2. člena odloka, tako da se 
pravilno glasi:

»– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, ve-
likost objektov 7,40 x 10,00 m (±15% tlorisnega odstopanja), 
pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov 
in možnostjo izvedbe izzidkov in dozidav do 50% tlorisne povr-
šine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem 
je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% 
površine osnovnega objekta,«.

Popravi se sedmi odstavek 2. člena odloka, tako da se 
pravilno glasi:

»– gradbena linija je črta, katere se morajo objekti dotikati 
vsaj z eno stranico oziroma z najbližjim vogalom objekta, kot je 
prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od 
parcelne meje sosednjega zemljišča,«.

Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2012
Sevnica, dne 4. julija 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.
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2181. Popravek Posebnega dela Odloka o občinskih 
taksah v Občini Črna na Koroškem

Popravek

Del Odloka o občinskih taksah v Občini Črna na Koro-
škem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/12 z dne 
8. 6. 2012, je tudi posebni del – tarife občinskih taks. Pomoto-
ma je bila izpuščena naslednja vrstica, ki se s to objavo vključi 
v posebni del – tarife občinskih taks:

TARIFNA ŠTEVILKA 2
Oglaševanje na javnih mestih

Zap. št. Naziv objekta Površina, količina Doba trajanja Točke

2.1. Reklamni objekti:

2.1.1. Plakati, letaki, obvestila

Manjši B2 in manjši – do 0,7 m2 dan 2 točki

Srednji B1 dan 3 točke

Večji Večji od B1 – nad 0,7 m2 dan 7 točk

Št. 426-0001/2012
Črna na Koroškem, dne 4. junija 2012

Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
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VSEBINA

CERKNO
2138. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna 

Občine Cerkno za leto 2011 5292
2139. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno 5293
2140. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 5293

DOBJE
2141. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012 5294

IG
2142. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za 

primer bolezni 5296

KRANJ
2143. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni ob-

čini Kranj 5296
2144. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev občin-

skega programa varnosti v Mestni občini Kranj 5315

LAŠKO
2145. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja 

Komunale Laško d.o.o. 5315
2146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pre-

oblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. 5315
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskih taksah 5316
2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
Občini Laško 5316

LJUBLJANA
2149. Sklep o začasni razglasitvi Hotela Tivoli v Ljubljani 

za kulturni spomenik lokalnega pomena 5316

METLIKA
2150. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območ-

ju Bela krajina 5317
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo 
vodo v Občini Metlika 5321

2152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehnične-
ga pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javnega vodovodnega sistema 5321

2153. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev iz občinskega proračuna za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Občini Me-
tlika 5323

PIRAN
2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu »Valeta« 5323
2155. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje OPPN Valeta v Portorožu 5342

SEVNICA
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pri-

znanjih Občine Sevnica 5349
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskih taksah in drugih prihodkih iz naslova upo-
rabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti 
Občine Sevnica 5349

2158. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-
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