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DRŽAVNI ZBOR

3129. Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu 
s 14. členom Zakona o poslancih opravlja 
funkcijo poslanke namesto poslanca,  
ki opravlja funkcijo državnega sekretarja

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
39/11 in 48/12) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
105/10) je Državni zbor na seji dne 22. oktobra 2012 sprejel  
naslednji

S K L E P

V času, ko poslanec Ljubo Žnidar, ki opravlja funkcijo 
državnega sekretarja, v skladu s prvim odstavkom 14. člena 
Zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opra-
vlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona 
o poslancih od 22. 10. 2012 Alenka Koren Gomboc, roj. 5. 1. 
1975, stanujoča Vič 48, Dravograd.

Št. 020-02/12-83/5
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
EPA 727-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

3130. Sklep o soglasju k Spremembam  
in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih  
in postopku za razporeditev sredstev 
Fundacije za financiranje športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o la-
stninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, 
št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) in 24. člena 
Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organi-
zacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) ter v skladu 
s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni 
zbor na seji dne 25. oktobra 2012 sprejel

S K L E P
o soglasju k Spremembam in dopolnitvam 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 

razporeditev sredstev Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Državni zbor daje soglasje k Spremembam in dopolni-
tvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev 
sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji, z dne 20. 9. 2012.

Št. 412-05/12-7/10
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 612-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

VLADA
3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega od-
stavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12) in za izvrševanje tretjega odstavka 7. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 3. člena 
ter 20. točke prvega odstavka 35. člena in 19. točke prvega 
odstavka 36. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, 
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 
40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa vrste onesnaževanja, za katere se plačuje 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa-
dnih voda (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za 
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obračun okoljske dajatve, prejemnike okoljske dajatve, zavezance 
za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske 
dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve 
za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja, 
odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naprava, posredno in neposredno odvajanje odpa-

dnih voda, učinek čiščenja čistilne naprave, odpadna voda, 
komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda, javna 
kanalizacija, čistilna naprava, komunalna čistilna naprava, mala 
komunalna čistilna naprava in skupna čistilna naprava imajo 
enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

2. primarno, sekundarno in terciarno čiščenje imajo enak 
pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

3. nepretočna greznica in obstoječa greznica imata enak 
pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

4. enostanovanjska stavba, večstanovanjska stavba, sta-
novanjska stavba za posebne družbene skupine, nestanovanj-
ska stavba, gostinska stavba in stanovanjska enota imajo enak 
pomen kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in klasifikacijo 
vrst objektov in objekte državnega pomena;

5. lastnik stavbe in upravnik stavbe imata enak pomen 
kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in upravljanje večsta-
novanjskih stavb;

6. uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga oseba, 
ki uporablja stavbo ali del stavbe, v kateri nastaja komunalna 
odpadna voda;

7. poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda je 
poročilo o opravljenih prvih meritvah ali poročilo o opravljenih 
občasnih ali trajnih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za 
njegovo izvajanje;

8. ocena obratovanja je ocena obratovanja male komunal-
ne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu 
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje.

3. člen
(vrste onesnaževanja)

(1) Vrsti onesnaževanja, za kateri se plačuje okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, sta onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:

– industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okolj-
ska dajatev zaradi odvajanja industrijske odpadne vode) in

– komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okolj-
ska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne 
plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:

– komunalne ali industrijske odpadne vode, če se za rav-
nanje s to odpadno vodo ne uporablja predpis, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, ali

– komunalne odpadne vode, ki nastaja v enostanovanjski 
ali večstanovanjski stavbi brez stalno prijavljenih prebivalcev, v 
kateri se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega 
odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, v stavbi pa se ne 
izvaja nobena gospodarska dejavnost.

4. člen
(osnova za obračun okoljske dajatve)

(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot 
obremenitve okolja, doseženih z neposrednim ali posrednim 
odvajanjem odpadne vode ali odvajanjem odpadne vode po 
javni kanalizaciji v vode.

(2) Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku 
na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve).

(3) Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: zne-
sek na enoto obremenitve) določi Vlada Republike Slovenije 
s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
(prejemnik okoljske dajatve)

(1) Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje oko-
lja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljnjem 
besedilu: prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno 
vodo) je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna 
voda.

(2) Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem bese-
dilu: prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo) 
je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna voda.

6. člen
(pobiranje okoljske dajatve in finančne transakcije)
(1) Okoljsko dajatev pobira organ, ki opravlja naloge 

carinske službe v skladu s predpisi, ki urejajo carinsko službo 
(v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za pobiranje okoljske 
dajatve).

(2) Za plačevanje, obračunavanje obresti, doplačilo, po-
stopek prisilne izterjave, pravna sredstva ali druga vprašanja 
postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve ter vprašanja 
stvarne ali krajevne pristojnosti se uporabljajo predpisi, ki ure-
jajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo carinsko službo.

(3) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz 
7. člena te uredbe ali plačnik okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe in 
prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo ali 
prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo izva-
jajo finančne transakcije v zvezi z okoljsko dajatvijo v skladu s 
predpisi, ki urejajo plačevanje obveznih dajatev.

II. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA 
INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

7. člen
(zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik  

okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja 

industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec 
za industrijsko odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki za-
radi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem 
industrijske odpadne vode, za katero je v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, 
in predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano 
izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

(2) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo je hkrati 
plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne 
vode.

(3) Če pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo nasta-
ja tudi komunalna odpadna voda, je zavezanec za industrijsko 
odpadno vodo ne glede na 11. in 12. člen te uredbe hkrati za-
vezanec za plačilo in plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode.

8. člen
(enote obremenitve za industrijsko odpadno vodo)
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja 

industrijske odpadne vode je letni seštevek enot obremeni-
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tve, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem te 
odpadne vode na vseh izpustih pri zavezancu za industrijsko 
odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: letni seštevek enot 
obremenitve).

(2) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se 
letnemu seštevku enot obremenitve iz prejšnjega odstavka 
prišteje seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem 
koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne vode, ki 
nastaja pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo.

(3) Količine posameznih onesnaževal v odpadni vodi, ki 
so potrebne za določitev ene enote obremenitve, so določene 
v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Letni seštevek enot obremenitve se izračuna v poro-
čilu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda na podlagi po-
datkov o letni količini industrijske odpadne vode in koncentraciji 
onesnaževal, ki so določena v prilogi 1 te uredbe, v industrijski 
odpadni vodi iz tega poročila.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se pri izračunu letnega 
seštevka enot obremenitve ne upoštevajo enote obremenitve 
glede na posamezno onesnaževalo iz priloge 1 te uredbe, če 
to onesnaževalo v industrijski odpadni vodi ne presega kon-
centracije in letne količine iz priloge 1 te uredbe, do katerih se 
enote obremenitve ne določajo.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se pri izračunu 
letnega seštevka enot obremenitve ne upoštevajo enote obre-
menitve glede na strupenost za vodne bolhe, če:

– se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanaliza-
cijo ali

– gre za odvajanje kopalne vode iz bazena pri pra-
znjenju bazena, pri katerem se za polnilno vodo v skladu 
s predpisom, ki ureja minimalne higienske zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 
uporablja morska voda.

(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se pri 
določitvi ene enote obremenitve in izračunu letnega seštevka 
enot obremenitve namesto parametra kemijska potreba po 
kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) upošteva parameter ce-
lotni organski ogljik (v nadaljnjem besedilu: TOC) na način iz 
priloge 1 te uredbe, če gre za odvajanje kopalne vode iz druge 
alineje prejšnjega odstavka.

(8) Letni seštevek enot obremenitve, doseženih v pre-
teklem koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne 
vode, ki nastaja pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo, 
se izračuna v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda na podlagi podatkov o letni količini komunalne odpa-
dne vode iz tega poročila in z upoštevanjem vrednosti KPK 
900 mg/L, razen če se tudi za to odpadno vodo izvaja obrato-
valni monitoring.

(9) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odvaja 
odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komu-
nalno ali skupno čistilno napravo, se pri letnem seštevku enot 
obremenitve odšteje toliko enot obremenitve glede na KPK, 
kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz njegovih odpadnih 
voda odstranila ta čistilna naprava.

(10) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odvaja 
odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komu-
nalno ali skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem, se pri 
letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obreme-
nitve glede na dušik ali fosfor, kolikor jih je v preteklem kole-
darskem letu iz njegovih odpadnih voda odstranila ta čistilna 
naprava, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda iz te čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta dva 
parametra odpadne vode.

(11) Ne glede na prvi do deseti odstavek tega člena je 
letni seštevek enot obremenitve za preteklo leto pri zavezancu 
za industrijsko odpadno vodo, ki v tekočem letu ni predložil 
poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za prete-
klo leto, enak petkratniku letnega seštevka enot obremenitve 
iz njegovega zadnjega predloženega poročila o obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda.

9. člen
(obračun okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo)

(1) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo izračuna 
okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadne vode v tekočem 
koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: letni izračun okoljske 
dajatve) na podlagi letnega seštevka enot obremenitve v skla-
du s prejšnjim členom za preteklo koledarsko leto in zneska na 
enoto obremenitve.

(2) Na podlagi letnega izračuna okoljske dajatve sestavi 
zavezanec za industrijsko odpadno vodo za posameznega pre-
jemnika okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo trime-
sečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja četrtino letnega 
izračuna okoljske dajatve.

(3) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora trime-
sečni obračun okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo 
predložiti organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na 
obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, najpozneje do:

– 25. aprila za prvo trimesečje tekočega leta,
– 25. julija za drugo trimesečje tekočega leta,
– 25. oktobra za tretje trimesečje tekočega leta in
– 25. januarja za zadnje trimesečje preteklega leta.
(4) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora obra-

čunano okoljsko dajatev plačati najpozneje do zadnjega dne v 
mesecu, v katerem mora predložiti obračun okoljske dajatve.

10. člen
(sprememba osnove za obračun okoljske dajatve)

(1) Če Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadalj-
njem besedilu: agencija) pri pregledu poročil o obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda iz četrtega ali osmega odstavka 
8. člena te uredbe ugotovi nepravilnosti, mora zavezanec za 
industrijsko odpadno vodo v 15 dneh od predloženega popra-
vljenega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, 
iz katerega izhaja sprememba letnega seštevka enot obreme-
nitve, ponovno izračunati okoljsko dajatev v skladu z 8. členom 
te uredbe na podlagi podatkov iz popravljenega poročila o 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

(2) Če je letni izračun okoljske dajatve na podlagi prej-
šnjega odstavka višji od zneska iz prvotnega letnega izračuna 
iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, mora zavezanec za 
industrijsko odpadno vodo na obrazcu iz priloge 3, ki je se-
stavni del te uredbe, predložiti spremembo obračuna v roku 
iz prejšnjega odstavka in na tem obrazcu obračunati znesek 
premalo izračunane okoljske dajatve. Premalo izračunani zne-
sek okoljske dajatve mora plačati v 30 dneh od predložitve te 
spremembe obračuna.

(3) Če je letni izračun okoljske dajatve na podlagi prve-
ga odstavka tega člena nižji od zneska iz prvotnega letnega 
izračuna iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, zavezanec 
predloži zahtevek za vračilo preveč izračunane okoljske dajatve 
v roku iz prvega odstavka tega člena na obrazcu iz priloge 3 te 
uredbe. Preveč plačana okoljska dajatev se upravičencu vrne 
najpozneje do konca februarja leta, ki sledi letu, za katero je bil 
zahtevek predložen, na način in pod pogoji, ki jih za te primere 
določa 6. člen te uredbe.

(4) Agencija najpozneje do 31. decembra tekočega leta 
poroča organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, o 
letnih seštevkih enot obremenitve, ki izhajajo iz poročil o obra-
tovalnem monitoringu odpadnih voda za posameznega zave-
zanca za industrijsko odpadno vodo.

III. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE

11. člen
(zavezanec za komunalno odpadno vodo  

in plačnik okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvaja-

nja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zaveza-
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nec za komunalno odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki 
je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, 
in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode.

(2) Zavezanec za komunalno odpadno vodo je tudi pravna 
ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažu-
je okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, ki se v skla-
du s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, šteje za komunalno 
odpadno vodo.

(3) Za zavezanca za komunalno odpadno vodo se do 
vpisa v evidenco zavezancev za industrijsko odpadno vodo 
v skladu z 18. členom te uredbe šteje tudi pravna ali fizična 
oseba iz 7. člena te uredbe.

(4) Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpa-
dno vodo izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obve-
zne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki je na območju 
nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje ob-
veznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevze-
ma komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata 
iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo).

12. člen
(enote obremenitve za komunalno odpadno vodo)

(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi odva-
janja komunalne odpadne vode je seštevek enot obreme-
nitve, ki nastanejo v koledarskem letu zaradi odvajanja te 
odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: letni seštevek enot 
obremenitve) na celotnem območju, na katerem je predpi-
sano izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode posameznega plačnika okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo.

(2) Če je območje izvajanja obvezne občinske gospo-
darske javne službe posameznega plačnika okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo v več občinah, je osnova za 
obračun okoljske dajatve letni seštevek enot obremenitve za 
vsako občino posebej.

(3) Letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komu-
nalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske 
stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene 
pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3, in 50 m3.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je letni seštevek enot 
obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz eno-
stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, če se poraba pitne 
vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za 
oskrbo s pitno vodo, enak številu stalno prijavljenih prebivalcev 
v tej stavbi.

(5) Letni seštevek enot obremenitve za odvajanje ko-
munalne odpadne vode iz stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine ali nestanovanjske stavbe je enak količniku 
med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, 
izraženo v m3, in 50 m3.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je letni seštevek enot 
obremenitve v stanovanjski stavbi za posebne družbene sku-
pine, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem nje-
nega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, enak številu 
uporabnikov stavbe, ki v njej prebivajo več kot šest mesecev v 
koledarskem letu, v nestanovanjskih stavbah pa tretjini števila 
uporabnikov stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov ne-
stanovanjske stavbe se upošteva število stalnih uporabnikov 
(število zaposlenih) in število razpoložljivih zmogljivosti (število 
gostov in drugih uporabnikov stavbe).

(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se letni 
seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne 
vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri 
se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega od-
vzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo in v kateri ni stalno 

prijavljenih prebivalcev, v stavbi pa se izvaja gospodarska de-
javnost, določi enako kakor za nestanovanjsko stavbo.

(8) Če se v stavbi iz četrtega odstavka tega člena izvaja 
gospodarska dejavnost, se letnemu seštevku enot obremenitve 
iz četrtega odstavka tega člena prišteje število enot obremeni-
tve, določeno na način iz prejšnjega odstavka.

13. člen
(zmanjšanje enot obremenitve zaradi čiščenja komunalne 

odpadne vode)
(1) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje 

s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali 
terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo z 
ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve 
iz tretjega do osmega odstavka prejšnjega člena upošteva uči-
nek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se ta letni 
seštevek enot obremenitve zmanjša za 90 %.

(2) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje 
s komunalno ali skupno čistilno napravo s primarnim čišče-
njem, se pri letnem seštevku enot obremenitve iz tretjega do 
osmega odstavka tega člena upošteva učinek čiščenja čistilne 
naprave v višini 40 % tako, da se ta letni seštevek enot obre-
menitve zmanjša za 40 %.

(3) Učinek čiščenja iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena se pri letnem seštevku enot obremenitve začne upo-
števati za naslednji mesec po datumu začetka obratovanja 
naprave.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri letnem seštevku 
enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz 
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 
50 PE, učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena začne 
upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec 
po datumu izdelave:

– poročila o opravljenih prvih meritvah, iz katerega je 
razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali

– pozitivne ocene obratovanja.
(5) Učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena se pri 

mali komunalni čistilni napravi iz prejšnjega odstavka preneha 
upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec 
po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za 
njegovo izvajanje, izdelati naslednjo oceno obratovanja, če ta 
ocena:

– ni izdelana ali
– ni pozitivna.
(6) Če čistilna naprava iz prvega, drugega ali četrtega 

odstavka tega člena ne obratuje več kot en mesec, se pri le-
tnem seštevku enot obremenitve učinek čiščenja za čas izpada 
čistilne naprave ne upošteva.

14. člen
(podatki za izračun letnega seštevka enot obremenitve)

(1) Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno 
vodo mora podatke o količini porabljene pitne vode iz tretjega 
odstavka 12. člena te uredbe, številu stalno prijavljenih prebi-
valcev iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe, celotni količini 
porabljene pitne vode iz petega odstavka 12. člena te uredbe 
ali številu uporabnikov stavbe iz šestega odstavka 12. člena 
te uredbe na njegov poziv predložiti uporabnik stavbe, če ima 
stavba upravnika, pa njen upravnik.

(2) Če uporabnik stavbe ali njen upravnik, če ga stavba 
ima, na poziv plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno 
vodo ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, slednji obra-
čuna znesek okoljske dajatve v višini:

– 10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, če 
gre za enostanovanjsko ali večstanovanjsko stavbo,

– 50 enot obremenitve na leto, če gre za enostanovanjsko 
stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost, in

– 500 enot obremenitve na leto, če gre za nestanovanjsko 
stavbo ali stanovanjsko stavbo za posebne družbene skupine 
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ali večstanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska 
dejavnost.

(3) Če je za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbi 
iz prejšnjega odstavka, zagotovljeno čiščenje na komunalni ali 
skupni čistilni napravi, se pri obračunu zneska okoljske dajatve 
iz prejšnjega odstavka upoštevajo učinki čiščenja v skladu s 
prejšnjim členom.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora uporabnik 
ali upravnik stavbe plačniku okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo v kraju stalnega prebivališča in plačniku okoljske 
dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju prijave začasnega 
prebivališča pisno sporočiti, da stalno prijavljeni prebivalec 
stavbe več kot šest mesecev v koledarskem letu ne prebiva 
v stalnem prebivališču, ter priložiti ustrezna dokazila o prijavi 
začasnega prebivališča na drugem naslovu.

(5) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
v kraju stalnega prebivališča in plačnik okoljske dajatve za ko-
munalno odpadno vodo v kraju prijave začasnega prebivališča 
morata v primeru iz prejšnjega odstavka pri izračunu letnega 
seštevka enot obremenitve v skladu z 12. členom te uredbe 
odšteti ali prišteti sorazmerni delež enot obremenitve glede na 
podatke iz prejšnjega odstavka.

(6) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave mora plačniku 
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo:

– predložiti podatke o delovanju čistilne naprave v 
15 dneh po prejemu pisnega poziva plačnika okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo in

– prijaviti morebiten izpad čistilne naprave v 15 dneh po 
ugotovitvi izpada.

15. člen
(obračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo)

(1) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
izračuna okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne 
vode v tekočem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: letni 
izračun okoljske dajatve) na podlagi letnega seštevka enot 
obremenitve v skladu z 12. in 13. členom te uredbe glede na 
podatke iz prejšnjega člena za preteklo koledarsko leto ter 
zneska na enoto obremenitve.

(2) Na podlagi letnega izračuna okoljske dajatve sestavi 
plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo za posa-
meznega prejemnika okoljske dajatve za komunalno odpadno 
vodo mesečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja dvanaj-
stino letnega izračuna okoljske dajatve.

(3) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
mora mesečni obračun okoljske dajatve za komunalno odpa-
dno vodo predložiti organu, pristojnemu za pobiranje okoljske 
dajatve, na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, 
najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračuna-
no okoljsko dajatev mora plačati najpozneje do zadnjega dne v 
mesecu za pretekli mesec.

(4) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
obračuna okoljsko dajatev zavezancem za komunalno od-
padno vodo na podlagi letnega seštevka enot obremenitve 
v skladu z 12. in 13. členom te uredbe glede na podatke iz 
prejšnjega člena za preteklo koledarsko leto ter zneska na 
enoto obremenitve, ki se nanašajo na stavbo, katere uporabnik 
je zavezanec, ne glede na to, ali je slednji priključen na javni 
vodovod ali javno kanalizacijo ali ne.

16. člen
(sprememba mesečnega obračuna okoljske dajatve)
(1) Če se zaradi nadgradnje javne kanalizacije, sprememb 

v deležu priključenosti na javno kanalizacijo ali sprememb v šte-
vilu stalno prijavljenih prebivalcev ali uporabnikov stavb v teko-
čem koledarskem letu mesečni obračun okoljske dajatve glede 
na podatke tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: spremenjeni 
mesečni obračun) razlikuje za več kot 30 % od mesečnega obra-
čuna okoljske dajatve iz prejšnjega člena, lahko plačnik okoljske 
dajatve za komunalno odpadno vodo pri organu, pristojnemu 

za pobiranje okoljske dajatve, pisno prijavi spremembo višine 
mesečnega obračuna iz drugega odstavka prejšnjega člena na 
obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
lahko predloži prvi spremenjeni mesečni obračun za naslednji 
mesec po datumu, ko organ, pristojen za pobiranje okoljske 
dajatve, potrdi upravičenost spremembe mesečnega obračuna.

(3) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
predloži spremenjene mesečne obračune in plača obračunano 
okoljsko dajatev v rokih iz prejšnjega člena.

17. člen
(poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo)

(1) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
mora izračunati letni seštevek enot obremenitve za komunalno 
odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev 
za preteklo koledarsko leto na obrazcu iz priloge 6, ki je se-
stavni del te uredbe, ter poračun okoljske dajatve predložiti 
organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, do 25. aprila 
tekočega leta.

(2) Poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
za preteklo koledarsko leto mora plačnik okoljske dajatve za 
komunalno odpadno vodo obračunati pri mesečnem obračunu 
za marec tekočega koledarskega leta.

(3) Vračilo preveč plačane okoljske dajatve se izvede 
tako, da do poplačila zneska plačnik okoljske dajatve ne pla-
čuje tekočih obveznosti.

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena mora 
plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če pre-
neha izvajati dejavnost obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, iz-
računati seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno 
vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev za čas 
opravljanja te službe v tekočem letu na obrazcu iz priloge 6 te 
uredbe. Poračun preveč ali premalo plačane okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo mora obračunati pri obračunu za 
mesec, v katerem preneha opravljati dejavnost.

IV. VODENJE EVIDENC IN PRIJAVA DEJAVNOSTI  
TER EVIDENTIRANJE ZAVEZANCEV

18. člen
(evidentiranje zavezancev)

(1) Agencija zaradi vpisa v zbirke osebnih in drugih po-
datkov v skladu s predpisom, ki ureja carinsko službo (v na-
daljnjem besedilu: evidence), najpozneje do 31. decembra te-
kočega leta poroča organu, pristojnemu za pobiranje okoljske 
dajatve, o novih zavezancih za industrijsko odpadno vodo ali 
o spremembah glede na poročilo iz preteklega leta na podlagi 
podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

(2) Agencija o podatkih iz prejšnjega odstavka v roku iz 
prejšnjega odstavka obvesti tudi plačnika okoljske dajatve za 
komunalno odpadno vodo na območju, na katerem pri zave-
zancu iz prejšnjega odstavka nastaja industrijska odpadna 
voda.

(3) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora orga-
nu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na obrazcu iz pri-
loge 7, ki je sestavni del te uredbe, v 15 dneh prijaviti prekinitev 
ali prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je zavezan 
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, ali kakršno koli 
statusno spremembo zavezanca (na primer zaradi prodaje ali 
oddaje v najem naprave ali stečaja podjetja). Organ, pristojen 
za pobiranje okoljske dajatve, o tem najpozneje do 31. decem-
bra tekočega leta poroča agenciji in plačniku okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo na območju, na katerem pri za-
vezancu nastaja industrijska odpadna voda.

(4) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 
mora zaradi vpisa v evidence organu, pristojnemu za pobiranje 
okoljske dajatve, na obrazcu iz priloge 7 te uredbe v 15 dneh 
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prijaviti začetek, spremembo, prekinitev ali prenehanje opravljanja 
dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati 
okoljsko dajatev. Organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve, o 
tem najpozneje do 31. decembra tekočega leta poroča agenciji.

(5) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plač-
nik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo morata na 
obrazcu iz priloge 7 te uredbe organu, pristojnemu za pobiranje 
okoljske dajatve, sporočiti prekinitev ali prenehanje opravljanja 
dejavnosti iz nepredvidenih razlogov v treh delovnih dneh po 
nastopu razlogov.

V. NADZOR

19. člen
(nadzor)

Nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve in izvajanjem te 
uredbe opravlja organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je zavezanec za industrijsko odpadno 
vodo, če:

– ne izračuna okoljske dajatve v skladu s prvim odstav-
kom 9. člena te uredbe,

– ne sestavi obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim 
odstavkom 9. člena te uredbe,

– ne predloži obračuna okoljske dajatve organu, pristojne-
mu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu s tretjim odstavkom 
9. člena te uredbe ali

– ne sestavi spremembe obračuna okoljske dajatve ali 
spremembe obračuna ne predloži organu, pristojnemu za pobi-
ranje okoljske dajatve, v skladu z drugim odstavkom 10. člena 
te uredbe.

(2) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki je plačnik okoljske dajatve za komu-
nalno odpadno vodo, če:

– ne izračuna okoljske dajatve v skladu s prvim odstav-
kom 15. člena te uredbe,

– ne sestavi obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim 
odstavkom 15. člena te uredbe,

– ne predloži obračuna okoljske dajatve organu, pristojne-
mu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu s tretjim odstavkom 
15. člena te uredbe,

– ne poračuna okoljske dajatve ali tega poračuna ne 
predloži organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, v 
skladu s prvim odstavkom 17. člena te uredbe,

– ne obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim odstav-
kom 17. člena te uredbe ali

– ne poračuna okoljske dajatve v skladu s četrtim odstav-
kom 17. člena te uredbe.

(3) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je zavezanec za industrijsko odpadno 
vodo ali plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, 
če ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve ali prenehanja 
opravljanja dejavnosti v skladu z 18. členom te uredbe.

(4) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek 
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec za industrij-
sko odpadno vodo ali plačnik okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo.

(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba zavezanca za industrijsko odpadno vodo 
ali odgovorna oseba plačnika okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
(prehodna določba)

(1) Do uveljavitve sklepa iz tretjega odstavka 4. člena te 
uredbe je znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda 26,4125 eura.

(2) Sedmi in osmi odstavek 12. člena te uredbe se zač-
neta uporabljati pri obračunu okoljske dajatve naslednji mesec 
po uveljavitvi te uredbe.

22. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja za-

radi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 
14/10),

– Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero ta-
kse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 14/97, 15/98, 13/01 in 21/04) in

– Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto 
obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 7/10).

23. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00728-48/2012
Ljubljana, dne 17. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0146

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: MERILA ZA DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE  

 
Količina posameznega onesnaževala za določanje ene enote obremenitve, koncentracija 
in letna količina onesnaževala ter faktor razredčenja, do katerih se enote obremenitve ne 
določajo 
 

Št. Parameter Izražen 
kot 

Količina 
onesnaževala in 

količina 
odpadne vode 

ter faktor 
razredčenja, ki 
določajo eno 

enoto 
obremenitve 

Koncentracija in letna količina 
onesnaževala ter faktor 

razredčenja, do katerih se 
enote obremenitve ne določajo 

Koncentracija Letna količina 

1 snovi, ki oksidirajo kot KPK*  O2 50 kg  30 mg/L 250 kg/leto 

2 celotni fosfor P 3 kg 0,1 mg/L 15 kg/leto 

3 celotni dušik N 25 kg 5 mg/L 125 kg/leto 

4 adsorbljivi organski halogeni 
(AOX) Cl 2 kg 100μg/L  10 kg/leto 

5 kovine in njihove spojine, 
izražene kot kovine:     

 baker Cu 500 g 50μg/L  2,5 kg/leto 

 kadmij Cd 100 g 5μg/L  0,5 kg/leto 

 krom – šestvalentni Cr 100 g 10μg/L  0,5 kg/leto 

 nikelj Ni 500 g 50μg/L  2,5 kg/leto 

 svinec Pb 500 g 50μg/L  2,5 kg/leto 

 živo srebro Hg 20 g 1μg/L  0,1 kg/leto 

6 strupenost za vodne bolhe SD** 
3.000 m3  

odpadne vode s 
SD > 2 

2 

 
* pri določitvi ene enote obremenitve in izračunu letnega seštevka enot obremenitve 

iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe se namesto parametra KPK upošteva 
parameter TOC v naslednjem razmerju: 

 
3:1KPK:TOC  . 

 
**  SD je faktor razredčenja, pri katerem odpadna voda na podlagi testa strupenosti za 

vodne bolhe (Daphnia magna Straus) ni več strupena. 
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PRILOGA 2  
 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE  
ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

 
(obrazec Obračun INDV) 

Davčno obdobje 

(kvartal/leto) 

 Prejemni žig 

 

Zavezanec  

Naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

 

Lokacija naprave (naslov) 

(1) 

Šifra občine 

(2) 

Občina (prejemnica okoljske dajatve) 

(3) 

   

LETNI IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Letni seštevek enot obremenitve iz poročila o obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda za preteklo leto 

(4) 

Znesek okoljske dajatve 

 

(5) 

  

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Četrtina letnega seštevka enot obremenitve iz poročila 

(6) 

Znesek za plačilo 

(7) 

  

 
 
 
 
 

Kraj in datum 

 
 
 
 
 

Žig 

Potrjujem resničnost podatkov 
 
 
 
 

Podpis odgovorne osebe 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI 
ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE« (obrazec Obračun INDV) 
 

V polje (1) se vpiše točna lokacija naprave (naslov) iz poročila o obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda za preteklo leto. Vpišejo jo samo tisti zavezanci, ki imajo več naprav 
na različnih mestih ali pri katerih se lokacija naprave razlikuje od naslova 
zavezanca. Če sta naslova naprave in zavezanca enaka, se polje ne izpolni. 

V polje (2) se vpiše šifra občine, ki je prejemnica okoljske dajatve, iz klasifikacije občin. 

V polje (3) se vpiše ime občine, ki je prejemnica okoljske dajatve. 

V polje (4) se vpiše letni seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu, 
ki je razviden iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda. 

V polje (5) se v eurih vpiše letni znesek okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne 
vode, ki se izračuna kot zmnožek letnega seštevka enot obremenitve in zneska na 
enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode za tekoče leto. 

V polje (6) se v eurih vpiše četrtina letnega seštevka enot obremenitve iz polja (4). 

V polje (7) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve, ki bo plačan v tem obdobju in se izračuna 
kot četrtina zneska okoljske dajatve iz polja (5). 
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PRILOGA 3  
 

SPREMEMBA OBRAČUNA OKOLJSKE DAJATVE  
ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE  

(sprememba osnove za obračun) 
 

(obrazec Sprememba obračuna INDV) 

Davčno obdobje 

(kvartal/leto) 

 Prejemni žig 

 

Zavezanec  

Naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

 

Lokacija naprave (naslov) 

(1) 

Šifra občine 

(2) 

Občina (prejemnica okoljske dajatve) 

(3) 

   

LETNI IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Letni seštevek enot obremenitve iz prvotnega poročila o 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto 

(4) 

Znesek okoljske dajatve iz prvotnega poročila 
 

(5) 

  

POPRAVLJEN LETNI IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Letni seštevek enot obremenitve iz popravljenega poročila  

(6) 

Znesek okoljske dajatve iz popravljenega poročila 

(7) 

  

RAZLIKA V ZNESKU OKOLJSKE DAJATVE 

Vračilo okoljske dajatve 

(8) 

Doplačilo okoljske dajatve 

(9) 

  

 

 

 

 

 

Kraj in datum 

 

 

 

 

 

Žig 

Potrjujem resničnost podatkov 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »SPREMEMBA OBRAČUNA OKOLJSKE 
DAJATVE ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (sprememba osnove 
za obračun)« (obrazec Sprememba obračuna INDV) 
 

V polje (1) se vpiše točna lokacija naprave (naslov) iz poročila o obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda. Vpišejo jo samo tisti zavezanci, ki imajo več naprav na različnih 
mestih ali pri katerih se lokacija naprave razlikuje od naslova zavezanca. Če sta 
naslova naprave in zavezanca enaka, se polje ne izpolni. 

V polje (2) se vpiše šifra občine, ki je prejemnica okoljske dajatve, iz klasifikacije občin. 

V polje (3) se vpiše ime občine, ki je prejemnica okoljske dajatve. 

V polje (4) se vpiše letni seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu, 
ki je razviden iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo 
leto (v nadaljnjem besedilu: prvotno poročilo). 

V polje (5) se v eurih vpiše letni znesek okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne 
vode, ki se izračuna kot zmnožek letnega seštevka enot obremenitve iz prvotnega 
poročila in zneska na enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode za tekoče 
leto. 

V polje (6) se vpiše letni seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu, 
ki je razviden iz popravljenega poročila iz prvega odstavka 10. člena te uredbe (v 
nadaljnjem besedilu: popravljeno poročilo). 

V polje (7) se v eurih vpiše letni znesek okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne 
vode, ki se izračuna kot zmnožek letnega seštevka enot obremenitve iz 
popravljenega poročila in zneska na enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne 
vode za tekoče leto. 

V polje (8) se izpolni, če je letni seštevek enot obremenitve v popravljenem poročilu (polje (6)) 
nižji kakor v prvotnem poročilu (polje (4)): vpiše se razlika med zneskom okoljske 
dajatve, izračunanim na podlagi prvotnega poročila (polje (5)), in zneskom okoljske 
dajatve, izračunanim na podlagi popravljenega poročila (polje (7)), v eurih. 

V polje (9) se izpolni, če je letni seštevek enot obremenitve v popravljenem poročilu (polje (6)) 
višji kakor v prvotnem poročilu (polje (4)): vpiše se razlika med zneskom okoljske 
dajatve, izračunanim na podlagi popravljenega poročila (polje (7)), in zneskom 
okoljske dajatve, izračunanim na podlagi prvotnega poročila (polje (5)), v eurih. 
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PRILOGA 4  
MESEČNI OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 

(obrazec Obračun KOMV) 

Davčno obdobje 

(mesec/leto) 

 Prejemni žig 

 

Plačnik  

Naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

Šifra občine Občina (prejemnik okoljske dajatve) 

  

IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA MESEČNI OBRAČUN 

Letni seštevek enot obremenitve za preteklo leto 

(1) 

Znesek okoljske dajatve za tekoče leto 

(2) 

  

Seštevek enot obremenitve za mesečni obračun 

(3) 

Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun 

(4) 

  

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

 Plačilo/doplačilo 
(5) 

Vračilo 
(6) 

(a) Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun  X 

(b) Poračun okoljske dajatve za preteklo leto   

(c) Znesek že vplačanih 
akontacij v tekočem letu 
za mesec 

JAN.    

FEB.    

(d) Seštevki »plačil/doplačil« in »vračil«   

(e) Znesek za plačilo (razlika med (5 c) in (6 c))   

 

 

 

 

 

Kraj in datum 

 

 

 

 

 

Žig 

Potrjujem resničnost podatkov 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »MESEČNI OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 
ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE« (obrazec Obračun KOMV) 
 

V polje »Šifra občine«  se vpiše šifra občine, ki je prejemnica okoljske dajatve, iz klasifikacije 
občin.  

V polje »Občina (prejemnica okoljske dajatve)« se vpiše ime občine, ki je prejemnica 
okoljske dajatve.   

 

NAVODILO ZA IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA TEKOČE LETO IN MESEC 

V polje (1) se vpiše letni seštevek enot obremenitve za preteklo leto iz vrstice (c) Poračuna 
okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode iz priloge 6 te uredbe 
za preteklo leto, ki se priloži obračunu okoljske dajatve za marec tekočega leta. 
Če pri obračunu okoljske dajatve za januar in februar še ni znan dejanski letni 
seštevek enot obremenitve za preteklo leto, se v polje (1) vpiše predvideni letni 
seštevek enot obremenitve za preteklo leto. 

V polje (2) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve za tekoče leto, ki se izračuna kot 
zmnožek letnega seštevka enot obremenitve za preteklo leto iz polja (1) in zneska 
na enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode za tekoče leto. 

V polje (3) se vpiše dvanajstina letnega seštevka enot obremenitve za preteklo leto iz polja 
(1); v primeru iz 16. člena te uredbe se vpiše seštevek enot obremenitve za 
spremenjen mesečni obračun iz polja (3) Prijave spremembe mesečnega 
obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode iz priloge 5 
te uredbe. 

V polje (4) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve za mesečni obračun, ki se izračuna kot 
zmnožek seštevka enot obremenitve za mesečni obračun iz polja (3) in zneska na 
enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode za tekoče leto. 

 

NAVODILO ZA OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

V vrstico (a) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve iz polja (4). 

V vrstico (b) se vpiše pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za marec* ob vračilu ali 
doplačilu okoljske dajatve v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena te 
uredbe:  

 V stolpec (5): se v eurih vpiše znesek doplačila okoljske dajatve, ki ga je treba 
doplačati na podlagi poračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne 
odpadne vode za preteklo leto, iz vrstice (d) iz priloge 6 te uredbe. Doplačilo 
okoljske dajatve za preteklo leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo obračunati pri obračunu okoljske dajatve za marec tekočega 
koledarskega leta in plačati do konca aprila. 

 V stolpec (6): se v eurih vpiše znesek vračila okoljske dajatve, ki ga je treba 
vrniti na podlagi poračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne 
odpadne vode za preteklo leto, iz vrstice (d) iz priloge 6 te uredbe. Vračilo 
okoljske dajatve za preteklo leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo obračunati pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za marec 
tekočega koledarskega leta. Vračilo preveč plačane okoljske dajatve se izvede 
tako, da do poplačila zneska plačnik okoljske dajatve ne plačuje tekočih 
obveznosti glede okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo (glej tudi 
navodilo k vrstici (e)). 

* Če je bil v preteklem obračunskem obdobju znesek vračila okoljske dajatve 
višji od zneska za plačilo okoljske dajatve, se pri naslednjem mesečnem 
obračunu okoljske dajatve v polje »Vračilo« vrstice (b) v stolpcu (6) vpiše 
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znesek iz vrstice (e) obračuna okoljske dajatve, predloženega v preteklem 
mesecu. 

V vrstico (c) se vpiše pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za marec, in sicer se za januar 
in februar vpiše že plačana akontacija okoljske dajatve v tekočem letu: 

 V stolpec (5): če je znesek vplačane okoljske dajatve na podlagi plačane 
akontacije za januar in februar nižji od zneska okoljske dajatve iz polja (4), se 
vpiše razlika med vplačano akontacijo za posamezen mesec in zneskom 
okoljske dajatve iz polja (4). 

 V stolpec (6): če je znesek vplačane okoljske dajatve na podlagi plačane 
akontacije za januar in februar višji od zneska okoljske dajatve iz polja (4), se 
vpiše razlika med vplačano akontacijo za posamezen mesec in zneskom 
okoljske dajatve iz polja (4). 

V vrstico (d) se v eurih vpiše vsota zneskov iz stolpcev (5) in (6). 

V vrstico (e) se v eurih vpiše razlika med skupnim zneskom iz stolpcev (5) in (6): 

 pozitivni znesek, vpisan v vrstico (e), se plača v roku iz 17. člena te uredbe. 

 negativni znesek (znesek preveč plačane okoljske dajatve) se plačniku 
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne vrača, ampak se vračilo 
poračuna pri naslednjem mesečnem obračunu okoljske dajatve, tako da 
plačnik okoljske dajatve vpiše ta znesek v vrstico (b) stolpca (6). Plačnik 
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ob morebitnem 
negativnem znesku za plačilo v vrstici (e) ne plača okoljske dajatve po 
tem mesečnem obračunu.  
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PRILOGA 5  
 

PRIJAVA SPREMEMBE MESEČNEGA OBRAČUNA OKOLJSKE DAJATVE 
ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 
(obrazec Sprememba obračuna KOMV) 

Davčno obdobje 

(mesec/leto) 

 Prejemni žig 

 

Plačnik  

Naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

Šifra občine Občina (prejemnica okoljske dajatve) 

  

MESEČNI IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Seštevek enot obremenitve za mesečni obračun 

(1) 

Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun 

(2) 

  

SPREMENJENI MESEČNI IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

Seštevek enot obremenitve za spremenjeni 
mesečni obračun 

(3) 

Spremenjeni znesek okoljske dajatve za mesečni obračun 

(4) 

  

OBRAZLOŽITEV 

(a) Razlogi za 
spremenjeni mesečni 
obračun 

 
 
 
 

(b) Podatki, uporabljeni za 
spremenjeni mesečni 
obračun 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kraj in datum

 

 

 

 

 

Žig

Potrjujem resničnost podatkov 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe
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URADNI ZAZNAMEK 

Organ, pristojen za pobiranje okoljske 
dajatve: 

Datum spremembe mesečnega obračuna: 
 
 
 

Datum prejema: Sprememba mesečnega obračuna 
potrjena/zavrnjena: 
 
 

Opomba: Vnesel v evidenco: 
 
 
 

 
 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PRIJAVA SPREMEMBE MESEČNEGA 
OBRAČUNA OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE« (obrazec Sprememba obračuna KOMV) 
 

Obrazec se izpolni in predloži v dveh izvodih. 
 

V polje »Šifra občine« se vpiše šifra občine, ki je prejemnica okoljske dajatve, iz klasifikacije 
občin.  

V polje »Občina (prejemnica okoljske dajatve)« se vpiše ime občine, ki je prejemnica 
okoljske dajatve.   

 

V polje (1) se vpiše seštevek enot obremenitve za mesečni obračun iz polja (3) Mesečnega 
obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode iz 
priloge 3 te uredbe za pretekli mesec.  

V polje (2) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve za mesečni obračun iz polja (4) 
Mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne 
vode iz priloge 3 te uredbe za pretekli mesec. 

V polje (3) se vpiše seštevek enot obremenitve za spremenjeni mesečni obračun ob 
upoštevanju sprememb podatkov v skladu s prvim odstavkom 16. člena te 
uredbe glede na podatke za izračun letnega seštevka enot obremenitve v skladu 
s prvim odstavkom 15. člena te uredbe. 

V polje (4) se v eurih vpiše znesek okoljske dajatve za spremenjeni mesečni obračun, ki se 
izračuna kot zmnožek seštevka enot obremenitve za spremenjeni mesečni 
obračun iz polja (3) in zneska na enoto obremenitve zaradi odvajanja odpadne 
vode za tekoče leto. 

V vrstico (a) se vpišejo in obrazložijo razlogi za spremenjeni mesečni obračun v skladu s 
prvim odstavkom 16. člena te uredbe. 

V vrstico (b) se obrazložijo podatki, ki so bili uporabljeni za spremenjeni mesečni obračun, in 
način njihove pridobitve. 
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4.
 č

le
na

 t
e 

ur
ed

be
 p

la
čn

ik
u 

ok
ol

js
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o.

 

V 
st

ol
pe

c 
(5

) 
se

 v
 u

st
re

zn
o 

vr
st

ic
o 

gl
ed

e 
na

 u
či

ne
k 
či

šč
en

ja
 č

is
til

ne
 n

ap
ra

ve
, v

 k
at

er
o 

se
 o

dv
aj

aj
o 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e,

 v
pi

še
 š

te
vi

lo
, k

i s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 
en

os
ta

no
va

nj
sk

ih
 s

ta
vb

, 
v 

ka
te

rih
 s

e 
iz

va
ja

 g
os

po
da

rs
ka

 d
ej

av
no

st
, 

te
r 

tra
ja

nj
a 

ob
do

bj
a,

 z
a 

ka
te

ro
 s

e 
je

 o
pu

st
ila

 p
rij

av
a 

po
da

tk
ov

 iz
 1

4.
 č

le
na

 t
e 

ur
ed

be
 p

la
čn

ik
u 

ok
ol

js
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o.

 

V 
st

ol
pe

c 
(6

) 
se

 v
 u

st
re

zn
o 

vr
st

ic
o 

gl
ed

e 
na

 u
či

ne
k 
či

šč
en

ja
 č

is
til

ne
 n

ap
ra

ve
, v

 k
at

er
o 

se
 o

dv
aj

aj
o 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e,

 v
pi

še
 š

te
vi

lo
, k

i s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 
po

sa
m

ez
ni

h 
ne

st
an

ov
an

js
ki

h 
st

av
b,

 s
ta

no
va

nj
sk

ih
 s

ta
vb

 z
a 

po
se

bn
e 

dr
už

be
ne

 s
ku

pi
ne

 in
 v

eč
st

an
ov

an
js

ki
h 

st
av

b,
 v

 k
at

er
ih

 s
e 

iz
va

ja
 g

os
po

da
rs

ka
 

de
ja

vn
os

t, 
te

r t
ra

ja
nj

a 
ob

do
bj

a,
 z

a 
ka

te
ro

 s
e 

je
 o

pu
st

ila
 p

rij
av

a 
po

da
tk

ov
 iz

 1
4.

 č
le

na
 te

 u
re

db
e 

pl
ač

ni
ku

 o
ko

ljs
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o.

 

V 
st

ol
pe

c 
(7

) 
se

 v
 u

st
re

zn
o 

vr
st

ic
o 

gl
ed

e 
na

 u
či

ne
k 
či

šč
en

ja
 č

is
til

ne
 n

ap
ra

ve
, v

 k
at

er
o 

se
 o

dv
aj

aj
o 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e,

 v
pi

še
 s

eš
te

ve
k 

en
ot

 o
br

em
en

itv
e,

 k
i 

se
 iz

ra
ču

na
 k

ot
 s

eš
te

ve
k 

en
ot

 o
br

em
en

itv
e,

 iz
ra
ču

na
n 

iz
 p

od
at

ko
v 

v 
st

ol
pc

ih
 (1

), 
(2

), 
(3

), 
(4

), 
(5

) i
n 

(6
): 

SE
ŠT

EV
EK

 E
O

 (s
to

lp
ec

 (7
)) 

= 
št

ev
ilo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(1
) +

 š
te

vi
lo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(2
) +

 š
te

vi
lo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(3
) +

 š
te

vi
lo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(4
) +

 
št

ev
ilo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(5
) +

 š
te

vi
lo

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(6
) 

P
ri 

iz
ra
ču

nu
 š

te
vi

la
 e

no
t o

br
em

en
itv

e 
se

 u
po

št
ev

a 
uč

in
ek

 č
iš
če

nj
a 

v 
sk

la
du

 z
 1

3.
 č

le
no

m
 te

 u
re

db
e:

 

90
 %

: 
za

 s
ta

vb
e,

 z
a 

ka
te

re
 s

e 
od

va
ja

nj
e 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

za
kl

ju
ču

je
* 

s 
ko

m
un

al
no

 a
li 

sk
up

no
 č

is
til

no
 n

ap
ra

vo
 s

 s
ek

un
da

rn
im

 a
li 

te
rc

ia
rn

im
 

či
šč

en
je

m
 a

li 
z 

m
al

o 
ko

m
un

al
no

 č
is

til
no

 n
ap

ra
vo

 z
 u

st
re

zn
im

 č
iš
če

nj
em

 v
 s

kl
ad

u 
s 

pr
ed

pi
so

m
, k

i u
re

ja
 e

m
is

ijo
 s

no
vi

 p
ri 

od
va

ja
nj

u 
od

pa
dn

e 
vo

de
 iz

 m
al

ih
 k

om
un

al
ni

h 
či

st
iln

ih
 n

ap
ra

v.
 U
či

ne
k 
či

šč
en

ja
 s

e 
up

oš
te

va
 tu

di
 p

ri 
či

šč
en

ju
 k

om
un

al
ne

 o
dp

ad
ne

 v
od

e 
v 

m
al

i k
om

un
al

ni
 č

is
til

ni
 

na
pr

av
i 

z 
zm

og
lji

vo
st

jo
, 

m
an

jš
o 

od
 5

0 
P

E
, 

ki
 o

br
at

uj
e 

v 
sk

la
du

 s
 p

re
dp

is
om

 i
z 

te
ga

 o
ds

ta
vk

a.
 P

od
at

ek
 o

 š
te

vi
lu

 e
no

t 
ob

re
m

en
itv

e 
iz

 
po

sa
m

ez
ne

ga
 s

to
lp

ca
 s

e 
po

m
no

ži
 s

 fa
kt

or
je

m
 0

,1
.  

40
 %

: 
za

 s
ta

vb
e,

 z
a 

ka
te

re
 s

e 
od

va
ja

nj
e 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

za
kl

ju
ču

je
* 

s 
ko

m
un

al
no

 a
li 

sk
up

no
 č

is
til

no
 n

ap
ra

vo
 s

 p
rim

ar
ni

m
 č

iš
če

nj
em

. 
P

od
at

ek
 o

 š
te

vi
lu

 e
no

t o
br

em
en

itv
e 

iz
 p

os
am

ez
ne

ga
 s

to
lp

ca
 s

e 
po

m
no

ži
 s

 fa
kt

or
je

m
 0

,6
. 

0 
%

: 
za

 s
ta

vb
e,

 z
a 

ka
te

re
 s

e 
od

va
ja

nj
e 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

ne
 z

ak
lju
ču

je
* 

z 
m

al
o 

ko
m

un
al

no
, 

ko
m

un
al

no
 a

li 
sk

up
no

 č
is

til
no

 n
ap

ra
vo

 s
 

pr
im

ar
ni

m
 č

iš
če

nj
em

. P
od

at
ek

 o
 š

te
vi

lu
 e

no
t o

br
em

en
itv

e 
iz

 p
os

am
ez

ne
ga

 s
to

lp
ca

 s
e 

po
m

no
ži

 s
 fa

kt
or

je
m

 1
. 
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* 
št

ej
e 

se
, 

da
 s

e 
od

va
ja

nj
e 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

za
kl

ju
ču

je
 s

 k
om

un
al

no
 č

is
til

no
 n

ap
ra

vo
, 
če

 s
e 

ko
m

un
al

na
 o

dp
ad

na
 v

od
a 

zb
ira

 v
 

ne
pr

et
oč

ni
 g

re
zn

ic
i 

v 
sk

la
du

 s
 p

re
dp

is
om

, 
ki

 u
re

ja
 e

m
is

ijo
 s

no
vi

 p
ri 

od
va

ja
nj

u 
od

pa
dn

e 
vo

de
 i

z 
m

al
ih

 k
om

un
al

ni
h 
či

st
iln

ih
 n

ap
ra

v,
 n

je
no

 
pr

az
nj

en
je

 in
 o

dv
oz

 t
er

 o
bd

el
av

a 
nj

en
e 

vs
eb

in
e 

pa
 s

e 
iz

va
ja

jo
 v

 s
kl

ad
u 

s 
te

m
 p

re
dp

is
om

 in
 p

re
dp

is
om

, 
ki

 u
re

ja
 e

m
is

ijo
 s

no
vi

 in
 t

op
lo

te
 p

ri 
od

va
ja

nj
u 

od
pa

dn
ih

 v
od

a 
v 

vo
de

 in
 ja

vn
o 

ka
na

liz
ac

ijo
.  

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 e
no

t o
br

em
en

itv
e 

za
 s

to
lp

ec
 (1

): 

Š
te

vi
lo

 e
no

t o
br

em
en

itv
e 

se
 iz

ra
ču

na
 iz

 le
tn

e 
ko

lič
in

e 
po

ra
bl

je
ne

 p
itn

e 
vo

de
 v

 m
3 , k

i s
e 

de
li 

s 
po

vp
re
čn

o 
le

tn
o 

po
ra

bo
 p

itn
e 

vo
de

 n
a 

pr
eb

iv
al

ca
 (5

0 
m

3 ) 
te

r p
om

no
ži

 s
 fa

kt
or

je
m

 g
le

de
 n

a 
uč

in
ek

 č
iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(1

) =
 

 

 
3

50
)1(

m
st

ol
pe

c
 ×

 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

. 

pr
i č

em
er

 je
 E

O
 e

no
ta

 o
br

em
en

itv
e 

in
 Č

N
 č

is
til

na
 n

ap
ra

va
. 

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(2
): 

Š
te

vi
lo

 E
O

 s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 s
ta

ln
o 

pr
ija

vl
je

ni
h 

pr
eb

iv
al

ce
v 

en
os

ta
no

va
nj

sk
e 

al
i v

eč
st

an
ov

an
js

ke
 s

ta
vb

e 
al

i š
te

vi
la

 u
po

ra
bn

ik
ov

 s
ta

no
va

nj
sk

e 
st

av
be

 p
os

eb
ne

 d
ru

žb
en

e 
sk

up
in

e,
 k

i s
e 

po
m

no
ži

 s
 fa

kt
or

je
m

 g
le

de
 n

a 
uč

in
ek

 č
iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(2

) =
 s

to
lp

ec
(2

) ×
 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

 

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(3
): 

Š
te

vi
lo

 E
O

 s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 tr
et

jin
e 

št
ev

ila
 u

po
ra

bn
ik

ov
 n

es
ta

no
va

nj
sk

e 
st

av
be

, k
i s

e 
po

m
no

ži
 s

 fa
kt

or
je

m
 g

le
de

 n
a 

uč
in

ek
 č

iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(3

) =
 s

to
lp

ec
(3

) ×
 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

 

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(4
): 

Š
te

vi
lo

 E
O

 s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 p
os

am
ez

ni
h 

st
an

ov
an

js
ki

h 
en

ot
, k

i s
o 

op
us

til
e 

pr
ija

vo
 n

a 
po

dl
ag

i p
rv

eg
a 

od
st

av
ka

 1
4.

 č
le

na
 te

 u
re

db
e,

 k
i s

e 
po

m
no

ži
 

s 
št

ev
ilo

m
 e

no
t o

br
em

en
itv

e 
iz

 d
ru

ge
ga

 o
ds

ta
vk

a 
14

. č
le

na
 te

 u
re

db
e 

in
 s

 fa
kt

or
je

m
 g

le
de

 n
a 

uč
in

ek
 č

iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(4

) =
 s

to
lp

ec
(4

) ×
 1

0 
EO

 ×
 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

 

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(5
): 
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Š
te

vi
lo

 E
O

 s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 p
os

am
ez

ni
h 

en
os

ta
no

va
nj

sk
ih

 s
ta

vb
, v

 k
at

er
ih

 s
e 

iz
va

ja
 g

os
po

da
rs

ka
 d

ej
av

no
st

 in
 k

i s
o 

op
us

til
e 

pr
ija

vo
 n

a 
po

dl
ag

i 
pr

ve
ga

 o
ds

ta
vk

a 
14

. č
le

na
 te

 u
re

db
e,

 k
i s

e 
po

m
no

ži
 s

 š
te

vi
lo

m
 e

no
t o

br
em

en
itv

e 
iz

 d
ru

ge
ga

 o
ds

ta
vk

a 
14

. 
čl

en
a 

te
 u

re
db

e 
in

 s
 fa

kt
or

je
m

 g
le

de
 n

a 
uč

in
ek

 č
iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(5

) =
 s

to
lp

ec
(5

) ×
 5

0 
EO

 ×
 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

 

 Iz
ra
ču

n 
št

ev
ila

 E
O

 z
a 

st
ol

pe
c 

(6
): 

Š
te

vi
lo

 E
O

 s
e 

iz
ra
ču

na
 iz

 š
te

vi
la

 p
os

am
ez

ni
h 

st
an

ov
an

js
ki

h 
st

av
b 

za
 p

os
eb

ne
 d

ru
žb

en
e 

sk
up

in
e,

 n
es

ta
no

va
nj

sk
ih

 s
ta

vb
 in

 v
eč

st
an

ov
an

js
ki

h 
st

av
b,

 v
 

ka
te

rih
 s

e 
iz

va
ja

 g
os

po
da

rs
ka

 d
ej

av
no

st
, 

ki
 s

o 
op

us
til

e 
pr

ija
vo

 n
a 

po
dl

ag
i 

pr
ve

ga
 o

ds
ta

vk
a 

14
. 
čl

en
a 

te
 u

re
db

e,
 k

i 
se

 p
om

no
ži

 s
 š

te
vi

lo
m

 e
no

t 
ob

re
m

en
itv

e 
iz

 d
ru

ge
ga

 o
ds

ta
vk

a 
14

. č
le

na
 te

 u
re

db
e 

in
 s

 fa
kt

or
je

m
 g

le
de

 n
a 

uč
in

ek
 č

iš
če

nj
a 
či

st
iln

e 
na

pr
av

e:
 

št
ev

ilo
 E

O
 z

a 
st

ol
pe

c 
(6

) =
 s

to
lp

ec
(6

) ×
 5

00
 E

O
 ×

 u
či

ne
k 
Č

N
 (0

,1
; 0

,6
 a

li 
1)

 

 V 
st

ol
pe

c 
(8

) 
se

 v
 u

st
re

zn
o 

vr
st

ic
o 

gl
ed

e 
na

 u
či

ne
k 
či

šč
en

ja
 č

is
til

ne
 n

ap
ra

ve
, v

 k
at

er
o 

se
 o

dv
aj

aj
o 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e,

 v
pi

še
 z

ne
se

k 
ok

ol
js

ke
 d

aj
at

ve
, k

i s
e 

iz
ra
ču

na
 k

ot
 z

m
no

že
k 

se
št

ev
ka

 e
no

t o
br

em
en

itv
e 

za
 p

os
am

ez
no

 v
rs

tic
o 

(iz
 s

to
lp

ca
 (

7)
) 

in
 z

ne
sk

a 
na

 e
no

to
 o

br
em

en
itv

e 
za

ra
di

 o
dv

aj
an

ja
 o

dp
ad

ne
 

vo
de

 z
a 

pr
et

ek
lo

 le
to

. 

V 
vr

st
ic

o 
(a

) 
se

 v
pi

še
jo

 s
ku

pn
i s

eš
te

vk
i p

o 
po

sa
m

ez
ni

h 
st

ol
pc

ih
 (1

), 
(2

), 
(3

), 
(4

), 
(5

), 
(6

), 
(7

) i
n 

(8
)..

 

 II.
 P

O
D

A
TK

I I
Z 

O
B

R
A
Č

U
N

O
V,

 P
R

ED
LO

ŽE
N

IH
 V

 P
R

ET
EK

LE
M

/T
EK

O
Č

EM
 L

ET
U

 

V 
vr

st
ic

o 
(b

) 
se

 v
pi

še
jo

 p
od

at
ki

 o
 o

br
ač

un
an

em
 s

ku
pn

em
 s

eš
te

vk
u 

en
ot

 o
br

em
en

itv
e 

in
 s

ku
pn

em
 z

ne
sk

u 
pl

ač
an

e 
ok

ol
js

ke
 d

aj
at

ve
 (

br
ez

 v
ra
či

la
 a

li 
do

pl
ač

ila
 

ok
ol

js
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

pr
et

ek
lo

 le
to

) z
ar

ad
i o

dv
aj

an
ja

 k
om

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

po
 m

es
eč

ni
h 

ob
ra
ču

ni
h 

v 
sk

la
du

 s
 1

5.
 č

le
no

m
 te

 u
re

db
e,

 p
re

dl
ož

en
ih

 v
 

pr
et

ek
le

m
 a

li 
te

ko
če

m
 le

tu
, č

e 
gr

e 
za

 p
or

ač
un

 o
ko

ljs
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o 

v 
sk

la
du

 s
 č

et
rti

m
 o

ds
ta

vk
om

 1
7.

 č
le

na
 te

 u
re

db
e.

 

 III
. P

O
D

A
TK

I, 
PO

TR
EB

N
I Z

A
 O

B
R

A
Č

U
N

 O
K

O
LJ

SK
E 

D
A

JA
TV

E 
V 

TE
K

O
Č

EM
 L

ET
U

 

V 
vr

st
ic

o 
(c

) 
se

 v
pi

še
 s

eš
te

ve
k 

en
ot

 o
br

em
en

itv
e 

iz
 p

ol
ja

 (
7 

a)
, 

ki
 je

 o
sn

ov
a 

za
 iz

ra
ču

n 
zn

es
ka

 o
ko

ljs
ke

 d
aj

at
ve

 z
ar

ad
i o

dv
aj

an
ja

 k
om

un
al

ni
h 

od
pa

dn
ih

 v
od

a 
v 

m
es

eč
ni

h 
ob

ra
ču

ni
h 

ok
ol

js
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

te
ko
če

 le
to

. 

V 
vr

st
ic

o 
(d

) 
se

 v
pi

še
 z

ne
se

k 
do

pl
ač

ila
/v

ra
či

la
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 v

 e
ur

ih
, 

ki
 g

a 
je

 t
re

ba
 d

op
la
ča

ti/
vr

ni
ti 

na
 p

od
la

gi
 p

or
ač

un
a 

ok
ol

js
ke

 d
aj

at
ve

 z
ar

ad
i 

od
va

ja
nj

a 
ko

m
un

al
ni

h 
od

pa
dn

ih
 v

od
a 

za
 p

re
te

kl
o 

le
to

. Z
ne

se
k 

se
 iz

ra
ču

na
 k

ot
 ra

zl
ik

a 
m

ed
 z

ne
sk

om
 v

 p
ol

ju
 (8

 a
) i

n 
zn

es
ko

m
 v

 p
ol

ju
 (8

 b
): 

vr
st

ic
a 

(d
) =

 p
ol

je
 (8

 a
) –

 p
ol

je
 (8

 b
) 

N
eg

at
iv

ni
 z

ne
se

k 
(p

la
čn

ik
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

a 
ko

m
un

al
no

 o
dp

ad
no

 v
od

o 
je

 m
ed

 le
to

m
 p

la
ča

l p
re

ve
č 

te
 d

aj
at

ve
) 

se
 v

ne
se

 v
 p

ol
je

 (
6 

b)
 M

es
eč

ne
ga

 
ob

ra
ču

na
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

ar
ad

i 
od

va
ja

nj
a 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

iz
 p

ril
og

e 
4 

te
 u

re
db

e 
za

 m
ar

ec
. 
Č

e 
gr

e 
za

 p
or

ač
un

 o
ko

ljs
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o 

v 
sk

la
du

 s
 č

et
rti

m
 o

ds
ta

vk
om

 1
7.

 č
le

na
 te

 u
re

db
e,

 s
e 

ne
ga

tiv
ni

 z
ne

se
k 

vn
es

e 
v 

po
lje

 (
6 

b)
 M

es
eč

ne
ga

 o
br

ač
un

a 
ok

ol
js

ke
 



Stran 8160 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije

 
16

da
ja

tv
e 

za
ra

di
 o

dv
aj

an
ja

 k
om

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

iz
 p

ril
og

e 
4 

te
 u

re
db

e 
za

 m
es

ec
, v

 k
at

er
em

 p
la
čn

ik
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

a 
ko

m
un

al
no

 o
dp

ad
no

 v
od

o 
pr

en
eh

a 
op

ra
vl

ja
ti 

de
ja

vn
os

t. 
 P

oz
iti

vn
i z

ne
se

k 
(p

la
čn

ik
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

a 
ko

m
un

al
no

 o
dp

ad
no

 v
od

o 
je

 m
ed

 le
to

m
 p

la
ča

l p
re

m
al

o 
te

 d
aj

at
ve

) 
se

 v
ne

se
 v

 p
ol

je
 (

5 
b)

 M
es

eč
ne

ga
 

ob
ra
ču

na
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

ar
ad

i 
od

va
ja

nj
a 

ko
m

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

iz
 p

ril
og

e 
4 

te
 u

re
db

e 
za

 m
ar

ec
. 
Č

e 
gr

e 
za

 p
or

ač
un

 o
ko

ljs
ke

 d
aj

at
ve

 z
a 

ko
m

un
al

no
 o

dp
ad

no
 v

od
o 

v 
sk

la
du

 s
 č

et
rti

m
 o

ds
ta

vk
om

 1
7.

 č
le

na
 te

 u
re

db
e,

 s
e 

po
zi

tiv
ni

 z
ne

se
k 

vn
es

e 
v 

po
lje

 (
5 

b)
 M

es
eč

ne
ga

 o
br

ač
un

a 
ok

ol
js

ke
 

da
ja

tv
e 

za
ra

di
 o

dv
aj

an
ja

 k
om

un
al

ne
 o

dp
ad

ne
 v

od
e 

iz
 p

ril
og

e 
4 

te
 u

re
db

e 
za

 m
es

ec
, v

 k
at

er
em

 p
la
čn

ik
 o

ko
ljs

ke
 d

aj
at

ve
 z

a 
ko

m
un

al
no

 o
dp

ad
no

 v
od

o 
pr

en
eh

a 
op

ra
vl

ja
ti 

de
ja

vn
os

t. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 8161  

PRILOGA 7  
 

PRIJAVA/ODJAVA DEJAVNOSTI NA PODLAGI UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI 
 

(obrazec Prijava) 

I. SPLOŠNI PODATKI 

Firma  

 
Prejemni žig 

 

Naslov  

 

Telefon  

E-naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

PRIJAVLJAM SE KOT: (ustrezno označiti z X) II. VRSTA VPISA: (ustrezno označiti z X) 

 ZAVEZANEC ZA INDUSTRIJSKO ODPADNO 
VODO 

 PLAČNIK OKOLJSKE DAJATVE ZA 
KOMUNALNO ODPADNO VODO 

 

 PRIGLASITEV ZAČETKA DEJAVNOSTI 

 PRIGLASITEV SPREMEMBE DEJAVNOSTI 

 PRIGLASITEV PREKINITVE DEJAVNOSTI 

 PRIGLASITEV PRENEHANJA DEJAVNOSTI 
 

Datum začetka opravljanja dejavnosti  

III. DEJAVNOST PRIJAVITELJA  

Zaporedna 
številka 

(1) 

Šifra občine 
 

(2) 

Občina 
 

(3) 

Naprava (ime in naslov)  
 

(4) 

    

    

    

    

    

IV. OPOMBE 

 

  

 

 

 

Kraj in datum 

 

 

 

 

Žig 

Potrjujem resničnost podatkov 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe 
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URADNI ZAZNAMEK 

Organ, pristojen za pobiranje okoljske 
dajatve: 

Datum registracije: 
 
 
 

Datum prejema: Registracija zavrnjena: 
 
 
 

Opomba: Vnesel v evidenco: 
 
 
 

 
 
 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PRIJAVA/ODJAVA DEJAVNOSTI NA 
PODLAGI UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI« (obrazec Prijava) 
 

Obrazec se izpolni in predloži v dveh izvodih. 

V stolpec (2), (3) in (4) se vpišejo: 

 pri zavezancih za industrijsko odpadno vodo se navedejo imena in naslovi naprav, zaradi 
katerih so zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, 
in sicer po občinah, kjer v napravah nastaja industrijska odpadna voda;  

 pri plačnikih okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo se navedejo šifre in imena občin, 
na območju katerih plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v okviru izvajanja 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izračunava, 
zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev za zavezance za komunalno odpadno vodo. 

V polje »Opombe« se vpišejo spremembe dejavnosti glede na njeno prvotno prijavo. Če se 
dejavnost odjavi, se opišejo razlogi za prenehanje njenega opravljanja. 
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3132. Uredba o obveznem organiziranju varovanja

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o za-
sebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o obveznem organiziranju varovanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa način in obseg varovanja, vsebino 
programa varovanja, načrt varovanja, ocene stopnje tvega-
nja in varnostne ukrepe na varovanem območju.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »zavezanci« so subjekti iz prvega odstavka 69. člena 

Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v 
nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom zaveže k organizi-
ranju obveznega varovanja na podlagi zakona in te uredbe;

2. »varnostni ukrep na varovanem območju« je varo-
vanje ljudi in premoženja z varnostnim osebjem, sistemi 
tehničnega varovanja ali z obojim hkrati v skladu z zakonom;

3. »lastno varovanje« je organiziranje varovanja v okvi-
ru organizacijske strukture zavezanca, ki deluje na način in 
pod pogoji, določenimi z zakonom;

4. »pogodbeno varovanje« je organiziranje varovanja 
na podlagi pogodbe z gospodarsko družbo ali samostojnim 
podjetnikom posameznikom, ki je imetnik licence v skladu 
z zakonom;

5. »ministrstvo, pristojno za posamezno področje« je 
ministrstvo in drug organ, ki opravlja naloge na področjih, 
določenih v zakonu, ki ureja državno upravo, in zakonu, ki 
ureja vlado;

6. »izdelovalec načrta varovanja« je varnostni mene-
džer, zaposlen pri imetniku licence v skladu z zakonom.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak 
pomen kot izrazi, opredeljeni v zakonu.

3. člen
(določitev zavezanca)

(1) Ministrstvo, pristojno za posamezno področje, po 
predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristojnim za notranje 
zadeve, vladi predlaga določitev zavezanca. Pri pripravi 
predloga se ministrstvo, pristojno za posamezno področje, 
posvetuje z zavezancem.

(2) Pisni predlog iz prejšnjega odstavka mora praviloma 
vsebovati:

– naziv oziroma firmo zavezanca;
– naslov oziroma sedež zavezanca;
– navedbo in podrobno obrazložitev razloga za obve-

zno organiziranje varovanja;
– okvirni opis objektov, varovanih območij in predlog 

morebitnih varnostnih ukrepov;
– rok, v katerem mora zavezanec organizirati varova-

nje, pripraviti in potrditi načrt varovanja ter o tem obvestiti 
ministrstvo, pristojno za posamezno področje.

(3) Vlada zavezanca določi s sklepom, ki ga pošlje 
zavezancu, predlagatelju in ministrstvu, pristojnemu za no-
tranje zadeve.

(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi se-
znam zavezancev, ki vključuje:

– naziv oziroma firmo zavezanca;
– naslov oziroma sedež zavezanca;
– matično številko zavezanca;
– sklep vlade.

4. člen
(prenehanje obveznosti organiziranja varovanja)

(1) Obveznost organiziranja varovanja preneha, če za-
vezanec preneha opravljati dejavnost ali prenehajo obstajati 
posebni varnostni razlogi.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora zavezanec 
najmanj 60 dni ali kasneje, če so za to upravičeni razlogi, 
pred dnevom dejanskega prenehanja opravljanja dejavnosti 
ali prenehanja obstoja posebnega varnostnega razloga pisno 
obvestiti ministrstvo, pristojno za posamezno področje, ki o tem 
obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, 
pristojno za posamezno področje, po predhodni uskladitvi z 
ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, vladi predlaga, da 
sprejme sklep o prenehanju obveznega organiziranja varovanja 
zavezanca.

II. ORGANIZIRANJE VAROVANJA

5. člen
(organiziranost)

(1) Zavezanec organizira varovanje pod pogoji in na na-
čin, določen z zakonom, tako da sam pridobi licenco v skladu 
z zakonom ali pa sklene pogodbo o varovanju z drugim ime-
tnikom licence, s katero uredi njuna medsebojna razmerja, 
pravice in obveznosti.

(2) Zavezanec, katerega varovanje je urejeno s posebnimi 
predpisi, organizira varovanje v skladu s temi predpisi. Če ti 
predpisi ne vsebujejo vsaj enakovrednih postopkov, nalog in 
varnostnih ukrepov, kot jih predvidevata zakon in ta uredba, se 
v delu, kjer ti niso vsaj enakovredni, uporabi ta uredba.

(3) Zavezanec mora zagotoviti varovanje tudi ob naravnih 
in drugih nesrečah, v krizi, izrednem in vojnem stanju.

(4) Varnostno osebje, ki opravlja varovanje pri zavezancu 
v skladu z načrtom varovanja, se na predlog zavezanca ali 
ministrstva, pristojnega za posamezno področje, razporedi na 
delovno dolžnost k zavezancu v skladu s predpisi s področja 
obrambe.

6. člen
(prostori in oprema)

Zavezanec mora zagotoviti ustrezne prostore, opremo in 
materialno-tehnična sredstva, potrebna za organiziranje obve-
znega varovanja, razen če se z imetnikom licence pogodbeno 
ne dogovorita drugače.

III. DOKUMENTI VAROVANJA

7. člen
(načrt varovanja)

(1) Zavezanec mora imeti izdelan načrt varovanja, ki 
vsebuje:

– oceno stopnje tveganja;
– program varovanja;
– načrt fizičnega varovanja.
(2) Zavezanec mora zagotoviti, da se načrt varovanja 

sproti dopolnjuje in prilagaja glede na spremenjene varnostne 
razmere oziroma oceno stopnje tveganja.

(3) Zavezanci, katerih varovanje je urejeno s posebnimi 
predpisi, pripravijo dokumente varovanja v skladu s temi predpi-
si. Če ti predpisi ne vsebujejo vsaj enakovrednih postopkov, na-
log in varnostnih ukrepov, kot jih predvidevata zakon in ta ured-
ba, se v delu, kjer ti niso vsaj enakovredni, uporabi ta uredba.
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8. člen
(ocena stopnje tveganja)

(1) Obvezni elementi ocene stopnje tveganja so:
1. podatki o zavezancu;
2. opis varovanega območja;
3. analiza ranljivosti;
4. analiza ogroženosti;
5. analiza tveganj;
6. splošna ocena o stopnji tveganja z oceno verjetnosti 

nastanka posledic.
Ocena stopnje tveganja vključuje tudi oceno stanja va-

rovanja podatkov in drugih ranljivosti, če je to potrebno zaradi 
drugih predpisov ali zaradi narave poslovanja zavezanca.

(2) Ocena stopnje tveganja mora biti pripravljena v treh 
stopnjah:

– nizka stopnja – verjetnost tveganja za nastanek škodnih 
dogodkov je manjša, poslovanje zavezanca je normalno;

– srednja stopnja – verjetnost tveganja za nastanek ško-
dnih dogodkov obstaja – poslovanje zavezanca je lahko mo-
teno;

– visoka stopnja – verjetnost tveganja za nastanek hujših 
škodnih dogodkov je večja – poslovanje zavezanca je ogro-
ženo.

(3) Policija, Slovenska obveščevalno-varnostna agenci-
ja in obveščevalno varnostna služba ministrstva, pristojnega 
za obrambo, v okviru svojih pristojnosti spremljajo varnostno 
tveganje in grožnje in če pri tem pridobijo podatke, ki bi lahko 
vplivali na oceno stopnje tveganja posameznega zavezan-
ca, jih takoj odstopijo ministrstvu, pristojnemu za notranje 
zadeve.

(4) Organi in službe iz prejšnjega odstavka morajo najpo-
zneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto ministrstvu, 
pristojnemu za notranje zadeve, poslati varnostno pomembne 
podatke za vse zavezance. Ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, na podlagi pridobljenih podatkov iz tega in prejšnjega 
odstavka zavezancem in ministrstvom, pristojnim za posame-
zno področje, takoj pošlje zbirno oceno varnostno pomembnih 
podatkov.

(5) Zavezanec mora zagotoviti, da se ocena stopnje tve-
ganja dopolni ob novih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na 
stopnjo tveganja, če je do teh podatkov prišel sam ali pa mu 
je podatke poslalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Zavezanec mora pri pripravi in dopolnjevanju ocene stopnje 
tveganja uporabiti podatke, ki mu jih je poslalo ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve.

(6) Zavezanci, katerih varovanje je urejeno s posebnimi 
predpisi, pridobijo podatke za pripravo ocene stopnje tveganja 
v skladu s temi predpisi in v skladu s to uredbo.

9. člen
(program varovanja zavezanca)

Obvezni elementi programa varovanja so:
1. opredelitev namena varovanja;
2. pregled pravnih podlag;
3. zahteve, kriteriji, merila, pristojnosti in dolžnosti službe 

varovanja;
4. izhodišča in drugi ukrepi za izvedbo učinkovitega va-

rovanja.

10. člen
(načrt fizičnega varovanja)

(1) Obvezni elementi načrta fizičnega varovanja so:
1. opis varovanega območja;
2. načrt ali skica varovanega območja;
3. skice fizičnega varovanja z varnostnim osebjem in/ali 

sistemi tehničnega varovanja;
4. organizacija in obseg varovanja:
a) način izvedbe (opis varnostnih ukrepov in postopkov 

varnostnega osebja),

b) opis sistema tehničnega varovanja,
c) načrt za uporabo zvez,
d) varnostni ukrepi in postopki varovanja ob naravnih in 

drugih nesrečah, v krizi, izrednem stanju in vojni;
5. načrtovani ukrepi za preverjanje postopkov in varno-

stnih ukrepov;
6. požarni načrt;
7. opredelitev sodelovanja s pristojnimi službami (policijo, 

regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in 
drugimi pristojnimi službami).

(2) Načrt fizičnega varovanja mora biti pripravljen tako, da 
so varnostni ukrepi prilagojeni posamezni oceni stopnje tvega-
nja v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe.

11. člen
(uskladitev in potrditev načrta varovanja)

(1) Izdelovalec načrta varovanja z zavezancem uskladi 
njegovo vsebino. Pri izdelavi načrta varovanja lahko sodeluje-
jo tudi drugi strokovnjaki. Zavezanec potrdi načrt varovanja s 
podpisom in ga v skladu z notranjimi pravili sprejme kot notranji 
akt zavezanca.

(2) Zavezanec mora v 15 dneh od potrditve načrta obve-
stiti ministrstvo, pristojno za posamezno področje, ki o potrditvi 
takoj obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Obve-
znost obveščanja velja tudi za zavezance, katerih varovanje je 
urejeno s posebnimi predpisi.

(3) Obvezni elementi obvestila o potrditvi načrta so:
1. podatki o zavezancu;
2. naslov in številka načrta;
3. datum sprejema;
4. osebno ime skrbnika načrta pri zavezancu;
5. osebno ime izdelovalca načrta.
(4) Za zavezance, katerih varovanje je urejeno s poseb-

nimi predpisi, se načrti varovanja uskladijo in potrdijo v skladu 
s temi predpisi.

IV. SODELOVANJE POLICIJE

12. člen
(sodelovanje Policije)

(1) V primeru utemeljenih razlogov javne varnosti in inte-
resa države lahko zavezanci za obvezno organiziranje varo-
vanja na podlagi zakona Policiji predlagajo sklenitev dogovora 
o sodelovanju Policije pri varovanju oziroma o morebitnem 
prenosu alarmnih signalov z varovanih območij na sistem za 
prenos in obravnavo alarmnih sporočil Policije. O predlogu 
odloči Policija in o odločitvi pisno seznani predlagatelja in mi-
nistrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(2) Medsebojne pravice in obveznosti iz prejšnjega od-
stavka se uredijo z dogovorom v pisni obliki.

V. NADZOR

13. člen
(nadzor)

(1) Izvajanje te uredbe nadzira inšpektorat, pristojen za 
notranje zadeve.

(2) Zavezance, katerih varovanje je urejeno s posebnimi 
predpisi, v okviru teh predpisov nadzirajo nadzorstveni organi, 
določeni s temi predpisi.

(3) Inšpekcijski organi iz prvega in prejšnjega odstavka 
morajo delovati usklajeno po načelu sodelovanja inšpekcijskih 
organov zaradi primarnega zagotavljanja varnosti. Inšpektorat, 
pristojen za notranje zadeve, opravi nadzor skupaj z nadzor-
stvenim organom iz prejšnjega odstavka, lahko pa tudi sam, 
vendar mora v tem primeru ta organ obvestiti o nameravanem 
inšpekcijskem pregledu.
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(4) Zavezanci, določeni na podlagi prvega odstavka 
69. člena zakona, morajo organom iz prvega in drugega od-
stavka tega člena omogočiti vpogled v načrt varovanja in po-
stopke varovanja ter varnostne ukrepe.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
(globa)

(1) Z globo od 4.000 do 12.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te 
uredbe;

– ravna v nasprotju s 5. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju s 6. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju s 7. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju z 8. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju z 9. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju z 10. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju z 11. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena te 

uredbe;
– ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe.
(2) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna 

oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(določitev zavezancev)

Ministrstva, pristojna za posamezno področje, morajo v 
šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe preveriti razloge za 
določitev zavezancev, določenih z Uredbo o obveznem or-
ganiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09 
in 22/10), ter vladi v skladu s to uredbo za posameznega za-
vezanca predlagati obvezno organiziranje varovanja oziroma 
njegovo prenehanje.

16. člen
(uskladitev poslovanja)

Zavezanci, določeni na podlagi Uredbe o obveznem or-
ganiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09 in 
22/10), nadaljujejo z varovanjem do sprejetja sklepov iz prejš-
njega člena, dokumente varovanja pa uskladijo z določbami te 
uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.

17. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati 
Uredba o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, 
št. 43/08, 16/09 in 22/10).

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00717-11/2012
Ljubljana, dne 17. oktobra 2012
EVA 2012-1711-0009

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister, 
pristojen za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci del v gozdovih

1. člen
V Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 

izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06 in 74/11) 
se v 5. členu 5. do 7. točka spremenijo, tako da se glasijo:

»5. miner, strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih 
prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz lesa: 
4. raven izobrazbe in tečaj za usposobitev za konkretno delo ali 
pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;

6. žično spravilo: ustrezen certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji;

7. traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in 
dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja: 4. raven 
izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat 
o nacionalni poklicni kvalifikaciji;«.

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. sajenje sadik gozdnega drevja, varstvo pred divjadjo, ob-

žetev v lahkih delovnih razmerah, priprava tal za naravno naseme-
nitev, druga nezahtevna dela z ročnim orodjem: podučitev s strani 
delavca, ki izpolnjuje pogoje za nego mladovja iz prejšnje točke.«.

2. člen
V prvem in drugem stavku 9. člena se besedilo »5. in 

6. točke« nadomesti z besedilom »5., 6. in 7. točke«.

3. člen
Izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavno-

sti izvajanja del v gozdovih pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
morajo uskladiti strokovno usposobljenost delavcev z določba-
mi spremenjenega 5. člena pravilnika najpozneje v enem letu 
po uveljavitvi tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-365/2012/13
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012 
EVA 2012-2330-0204

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje

3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra 
lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč 
s posebnim namenom

Za izvrševanje četrtega odstavka 10. člena in na podlagi 
tretjega odstavka 11. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za 
kmetijstvo in okolje
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko 
upravljavskih območij, lovišč in lovišč  

s posebnim namenom

1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko 

upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom 
(Uradni list RS, št. 8/05) se v prvem odstavku 5. člena za peto 
alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:

»– višinski razred, naveden v prilogi 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika;«.

Dosedanja šesta do deseta alinea postanejo sedma do 
enajsta alinea.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve do 

devete alinee prejšnjega odstavka.«.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za sedmo alineo doda nova 

osma alinea, ki se glasi:
»– višinski razred, naveden v prilogi 1;«.
Dosedanja osma do dvanajsta alinea postanejo deveta 

do trinajsta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve do 

enajste alinee prejšnjega odstavka.«.

3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lovne in nelovne površine se na novo določajo pred 

novo podelitvijo koncesije za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo v lovišču.«.

4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kataster se hrani trajno na sedežu Zavoda za gozdove 

Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetij-
stvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ter je na vpogled 
na območnih enotah Zavoda.«.

5. člen
Doda se priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega 

pravilnika.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-216/2012
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0088

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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PRILOGA 
 

»Priloga 1 
 

LOVIŠČE IME LUO IME VIŠINSKI RAZRED 

VELIKI GABER Novomeško SREDOGORSKO 

VELIKA LOKA Novomeško SREDOGORSKO 

PLEŠIVICA Novomeško SREDOGORSKO 

DOBRNIČ Novomeško SREDOGORSKO 

TREBNJE Novomeško SREDOGORSKO 

MIRNA Novomeško SREDOGORSKO 

ŠENTRUPERT Novomeško SREDOGORSKO 

ŠENTJANŽ Novomeško SREDOGORSKO 

NOVO MESTO Novomeško SREDOGORSKO 

MIRNA PEČ Novomeško SREDOGORSKO 

TREBELNO Novomeško SREDOGORSKO 

MOKRONOG Novomeško SREDOGORSKO 

TRŽIŠČE Novomeško SREDOGORSKO 

OTOČEC Novomeško SREDOGORSKO 

ŠKOCJAN Novomeško SREDOGORSKO 

TOPLICE Novomeško SREDOGORSKO 

PADEŽ Novomeško SREDOGORSKO 

GORJANCI Novomeško SREDOGORSKO 

BRUSNICE Novomeško SREDOGORSKO 

OREHOVICA Novomeško SREDOGORSKO 

ŠENTJERNEJ Novomeško SREDOGORSKO 

KRANJSKA GORA Gorenjsko VISOKOGORSKO 

DOVJE Gorenjsko VISOKOGORSKO 

JESENICE Gorenjsko VISOKOGORSKO 

BLED Gorenjsko SREDOGORSKO 

STOL - ŽIROVNICA Gorenjsko SREDOGORSKO 

BEGUNJŠČICA Gorenjsko SREDOGORSKO 

JELOVICA Gorenjsko SREDOGORSKO 

KROPA Gorenjsko SREDOGORSKO 

STARA FUŽINA Gorenjsko VISOKOGORSKO 

BOHINJSKA BISTRICA Gorenjsko VISOKOGORSKO 

NOMENJ - GORJUŠE Gorenjsko VISOKOGORSKO 

SORICA Gorenjsko VISOKOGORSKO 

ŽELEZNIKI Gorenjsko VISOKOGORSKO 

SELCA Gorenjsko SREDOGORSKO 
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JOŠT - KRANJ Gorenjsko SREDOGORSKO 

DOBRČA Gorenjsko SREDOGORSKO 

UDENBORŠT Gorenjsko SREDOGORSKO 

TRŽIČ Gorenjsko VISOKOGORSKO 

STORŽIČ Gorenjsko SREDOGORSKO 

LPN BRDO PRI KRANJU Gorenjsko SREDOGORSKO 

LPN KOZOROG KAMNIK Gorenjsko VISOKOGORSKO 

JEZERSKO Gorenjsko VISOKOGORSKO 

ŠENČUR Gorenjsko NIŽINSKO 

KRVAVEC Gorenjsko NIŽINSKO 

KOMENDA Gorenjsko NIŽINSKO 

VODICE Gorenjsko NIŽINSKO 

MENGEŠ Gorenjsko NIŽINSKO 

PŠATA Gorenjsko NIŽINSKO 

ŠMARNA GORA Gorenjsko NIŽINSKO 

TOŠKO ČELO Gorenjsko NIŽINSKO 

MEDVODE Gorenjsko SREDOGORSKO 

DOBROVA Gorenjsko SREDOGORSKO 

POLHOV GRADEC Gorenjsko SREDOGORSKO 

HORJUL Gorenjsko SREDOGORSKO 

ŠENTJOŠT Gorenjsko SREDOGORSKO 

SORŠKO POLJE Gorenjsko NIŽINSKO 

KRIŽNA GORA Gorenjsko SREDOGORSKO 

ŠKOFJA LOKA Gorenjsko SREDOGORSKO 

POLJANE Gorenjsko SREDOGORSKO 

GORENJA VAS Gorenjsko SREDOGORSKO 

ŽIRI Gorenjsko SREDOGORSKO 

SOVODENJ Gorenjsko SREDOGORSKO 

GROSUPLJE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

TABORSKA JAMA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

KRKA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

DOBREPOLJE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

SUHA KRAJINA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

TURJAK Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

VELIKE LAŠČE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

VELIKE POLJANE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

SODRAŽICA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

LOŠKI POTOK Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

RIBNICA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 
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DOLENJA VAS Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

STRUGE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

KOČEVJE Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

MALA GORA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

LAZINA  Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

DRAGA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

OSILNICA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

BANJA LOKA - KOSTEL Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

PREDGRAD Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

SINJI VRH Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

DRAGATUŠ Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

VINICA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

LOKA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

ADLEŠIČI Kočevsko-Belokranjsko NIŽINSKO 

ČRNOMELJ Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

SMUK SEMIČ Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

GRADAC Kočevsko-Belokranjsko NIŽINSKO 

METLIKA Kočevsko-Belokranjsko NIŽINSKO 

SUHOR Kočevsko-Belokranjsko NIŽINSKO 

LPN SNEŽNIK KOČEVSKA REKA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

LPN MEDVED  Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

LPN ŽITNA GORA Kočevsko-Belokranjsko SREDOGORSKO 

BREZOVICA Notranjsko NIŽINSKO 

LPN  LJUBLJANSKI VRH Notranjsko SREDOGORSKO 

BOROVNICA Notranjsko SREDOGORSKO 

RAKITNA Notranjsko SREDOGORSKO 

TOMIŠELJ Notranjsko SREDOGORSKO 

IG Notranjsko SREDOGORSKO 

RAKOVNIK - ŠKOFLJICA Notranjsko SREDOGORSKO 

RAKEK Notranjsko SREDOGORSKO 

BEGUNJE Notranjsko SREDOGORSKO 

CAJNARJE Notranjsko SREDOGORSKO 

ŽILCE Notranjsko SREDOGORSKO 

MOKRC Notranjsko SREDOGORSKO 

JAVORNIK  Notranjsko SREDOGORSKO 

CERKNICA Notranjsko SREDOGORSKO 

GRAHOVO Notranjsko SREDOGORSKO 

NOVA VAS Notranjsko SREDOGORSKO 

PRESTRANEK Notranjsko SREDOGORSKO 
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PIVKA Notranjsko SREDOGORSKO 

GORNJE JEZERO Notranjsko SREDOGORSKO 

LOŽ - STARI TRG Notranjsko SREDOGORSKO 

IGA VAS Notranjsko SREDOGORSKO 

BABNO POLJE Notranjsko SREDOGORSKO 

LPN JELEN  Notranjsko SREDOGORSKO 

TABOR ZAGORJE Notranjsko SREDOGORSKO 

TRNOVO Notranjsko SREDOGORSKO 

KOZLEK Notranjsko SREDOGORSKO 

ZEMON Notranjsko SREDOGORSKO 

FAJTI HRIB Primorsko NIŽINSKO 

TRSTELJ - KOSTANJEVICA Primorsko NIŽINSKO 

TABOR DORNBERK Primorsko NIŽINSKO 

JEZERO - KOMEN Primorsko NIŽINSKO 

DOLCE - KOMEN Primorsko NIŽINSKO 

BRJE - ERZELJ Primorsko NIŽINSKO 

ŠTANJEL Primorsko NIŽINSKO 

KRAS - DUTOVLJE Primorsko NIŽINSKO 

VRHE - VRABČE Primorsko SREDOGORSKO 

RAŠA - ŠTORJE Primorsko SREDOGORSKO 

TABOR SEŽANA Primorsko NIŽINSKO 

GABERK - DIVAČA Primorsko SREDOGORSKO 

SENOŽEČE Primorsko SREDOGORSKO 

VIDEŽ - KOZINA Primorsko SREDOGORSKO 

TIMAV - VREME Primorsko SREDOGORSKO 

GRADIŠČE - KOŠANA Primorsko SREDOGORSKO 

PREM Primorsko SREDOGORSKO 

BUKOVCA Primorsko SREDOGORSKO 

BRKINI Primorsko SREDOGORSKO 

ŽABNIK - OBROV Primorsko SREDOGORSKO 

SLAVNIK - MATERIJA Primorsko SREDOGORSKO 

KOJNIK - PODGORJE Primorsko SREDOGORSKO 

RIŽANA Primorsko NIŽINSKO 

ISTRA - GRAČIŠČE Primorsko NIŽINSKO 

MAREZIGE Primorsko NIŽINSKO 

DEKANI Primorsko NIŽINSKO 

KOPER Primorsko NIŽINSKO 

ŠMARJE Primorsko NIŽINSKO 

IZOLA Primorsko NIŽINSKO 
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STRUNJAN Primorsko NIŽINSKO 

KOPRIVNA  Pohorsko VISOKOGORSKO 

BISTRA Pohorsko VISOKOGORSKO 

PECA Pohorsko SREDOGORSKO 

POGOREVC Pohorsko SREDOGORSKO 

PODGORJE Pohorsko SREDOGORSKO 

SLOVENJ GRADEC Pohorsko SREDOGORSKO 

PREŽIHOVO Pohorsko SREDOGORSKO 

JAMNICA Pohorsko SREDOGORSKO 

STROJNA Pohorsko SREDOGORSKO 

LIBELIČE Pohorsko SREDOGORSKO 

DRAVOGRAD Pohorsko SREDOGORSKO 

BUKOVJE Pohorsko SREDOGORSKO 

GRADIŠČE Pohorsko SREDOGORSKO 

GOLAVABUKA Pohorsko SREDOGORSKO 

MISLINJA Pohorsko SREDOGORSKO 

DOLIČ Pohorsko SREDOGORSKO 

LPN POHORJE Pohorsko SREDOGORSKO 

ZELENI VRH  Pohorsko SREDOGORSKO 

MUTA Pohorsko SREDOGORSKO 

RADLJE Pohorsko SREDOGORSKO 

ORLICA Pohorsko SREDOGORSKO 

JANŽEV VRH Pohorsko SREDOGORSKO 

REMŠNIK Pohorsko SREDOGORSKO 

PODVELKA Pohorsko SREDOGORSKO 

KAPLA Pohorsko SREDOGORSKO 

PUŠČAVA Pohorsko SREDOGORSKO 

VURMAT Pohorsko SREDOGORSKO 

BOČ NA KOZJAKU Pohorsko SREDOGORSKO 

GAJ NAD MARIBOROM Pohorsko SREDOGORSKO 

RUŠE Pohorsko SREDOGORSKO 

RADVANJE Pohorsko SREDOGORSKO 

HOČE Pohorsko SREDOGORSKO 

FRAM Pohorsko SREDOGORSKO 

ŠMARTNO NA POHORJU Pohorsko SREDOGORSKO 

SLOVENSKA BISTRICA Pohorsko SREDOGORSKO 

OPLOTNICA Pohorsko SREDOGORSKO 

ZREČE Pohorsko SREDOGORSKO 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Posavsko SREDOGORSKO 
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BOŠTANJ Posavsko SREDOGORSKO 

SEVNICA Posavsko SREDOGORSKO 

ZABUKOVJE Posavsko SREDOGORSKO 

BUČKA Posavsko SREDOGORSKO 

STUDENEC - VELIKI TRN Posavsko SREDOGORSKO 

BRESTANICA Posavsko SREDOGORSKO 

SENOVO Posavsko SREDOGORSKO 

VELIKI KAMEN Posavsko SREDOGORSKO 

RAKA Posavsko SREDOGORSKO 

KRŠKO Posavsko SREDOGORSKO 

VIDEM OB SAVI Posavsko SREDOGORSKO 

ARTIČE Posavsko SREDOGORSKO 

PIŠECE Posavsko SREDOGORSKO 

BIZELJSKO Posavsko SREDOGORSKO 

GLOBOKO Posavsko SREDOGORSKO 

KAPELE Posavsko NIŽINSKO 

BREŽICE Posavsko NIŽINSKO 

DOBOVA Posavsko NIŽINSKO 

MOKRICE Posavsko SREDOGORSKO 

ČATEŽ OB SAVI Posavsko SREDOGORSKO 

CERKLJE OB KRKI Posavsko SREDOGORSKO 

VELIKI PODLOG Posavsko NIŽINSKO 

PODBOČJE Posavsko SREDOGORSKO 

KOSTANJEVICA NA KRKI Posavsko SREDOGORSKO 

APAČE Pomursko NIŽINSKO 

GORNJA RADGONA Pomursko NIŽINSKO 

NEGOVA Pomursko NIŽINSKO 

RADENCI Pomursko NIŽINSKO 

VIDEM OB ŠČAVNICI Pomursko NIŽINSKO 

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU Pomursko NIŽINSKO 

MALA NEDELJA Pomursko NIŽINSKO 

LJUTOMER Pomursko NIŽINSKO 

ROGAŠOVCI Pomursko NIŽINSKO 

GRAD - KUZMA Pomursko NIŽINSKO 

LPN  KOMPAS PESKOVCI Pomursko NIŽINSKO 

CANKOVA Pomursko NIŽINSKO 

RADOVCI Pomursko NIŽINSKO 

PEČAROVCI Pomursko NIŽINSKO 

KRIŽEVCI V PREKMURJU Pomursko NIŽINSKO 
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RANKOVCI Pomursko NIŽINSKO 

BREZOVCI Pomursko NIŽINSKO 

DOLINA Pomursko NIŽINSKO 

IVANOVCI Pomursko NIŽINSKO 

PROSENJAKOVCI Pomursko NIŽINSKO 

TIŠINA Pomursko NIŽINSKO 

MURSKA SOBOTA Pomursko NIŽINSKO 

MLAJTINCI Pomursko NIŽINSKO 

MORAVCI Pomursko NIŽINSKO 

BOGOJINA Pomursko NIŽINSKO 

DOBROVNIK Pomursko NIŽINSKO 

KOBILJE Pomursko NIŽINSKO 

BAKOVCI -  LIPOVCI Pomursko NIŽINSKO 

LPN FAZAN BELTINCI Pomursko NIŽINSKO 

VELIKA POLANA Pomursko NIŽINSKO 

LENDAVA Pomursko NIŽINSKO 

PETIŠOVCI Pomursko NIŽINSKO 

ŠKALE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

OLJKA Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

VELENJE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

POLZELA Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

ŽALEC Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

DOBRNA Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

VITANJE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

VOJNIK Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

SLOVENSKE KONJICE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

LOČE Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

PONIKVA Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

DRAMLJE Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

KAJUH - ŠMARTNO Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

GRMADA - CELJE Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

HUM - CELJE Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

GOZDNIK- GRIŽE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

PREBOLD Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

TABOR Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

REČICA PRI LAŠKEM Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

LAŠKO Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

BOJANSKO - ŠTORE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

ŠENTJUR PRI CELJU Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 
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LOG ŠENTVID Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

ŠMARJE PRI JELŠAH Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

PRISTAVA Savinjsko-Kozjansko NIŽINSKO 

LOKA PRI ŽUSMU Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

HANDIL - DOBJE  Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

JURKLOŠTER Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

BOHOR - PLANINA  Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

KOZJE Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

PODČETRTEK Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

BISTRICA OB SOTLI Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

PODSREDA Savinjsko-Kozjansko SREDOGORSKO 

KUNGOTA Slovensko goriško NIŽINSKO 

ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH Slovensko goriško NIŽINSKO 

PALOMA - SLADKI VRH Slovensko goriško NIŽINSKO 

KAMNICA Slovensko goriško NIŽINSKO 

KOŠAKI - MALEČNIK Slovensko goriško NIŽINSKO 

PESNICA - JARENINA Slovensko goriško NIŽINSKO 

JAKOB Slovensko goriško NIŽINSKO 

VELKA Slovensko goriško NIŽINSKO 

SV. ANA Slovensko goriško NIŽINSKO 

SV. JURIJ - JUROVSKI DOL Slovensko goriško NIŽINSKO 

PERNICA Slovensko goriško NIŽINSKO 

LENART V SLOVENSKIH GORICA Slovensko goriško NIŽINSKO 

BENEDIKT Slovensko goriško NIŽINSKO 

DOBRAVA V SLOVENSKIH 
GORICAH Slovensko goriško NIŽINSKO 

VOLIČINA Slovensko goriško NIŽINSKO 

DUPLEK Slovensko goriško NIŽINSKO 

POBREŽJE Slovensko goriško NIŽINSKO 

STARŠE Slovensko goriško NIŽINSKO 

RAČE Slovensko goriško NIŽINSKO 

POLSKAVA Slovensko goriško NIŽINSKO 

ČREŠNJEVEC Slovensko goriško NIŽINSKO 

CIGONCA Slovensko goriško NIŽINSKO 

LAPORJE Slovensko goriško NIŽINSKO 

LPN TRIGLAV Triglavsko VISOKOGORSKO 

LOG POD MANGRTOM Triglavsko VISOKOGORSKO 

BOVEC Triglavsko VISOKOGORSKO 

SOČA Triglavsko VISOKOGORSKO 
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ČEZSOČA Triglavsko VISOKOGORSKO 

DREŽNICA Triglavsko VISOKOGORSKO 

KOBARID Triglavsko SREDOGORSKO 

SMAST Triglavsko VISOKOGORSKO 

TOLMIN Triglavsko VISOKOGORSKO 

VOLČE Triglavsko SREDOGORSKO 

LPN PRODI - RAZOR Triglavsko VISOKOGORSKO 

LJUBINJ Triglavsko SREDOGORSKO 

PODBRDO Triglavsko VISOKOGORSKO 

PLANOTA Triglavsko SREDOGORSKO 

OTAVNIK Triglavsko SREDOGORSKO 

POREZEN Triglavsko SREDOGORSKO 

KANAL Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

MOST NA SOČI Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

DOBROVO Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

SABOTIN Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

ANHOVO Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

GRGAR Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

ČEPOVAN Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

TREBUŠA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

GORICA Zahodno visoko kraško NIŽINSKO 

LIJAK Zahodno visoko kraško NIŽINSKO 

TRNOVSKI GOZD Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

ČAVEN Zahodno visoko kraško NIŽINSKO 

HUBELJ Zahodno visoko kraško NIŽINSKO 

KOZJE STENA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

KREKOVŠE Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

IDRIJA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

JELENK Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

VIPAVA Zahodno visoko kraško NIŽINSKO 

COL Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

JAVORNIK  Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

DOLE Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

VOJKOVO Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

NANOS Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

HRENOVICE Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

ČRNA JAMA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

BUKOVJE Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

PLANINA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 
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LOGATEC Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

HOTEDRŠICA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

ROVTE Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

VRHNIKA Zahodno visoko kraško SREDOGORSKO 

PUGLED Zasavsko SREDOGORSKO 

LAZE Zasavsko SREDOGORSKO 

KRESNICE Zasavsko SREDOGORSKO 

MORAVČE Zasavsko SREDOGORSKO 

VAČE Zasavsko SREDOGORSKO 

MLINŠE Zasavsko SREDOGORSKO 

IZLAKE Zasavsko SREDOGORSKO 

ČEMŠENIK Zasavsko SREDOGORSKO 

ŠENTLAMPERT Zasavsko SREDOGORSKO 

ZAGORJE Zasavsko SREDOGORSKO 

TRBOVLJE Zasavsko SREDOGORSKO 

HRASTNIK Zasavsko SREDOGORSKO 

DOBOVEC Zasavsko SREDOGORSKO 

DOL PRI HRASTNIKU Zasavsko SREDOGORSKO 

VIŠNJA GORA Zasavsko SREDOGORSKO 

IVANČNA GORICA Zasavsko SREDOGORSKO 

ŠENTVID PRI STIČNI Zasavsko SREDOGORSKO 

ŠMARTNO PRI LITIJI Zasavsko SREDOGORSKO 

LITIJA Zasavsko SREDOGORSKO 

POLŠNIK Zasavsko SREDOGORSKO 

GABROVKA Zasavsko SREDOGORSKO 

DOLE PRI LITIJI Zasavsko SREDOGORSKO 

PODKUM Zasavsko SREDOGORSKO 

RADEČE Zasavsko SREDOGORSKO 

SOLČAVA Kamniško-Savinjsko VISOKOGORSKO 

LUČE Kamniško-Savinjsko VISOKOGORSKO 

LJUBNO Kamniško-Savinjsko VISOKOGORSKO 

REČICA OB SAVINJI Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

MOZIRJE Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

SMREKOVEC ŠOŠTANJ Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

VELUNJA ŠOŠTANJ Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

GORNJI GRAD Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

DRETA NAZARJE Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

BRASLOVČE Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

VRANSKO Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 
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STAHOVICA Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

KAMNIK Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

SELA PRI KAMNIKU Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

TUHINJ Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

MOTNIK ŠPITALIČ Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

DOMŽALE Kamniško-Savinjsko NIŽINSKO 

LUKOVICA Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

TROJANE OŽBOLT Kamniško-Savinjsko SREDOGORSKO 

TRNOVSKA VAS Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

VITOMARCI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

DESTRNIK Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

JURŠINCI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

TOMAŽ PRI ORMOŽU Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

IVANJKOVCI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

KOG - VINSKI VRHOVI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

SREDIŠČE Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

ORMOŽ Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

VELIKA NEDELJA Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

BRESNICA - PODGORCI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

DORNAVA - POLENŠAK Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

SV. MARJETA NIŽE PTUJA Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

ZAVRČ Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

CIRKULANE Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

MARKOVCI Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

JOŽE LACKO - PTUJ Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

BORIS KIDRIČ Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

PTUJ Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

LESKOVEC V HALOZAH Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

PODLEHNIK Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

DRAVINJA - MAJŠPERK Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

CIRKOVCE Ptujsko-Ormoško NIŽINSKO 

MAKOLE Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

STOPERCE Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

ŽETALE Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

ROGATEC Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

ROGAŠKA SLATINA Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

POLJČANE Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 

BOČ  Ptujsko-Ormoško SREDOGORSKO 
«. 
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3135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe

Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o knji-
žničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izdaja 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti  
kot javne službe

1. člen
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08) se besedilo 
priloge 1 pravilnika nadomesti z novim besedilom, kot je dolo-
čeno v prilogi 1 tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-103/2012
Ljubljana, dne 17. oktobra 2012
EVA 2012-3330-0101

dr. Žiga Turk l.r.
Minister za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
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PRILOGA 1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji 
 

Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

 I Celjsko območje    
1. Osrednja knjižnica Celje 1 Osrednja knjižnica Celje     
    Celje 011 
    Dobrna 155 
    Štore 127 
    Vojnik 139 
2.  1.1 Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik     
    Hrastnik 034 
3.  1.2  Knjižnica Laško     
    Laško 057 
    Radeče 099 
4.  1.3 Osrednja knjižnica Mozirje     
    Gornji Grad 030 
    Ljubno 062 
    Luče 067 
    Mozirje 079 
    Nazarje 083 
    Rečica ob Savinji 209 
    Solčava 180 
5.  1.4 Knjižnica Rogaška Slatina     
    Rogaška Slatina 106 
    Rogatec 107 
6.  1.5 Splošna knjižnica Slovenske 

Konjice 
    

    Slovenske Konjice 114 
    Vitanje 137 
    Zreče 144 
7.  1.6 Knjižnica Šentjur     
    Dobje 154 
    Šentjur  120 
8.  1.7 Knjižnica Šmarje pri Jelšah     
    Bistrica ob Sotli 149 
    Kozje 051 
    Podčetrtek 092 
    Šmarje pri Jelšah 124 
9.  1.8 Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje 
    

    Trbovlje  129 
10.  1.9 Knjižnica Velenje     
    Šmartno ob Paki 125 
    Šoštanj 126 
    Velenje 133 
11.  1.10 Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje 

ob Savi 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

    Zagorje ob Savi  142 
12.  1.11 Medobčinska splošna knjižnica 

Žalec 
    

    Braslovče 151 
    Polzela 173 
    Prebold 174 
    Tabor 184 
    Vransko 189 
    Žalec 190 
     
 II Dolenjsko območje    
13. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 2 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto     
    Dolenjske Toplice 157 
    Mirna Peč 170 
    Novo mesto 085 
    Straža 203 
    Šentjernej 119 
    Škocjan 121 
    Šmarješke Toplice 206 
    Žužemberk 193 
14.  2.1 Knjižnica Brežice     
    Brežice  009 
15.  2.2 Knjižnica Črnomelj     
    Črnomelj 017 
    Semič 109 
16.  2.3 Knjižnica Kočevje     
    Kočevje 048 
    Kostel 165 
    Osilnica 088 
17.  2.4 Valvazorjeva knjižnica Krško     
    Kostanjevica na Krki 197 
    Krško 054 
18.  2.5 Ljudska knjižnica Metlika     
    Metlika  073 
19.  2.6 Knjižnica Miklova hiša     
    Loški Potok 066 
    Ribnica 104 
    Sodražica 179 
20.  2.7 Knjižnica Sevnica     
    Sevnica  110 
21.  2.8 Knjižnica Pavla Golie     
    Mirna  212 
    Mokronog - Trebelno 199 
    Šentrupert 211 
    Trebnje 130 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

 III Gorenjsko območje    
22. Mestna knjižnica Kranj 3 Mestna knjižnica Kranj     
    Cerklje na Gorenjskem 012 
    Jezersko 163 
    Kranj 052 
    Naklo 082 
    Preddvor 095 
    Šenčur 117 
23.  3.1 Občinska knjižnica Jesenice     
    Jesenice 041 
    Kranjska Gora 053 
    Žirovnica 192 
24.  3.2 Knjižnica Antona Tomaža Linharta 

Radovljica 
    

    Bled 003 
    Bohinj 004 
    Gorje 207 
    Radovljica 102 
25.  3.3 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 

Loka 
    

    Gorenja vas - Poljane 027 
    Škofja Loka 122 
    Železniki 146 
    Žiri 147 
26.  3.4 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja     
    Tržič  131 
     
 IV Goriško območje    
27. Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica 
4 Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

    

    Brda 007 
    Kanal 044 
    Miren - Kostanjevica 075 
    Nova Gorica 084 
    Šempeter - Vrtojba 201 
    Renče - Vogrsko 183 
28.  4.1 Lavričeva knjižnica Ajdovščina     
    Ajdovščina 001 
    Vipava 136 
29.  4.2 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija     
    Cerkno 014 
    Idrija 036 
30.  4.3 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin     
    Bovec 006 
    Kobarid 046 
    Tolmin 128 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

 V Koroško območje    
31. Koroška osrednja knjižnica dr. 

Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem 

5 Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem 

    

    Črna na Koroškem 016 
    Mežica 074 
    Ravne na Koroškem 175 
    Prevalje 103 
32.  5.1 Knjižnica Dravograd     
    Dravograd  025 
33.  5.2 Knjižnica Radlje ob Dravi     
    Muta 081 
    Podvelka 093 
    Radlje ob Dravi 101 
    Ribnica na  Pohorju 177 
    Vuzenica 141 
34.  5.3 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 

Gradec 
    

    Mislinja 076 
    Slovenj Gradec 112 
     
 VI Obalno-kraško območje    
35. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 

Koper / Biblioteca centrale Srečko 
Vilhar Capodistria 

6 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper / Biblioteca centrale Srečko 
Vilhar Capodistria 

    

    Koper/Capodistria  050 
36.  6.1 Knjižnica Makse Samsa Ilirska 

Bistrica 
    

    Ilirska Bistrica  038 
37.  6.2 Mestna knjižnica Izola - Biblioteca 

civica di Isola 
    

    Izola/Isola 040 
38.  6.3 Mestna knjižnica Piran - Biblioteca 

civica Pirano 
    

    Piran/Pirano 090 
39.  6.4 Knjižnica Bena Zupančiča 

Postojna 
    

    Pivka 091 
    Postojna 094 
40.  6.5 Kosovelova knjižnica Sežana     
    Divača 019 
    Hrpelje - Kozina 035 
    Komen 049 
    Sežana 111 
     
 VII Osrednjeslovensko območje    
41. Mestna knjižnica Ljubljana 7 Mestna knjižnica Ljubljana    
    Brezovica 008 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

   Dobrova - Polhov 
Gradec 

021 

    Dol pri Ljubljani  022 
    Horjul 162 
    Ig 037 
    Ljubljana 061 
    Škofljica 123 
    Velike Lašče 134 
    Vodice 138 
42.  7.1 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica    
    Bloke 150 
    Cerknica 013 
    Loška dolina 065 
43.  7.2 Knjižnica Domžale    
    Domžale 023 
    Lukovica 068 
    Mengeš 072 
    Moravče 077 
    Trzin 186 
44.  7.3 Mestna knjižnica Grosuplje     
    Dobrepolje 020 
    Grosuplje 032 
    Ivančna Gorica 039 
45.  7.4 Matična knjižnica Kamnik    
    Kamnik 043 
    Komenda 164 
46.  7.5 Knjižnica Litija    
    Litija 060 
    Šmartno pri Litiji 194 
47.  7.6 Knjižnica Logatec    
    Logatec 064 
48.  7.7 Knjižnica Medvode    
    Medvode 071 
49.  7.8 Cankarjeva knjižnica Vrhnika    
    Borovnica 005 
    Log - Dragomer 208 
    Vrhnika 140 
     
 VIII Pomursko območje    
50. Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota 
8 Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota 

   

    Beltinci 002 
    Cankova 152 
    Gornji Petrovci 031 
    Grad 158 
    Hodoš/Hodos 161 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

    Kuzma 056 
    Moravske Toplice 078 
    Murska Sobota 080 
    Puconci 097 
    Rogašovci 105 
    Šalovci 033 
    Tišina 010 
51.  8.1 Občinska knjižnica Gornja 

Radgona 
   

    Apače 195 
    Gornja Radgona 029 
    Radenci 100 
    Sveti Jurij 116 
52.  8.2 Knjižnica Lendava - Könyvtár 

Lendva 
   

    Črenšovci 015 
    Dobrovnik/Dobronak 156 
    Kobilje 047 
    Lendava/Lendva 059 
    Odranci 086 
    Turnišče 132 
    Velika Polana 187 
53.  8.3 Splošna knjižnica Ljutomer    
    Križevci 166 
    Ljutomer 063 
    Razkrižje 176 
    Veržej 188 
     
 IX Spodnjepodravsko območje    
54. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 9 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj    
    Cirkulane 196 
    Destrnik 018 
    Dornava 024 
    Gorišnica 028 
    Hajdina 159 
    Juršinci 042 
    Kidričevo 045 
    Majšperk 069 
    Markovci 168 
    Podlehnik 172 
    Ptuj 096 
    Sveti Andraž v Slov. 

goricah 
182 

    Videm 185 
    Trnovska vas 135 
    Zavrč 143 
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Zap. 
št. 

Območje /  
Osrednja območna knjižnica 

Osrednja knjižnica Občina Šifra 
občine 

    Žetale 191 
55.  9.1 Knjižnica Franca Ksavra Meška 

Ormož 
   

    Ormož 087 
    Središče ob Dravi 202 
    Sveti Tomaž 205 
     
 X Štajersko območje    
56. Mariborska knjižnica 10 Mariborska knjižnica    
    Duplek 026 
    Hoče - Slivnica 160 
    Kungota 055 
    Lovrenc na Pohorju 167 
    Maribor 070 
    Miklavž na Dravskem 

polju 
169 

    Pesnica 089 
    Rače - Fram 098 
    Ruše 108 
    Selnica ob Dravi 178 
    Starše 115 
    Šentilj 118 
57.  10.1 Knjižnica Lenart    
    Benedikt 148 
    Cerkvenjak 153 
    Lenart 058 
    Sveta Ana 181 
    Sveta Trojica v Slov. 

goricah 
204 

    Sveti Jurij v Slov. 
goricah 

210 

58.  10.2 Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

   

    Makole 198 
    Oplotnica 171 
    Poljčane 200 
    Slovenska Bistrica 113 
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3136. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v septembru 2012

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena 
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno preči-
ščeno besedilo in 48/12) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena 
Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo 
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, 
št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi 
zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 
43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 
8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 
70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 
39/12, 44/12 in 70/12) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v septembru 2012

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo 
in 48/12) za obdobje od 1. septembra 2012 do 30. septembra 
2012 znaša 383,54 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-770/2012/7
Ljubljana, dne 16. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0160

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o raziskovalnih nazivih

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o usta-
novitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem 
soglasju ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
št. 007-31/2012-MVZT/12 z dne 10. 8. 2012, je Upravni odbor 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
na 5. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o raziskovalnih nazivih

1. člen
V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, 

št. 126/08, 41/09 in 55/11) se v 6. členu v 4., 5. in 6. točki črta 
četrta alineja.

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(kvantitativni kazalci)

Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv dosegati 
naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene uspe-
šnosti (potrebni pogoj):

1. Znanstveni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>150 ali A'>50 ali Aʺ>25: kot časovni interval se upošteva celo-
tno obdobje raziskovalne dejavnosti, ali

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 
>100 ali A'>25 ali Aʺ>0: kot časovni interval se upošteva obdo-
bje zadnjih petih let.

2. Višji znanstveni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>200 ali A'>100 ali Aʺ>50: kot časovni interval se upošteva 
celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 
>150 ali A'>50 ali Aʺ>25: kot časovni interval se upošteva ob-
dobje od zadnje izvolitve.

3. Znanstveni svetnik:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>300 ali A'>150 ali Aʺ>75: kot časovni interval se upošteva 
celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 
>200 ali A'>100 ali Aʺ>50: kot časovni interval se upošteva 
obdobje od zadnje izvolitve.

A', Aʺ in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, 
ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.«

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(kvantitativni kazalci)

Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv dosegati 
naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene in stro-
kovne uspešnosti (potrebni pogoj):

1. Strokovno-raziskovalni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>30 ali A'>0 ali Aʺ>0: kot časovni interval se upošteva celotno 
obdobje raziskovalne dejavnosti, in

b. najmanj 10 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,2: 
kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve 
oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za obdobje zadnjih 
petih let.

2. Višji strokovno-raziskovalni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>60 ali A'>20 ali Aʺ>10: kot časovni interval se upošteva celotno 
obdobje raziskovalne dejavnosti, in

b. najmanj 20 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,5: kot 
časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve oziroma 
za A3 zadnji razpoložljivi podatek za obdobje zadnjih petih let.

3. Strokovno-raziskovalni svetnik:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) 

>120 ali A'>30 ali Aʺ>15: kot časovni interval se upošteva celo-
tno obdobje raziskovalne dejavnosti, in

b. najmanj 40 točk za strokovno uspešnost ali A3>1: kot 
časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve ozi-
roma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za petletno obdobje.

A', Aʺ in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, 
ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.«

4. člen
V 15. členu se v četrti alineji 4., četrti alineji 5. in šesti 

alineji 6. točke za besedo »točk« doda besedilo »(Z1+Z2+S)«, 
besedilo »Pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in 
strokovne uspešnosti« pa se nadomesti z besedilom »pravilni-
ku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremlja-
nja izvajanja raziskovalne dejavnosti«.

5. člen
V 18. členu se v petem odstavku beseda »ARRS« nado-

mesti z besedilom »Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS)«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 8187 

6. člen
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Število znanstvenih svetnikov v javnih raziskovalnih za-

vodih (v nadaljnjem besedilu: JRZ) praviloma ne presega 20 % 
vseh raziskovalcev z znanstvenimi nazivi starejših raziskoval-
cev (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znan-
stveni sodelavec, ki delajo polni delovni čas ali imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno 
delo) v tem JRZ z vsaj 80 % zaposlitve). Kadar bi nova izvolitev 
pomenila preseganje tega deleža, mora JRZ za to pridobiti 
pozitivno mnenje Znanstvenega sveta ARRS.«

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 
postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.

7. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca in 

višjega znanstvenega sodelavca ni omejena, razen če kandidat 
nekajkrat presega minimalne pogoje za izvolitev v višji naziv.«

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»V naziv višjega znanstvenega sodelavca je praviloma 
lahko imenovan, kdor je bil vsaj enkrat ponovno izvoljen v naziv 
znanstvenega sodelavca, v naziv znanstvenega svetnika pa 
vsaj dvakrat ponovno izvoljen v naziv višjega znanstvenega 
sodelavca.«

Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

V novem desetem odstavku se za besedama »izvoli v« 
črta beseda »nižji«.

8. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»JRZ morajo vsako leto na obrazcih, ki jih pripravi ARRS, 

oddati poročilo o izpolnjevanju minimalnih kvantitativnih kazal-
cev za izvolitev v vse nazive, za katere so predpisani minimalni 
kvantitativni kazalci.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2012-1
Ljubljana, dne 5. septembra 2012
EVA 2012-1647-0002

dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik Upravnega odbora ARRS

3138. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah 
in nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 
78/11 in 55/12) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

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

o taksah in nadomestilih
1. člen

V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 
86/09, 59/10 in 10/11) se v 1. točki prvega odstavka 1. člena 
besedilo »67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09« nadomesti z 
besedilom »108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11 in 55/12«.

V 2. točki prvega odstavka se besedo »tem« nadomesti 
z besedo »ZTFI«.

V 2. a) točki prvega odstavka se za številom »1/08« črta 
beseda »in« ter doda vejica, za številom »68/08« pa se doda 
vejica in besedilo »35/11 – ORZPre75, 55/11 – sklep US, 
105/11 – odločba US in 10/12«.

V b) točki drugega odstavka se besedilo »(Uradni list 
RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 
– ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08; 
v nadaljnjem besedilu ZISDU-1)« nadomesti z besedilom 
»(Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12; v na-
daljnjem besedilu ZISDU-2)«.

V e) točki drugega odstavka se za besedilom »114/06 
– ZUTPG« črta beseda »in« ter doda vejica, za besedilom 
»10/08 – ZVarDod« pa se doda vejica in besedilo »38/10 – 
ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 
94/11 – odločba US, 105/11 – odločba US, 110/11 – ZDIU12 
in 40/12 – ZUJF«.

V g) točki drugega odstavka se za besedilom »2/07 
– ZNVP-UPB1« črta beseda »in« ter doda vejica, za bese-
dilom »67/07 – ZTFI« pa se doda vejica in besedilo »58/09 
in 78/11«.

V h) točki drugega odstavka se za številom »43/06« 
doda vejica in besedilo »114/06 – ZUE in 87/11«.

V i) točki drugega odstavka se za številom »60/07« doda 
vejica in besedilo »19/10 in 77/11«.

Točka j) se spremeni tako, da se glasi:
»Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in 

določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (Uradni list RS, 
št. 54/12) v zvezi z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in 
določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L št. 86 z dne 
24. 3. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu Uredba o izvajanju 
Uredbe 236/2012/EU),«.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »(Uradni list RS, 

št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09)« nadomesti z besedilom 
»(Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 
9/11 – ZplaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11 in 48/12)«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Določbe te tarife, ki veljajo za družbo za upravljanje 
v zvezi z vzajemnim skladom, krovnim skladom, centralnim in 
napajalnim skladom ter skrbniškimi storitvami se uporablja-
jo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja 
vzajemni sklad oziroma krovni sklad, oblikovan v Republiki 
Sloveniji, oziroma za družbo za upravljanje države članice, ki 
namerava oblikovati ali že upravlja centralni oziroma napajalni 
sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v tej tarifi 
določeno drugače.«.

3. člen
V četrtem odstavku 3. člena se za številko »78« doda 

vejica in številka »78a«.
V petem odstavku se za številko »78« doda vejica in 

številka »78a«, za besedama »te tarife« pa doda vejica in 
besedilo »razen pri dvanajstem odstavku tarifne številke 78 
te tarife,«.

4. člen
Prvi in drugi odstavek tarifne številke 1 se črtata.

5. člen
Tarifna številka 12 se spremeni tako, da se glasi:
»Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih 

znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika 
(186/3. člen ZTFI) in za zahtevo za presojo strokovnih znanj 
iz četrtega odstavka 186. člena ZTFI (186/4. člen ZTFI), zna-
ša taksa 50 točk za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 
186. člena ZTFI.«.
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6. člen
Drugi odstavek tarifne številke 25 se spremeni tako, da 

se glasi:
»(2) Za izdajo odredbe borzi zaradi neskladja tarife bor-

ze z drugim odstavkom 332. člena ZTFI (332/4. člen ZTFI) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk 
do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zade-
ve.«.

7. člen
Drugi odstavek tarifne številke 31 se spremeni tako, da 

se glasi:
»(2) Za izdajo odredbe centralno klirinškodepotni družbi 

zaradi neskladja tarife centralno klirinškodepotne družbe z 
drugim odstavkom 430. člena ZTFI (430/6. člen ZTFI) znaša 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 
400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«.

8. člen
Točka 1.2. se spremeni tako, da se glasi:

»1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

Tarifna številka 41
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalifi-

ciranega deleža v družbi za upravljanje (36/1. člen, 36/4. člen, 
50/2. člen ter 45/4. člen in 45/6. člen v zvezi s 45/4. členom 
ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadalj-
njo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za 
upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe, za 
katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev 
kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon, za 
katerega že izdano dovoljenje velja (36/3. člen, 36/6. člen in 
50/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem 
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za 
upravljanje (498/1. člen ZISDU-2 v zvezi s 547.a/12. členom 
ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali del-
nem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalifici-
ranega deleža v družbi za upravljanje (44/5. člen in 50/5. člen 
v zvezi s 44/5. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificirane-
mu delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki 
poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega de-
leža v družbi za upravljanje lahko pristopi nov udeleženec 
(50/4/1. člen v zvez s 50/3. členom ZISDU-2) znaša taksa 
200 točk.

(6) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kva-
lificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma 
oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz tretjega 
odstavka 50. člena ZISDU-2 zaradi pridobitve dodatnih delnic 
ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležen-
cev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v družbi 
za upravljanje (50/4/2. člen v zvezi s 50/3. členom ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kva-
lificiranega deleža iz 2. točke drugega odstavka 36. člena 
ZISDU-2 v družbi za upravljanje, ki jo vloži oseba, ki name-
rava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali 
drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj 
nadrejene osebe družbe za upravljanje (51/1. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

(8) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem 
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža iz 2. točke dru-
gega odstavka 36. člena ZISDU-2 v družbi za upravljanje ose-
bi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega 
prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila 
položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (51/2. člen 
ZISDU-2 in 498/1. člen ZISDU-2 v zvezi s 547.a/12. členom 
ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ve-
ljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 
2. točke drugega odstavka 36. člena ZISDU-2 v družbi za 
upravljanje, izdanega osebi, ki namerava skleniti podjetniško 
pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na pod-
lagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za 
upravljanje (51/2. člen v zvezi s 44/5. členom ZISDU-2) znaša 
taksa 200 točk.

(10) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku ozi-
roma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma 
poslovnega deleža družbe za upravljanje, pridobljenih v na-
sprotju z ZISDU-2 (46/1. člen, 46/4. člen ter 50/5. člen v 
zvezi s 46/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na 
zahtevnost posamezne zadeve.

(11) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic 
iz delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje 
(47/1. člen in 50/5. člen v zvezi s 47/1. členom ZISDU-2) zna-
ša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(12) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobi-
tev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (48/1. člen 
in 50/3. člen v zvez s 48/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(13) Določbe tretjega, četrtega, sedmega do dvanajste-
ga odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za 
skupne kvalificirane imetnike (36/7. člen ZISDU-2).

(14) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega od-
stavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nad-
zorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificirane-
ga deleža ter za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika 
iz prvega odstavka 51. člena ZISDU-2 (51/2. člen ZISDU-2).

Tarifna številka 42
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe 
za upravljanje (57/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 
57/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o preneha-
nju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (57/8. člen 
ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 57/8. členom ZISDU-2) se ne 
plača taksa.

(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravlja-
nje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe 
za upravljanje (60/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 
60/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov 
postopka 400 točk.

(4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja 
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direk-
torja družbe za upravljanje (61/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen 
v zvezi s 61/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka 400 točk.

(5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema 
dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje 
(61/2. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 61/2. členom 
ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 
400 točk.

(6) Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave 
oziroma izvršnemu direktorju družbe za upravljanje (62. člen 
ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 62. členom ZISDU-2) znaša 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(7) Za izdajo odločbe z zahtevo upravi oziroma upravne-
mu odboru družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe 
za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta 
oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje (64/3. člen 
ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 53/2. členom ZISDU-2) znaša 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(8) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne 
številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje družbe za 
upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovor-
nostjo (54/5. člen ZISDU-2).
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(9) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne šte-
vilke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje podružnice 
družbe za upravljanje tretje države (127/2. člen ZISDU-2).

Tarifna številka 43
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkci-

je likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje (93/3. člen 
ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje 
storitev upravljanja investicijskih skladov iz drugega odstavka 
94. člena ZISDU-2 (94/2. člen ZISDU-2 in 96. člen v zvezi s 
94/2. členom ZISDU-2) in za izdajo odločbe o omejitvi dovo-
ljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov 
iz drugega odstavka 94. člena ZISDU-2 in omejitvi opravlja-
nja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma 
pomožnih storitev iz 5. poglavja ZISDU-2 (98. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 44
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje sto-

ritev upravljanja investicijskih skladov (106/1. člen ZISDU-2 
in 106/3. člen v zvezi s 106/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 
500 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje stori-
tev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih 
skladov (109/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 250 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prene-
hanju dovoljenja družbe za upravljanje za opravljanje sto-
ritev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov 
(110/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev 
ali druga statusna preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih 
je udeležena družba za upravljanje (111/1. člen, 111/5. člen 
in 35/9. člen v zvezi s 111/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 
200 točk.

Tarifna številka 45
(1) Za zahtevo za posredovanje obvestila iz prvega od-

stavka 113. člena ZISDU-2 s prilogami iz drugega odstavka 
113. člena ZISDU-2 nadzornemu organu države članice gosti-
teljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti po-
družnico (113/3. člen in 114/3 ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje 
nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku 
neposrednega opravljanja investicijskih storitev in poslov v 
državi članici gostiteljici (117/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 
50 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev po-
družnice družbe za upravljanje v tretji državi (120/3. člen in 
120/4. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(4) Določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke 
se smiselno uporabljata tudi za opravljanje storitev gospo-
darjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev v 
drugi državi članici (165. člen ZISDU-2).

Tarifna številka 46
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje tretje države za 

izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Slo-
veniji (126/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje tretje države za 
izdajo dovoljenja za trženje enot posameznega investicijske-
ga sklada tretje države (149/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 
200 točk.

Tarifna številka 47
(1) Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 

154. člena ZISDU-2 nadzornemu organu države članice go-
stiteljice (154/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.

(2) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi 
trženja enot investicijskih skladov v tretji državi (158/2. člen 
in 158/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 48
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje 

storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke 
prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (162/1. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje 
pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 159. člena 
ZISDU-2 (164/1. člen ZISDU-2) znaša taksa za vsako od 
navedenih storitev 100 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prene-
hanju dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s fi-
nančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena 
ZISDU-2 (162/4. člen v zvezi 110/3. členom in s 110/1. členom 
ter 162/5. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prene-
hanju dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke 
prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (164/4. člen v zvezi 
s 110/3. členom in 110/1. členom ter 164/5. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 49
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogod-

be o opravljanju skrbniških storitev (183/1. členom ZISDU-2 
in 497.a/1. člen v zvezi s 183/1. členom ZISDU-2) znaša 
taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo po-
godbe o opravljanju skrbniških storitev (183/5. člen ZISDU-2 
in 497.a/1. člen v zvezi s 183/2. členom ZISDU-2) znaša 
taksa 50 točk.

Tarifna številka 50
(1) Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali 

indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, katerega sestavo 
natančno posnema sestava sredstev vzajemnega sklada 
(250/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za soglasje iz petega odstavka 250. člena ZISDU-2 
(250/5. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.

Tarifna številka 51
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovo-

ljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada 
(204/1. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovolje-
nja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijske-
ga sklada (204/4. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.

(3) Za prospekt investicijske družbe se smiselno upo-
rabljajo določbe tarifnih številk 2 in 3 te tarife (399/2. člen 
ZISDU-2).

Tarifna številka 52
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovolje-

nja za upravljanje vzajemnega sklada (261/3. člen ZISDU-2) 
oziroma za upravljanje prevzemnega sklada (297. člen v 
zvezi s 261/3. členom ZISDU-2) oziroma za upravljanje 
alternativnega sklada (389/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 
300 točk.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovo-
ljenja za upravljanje krovnega sklada (320/4. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 500 točk.

(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo do-
voljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada 
krovnega sklada (320/4. člen ZISDU-2 in 322. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovolje-
nja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih 
skladov (324/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.

(5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovolje-
nja za vključitev podskladov krovnega sklada v drug krovni 
sklad iste družbe za upravljanje (327/1. člen ZISDU-2) znaša 
taksa 300 točk.

(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja 
za oblikovanje napajalnega sklada (331/1. člen ZISDU-2) se 
ne plača taksa.

(7) Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda 
potrdilo, da centralni sklad izpolnjuje pogoje iz drugega 
odstavka 330. člena ZISDU-2 (362. člen ZISDU-2) se ne 
plača taksa.

(8) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovolje-
nja za upravljanje investicijske družbe (419. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 300 točk.
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Tarifna številka 53
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglas-

ja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada (259/1. člen 
ZISDU-2) oziroma k pravilom upravljana krovnega sklada 
(318/1. člen in 9/2. člen v zvezi s 259/1. členom ZISDU-2) 
oziroma k pravilom upravljanja alternativnega sklada 
(386. člen v zvezi s 259/1. členom ZISDU-2) se ne plača 
taksa.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo so-
glasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada 
(260/1. člen ZISDU-2) oziroma k spremembi pravil upra-
vljanja alternativnega sklada (388/1. člen ZISDU-2) znaša 
taksa 100 točk.

(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja 
k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki 
se nanaša na vse podsklade krovnega sklada (318. člen 
in 9/2. člen v zvezi s 260/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 
300 točk.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja 
k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se 
nanaša na posamezen nov ali obstoječ podsklad krovnega 
sklada (319. člen v zvezi s 260/1. členom ZISDU-2) znaša 
taksa 100 točk za vsak posamezen podsklad krovnega skla-
da, na katerega se sprememba nanaša.

(5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja 
k statutu investicijske družbe (414/1. člen ZISDU-2) znaša 
taksa 100 točk.

(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglas-
ja k spremembi statuta investicijske družbe (415/1. člen 
ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 54
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upra-

vljanja vzajemnega sklada (266. člen ZISDU-2) znaša taksa 
200 točk.

(2) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smi-
selno uporablja tudi za prisilni prenos upravljanja vzajemne-
ga sklada (274/5. člen ZISDU-2).

(3) Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 
275. člena ZISDU-2 (275/1. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja pre-
nosni vzajemni sklad za prenos premoženja na prevzemni 
vzajemni sklad (pripojitev) (281/1. člen ZISDU-2) znaša ta-
ksa 300 točk.

(5) Določba četrtega odstavka te tarifne številke se smi-
selno uporablja tudi za spojitev prenosnih in prevzemnega 
sklada (296/1. člen ZISDU-2) oziroma za združitev z UCITS 
skladom države članice, v kateri vzajemni sklad nastopa kot 
prenosni sklad (300. člen ZISDU-2).

(6) Določbi prvega in četrtega odstavka te tarifne šte-
vilke se smiselno uporabljata tudi za prenos upravljanja in 
združitve alternativnih skladov (393. člen ZISDU-2).

(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upra-
vljanja investicijske družbe (425/1. člen v zvezi z 266. členom 
ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 55
Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala investicij-

ske družbe z vložki pred začetkom postopka za vpis in vpla-
čilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z 
vložki (404/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 56
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za združitev oziro-

ma delitev investicijske družbe (432/1. člen ZISDU-2) znaša 
taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje 
ali oddelitev dela investicijske družbe v vzajemni ali alter-
nativni sklad po 434. členu ZISDU-2 (434/5. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 57
(1) Za izdajo priporočila družbi za upravljanje 

(465/1. člen ZISDU-2) se ne plača pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka.

(2) Za izdajo opozorila družbi za upravljanje (465/2. člen 
in 465/3. člen ZISDU-2) se plača pavšalno nadomestilo stro-
škov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z 
opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.

(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za 
upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice 
(466/1. člen, 465/1. člen, 487/1. člen in 488/1. člen ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako 
posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in 
sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(4) Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, 
da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem pooblaščenega 
revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (467. člen 
ZISDU-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za 
odredbo poveča za 200 točk.

(5) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi 
kršitev družbi za upravljanje (468/3. člen ZISDU-2) znaša 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(6) Za vložitev ugovora zoper odredbo o dopolnitvi 
poročila o odpravi kršitev se uporablja tarifna številka 36 te 
tarife (468/3. člen ter 496/1. in 496/4. člen ZISDU-2).

(7) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev 
družbi za upravljanje (469/1. člen in 469/3. člen ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(8) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu 
organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje 
(471/1. člen in 472. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadome-
stilo stroškov postopka 200 točk.

(9) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja 
storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih 
tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (475/1. člen 
in 475/2. člen ZISDU-2) oziroma o začasni prepovedi opra-
vljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in 
pomožnih storitev družbi za upravljanje (476. člen v zvezi s 
475/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stro-
škov postopka 500 točk.

(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma 
določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje 
(477/1. člen in 477/2. člen ZISDU-2) oziroma o odvzemu 
dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finanč-
nimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje 
(162/3. člen in 164/3. člen v zvezi s 477/1. členom ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Za izdajo odločbe o izreku opomina družbi za 
upravljanje (477/3. člen ter 162/3. člen in 164/3. člen v zvezi 
z 477/3. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stro-
škov postopka 500 točk.

(12) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja 
za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov ozi-
roma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upra-
vljanje (478/1. člen ZISDU-2) oziroma o pogojnem odvzemu 
dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finanč-
nimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje 
(162/3. člen in 164/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(13) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema 
dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov 
investicijskih skladov (479. člen ZISDU-2) oziroma o preklicu 
pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za 
opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti 
in pomožnih storitev družbi za upravljanje (162/3. člen in 
164/3. člen v zvezi s 479. členom ZISDU-2) znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(14) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države 
članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investi-
cijskih skladov na območju Republike Slovenije (448/2. člen 
in 487/4/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stro-
škov postopka 400 točk.
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(15) Če družba za upravljanje, ki na območju Republike 
Slovenije trži enote UCITS sklada iz države članice kljub 
ukrepom nadzornega organa države članice sedeža družbe 
za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 
488. člena ZISDU-2, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti 
oziroma jih v državi članici sedeža družbe za upravljanje 
ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 
488. člena ZISDU-2, in Agencija sprejme ukrepe, da se 
tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh 
storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev te družbe za 
upravljanje (488/3/1. člen ZISDU-2), znaša pavšalno nado-
mestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(16) Če nadzorni organ države članice sedeža družbe 
za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije neposre-
dno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja inve-
sticijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za 
upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in 
če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustre-
zne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje 
opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te 
družbe za upravljanje (490. člen ZISDU-2), znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(17) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za usta-
novitev podružnice družbe za upravljanje tretje države 
(491. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov 
postopka 500 točk.

(18) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov po-
stopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega odstavka tarifne številke 22 in 
tarifna številka 24 te tarife (492/2. člen ZISDU-2 v zvezi s 
33/7. členom ZTFI).

(19) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev iz prvega 
odstavka 496. člena ZISDU-2 osebam iz prvega odstavka 
495. člena ZISDU-2 (496/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(20) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila iz četrtega 
odstavka 496. člena ZISDU-2 osebam iz prvega odstavka 
495. člena ZISDU-2 (496/4. člen ZISDU-2) znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(21) Določbe od tretjega do sedmega odstavka te tarif-
ne številke se smiselno uporabljajo tudi za dodatne ukrepe 
za uresničevanje pravil o upravljanju tveganj (474. člen 
ZISDU-2).

(22) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo 
tudi za nadzor nad družbo za upravljanje, ki opravlja storitve 
v državi članici (482/1. člen ZISDU-2).

(23) Za nadzor nad kršitvami prepovedi zlorabe notra-
njih informacij po ZISDU-2 se smiselno uporabljajo določbe 
tarifne številke 30 te tarife (78/1. člen ZISDU-2).

(24) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov po-
stopka v postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah 
po ZISDU-2 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih 
številk 36, 37 in 38 te tarife (498/1. člen ZISDU-2).

Tarifna številka 58
(1) Za izdajo odredbe upravljavcu vzajemnega pokoj-

ninskega sklada o odpravi kršitev določil ZISDU-2, ZPIZ-1 
oziroma drugega zakona, ki ureja poslovanje vzajemnih 
pokojninskih skladov, oziroma predpisov, izdanih na pod-
lagi teh zakonov oziroma pravil vzajemnega pokojninskega 
sklada (497.c/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 
od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posa-
mezne zadeve.

(2) Določbe četrtega do sedmega odstavka tarifne 
številke 57 te tarife se smiselno uporabljajo tudi v zvezi 
z odredbo upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada 
(497.c/3. člen ZISDU-2).

(3) Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu 
vzajemnega pokojninskega sklada (497.č/1. člen ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(4) Za vložitev ugovora zoper odločbo o dodatnem 
ukrepu upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada se 
smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (497.č/2. člen 
ZISDU-2).

(5) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega 
pokojninskega sklada (497.d/1. člen ZISDU-2) znaša pavšal-
no nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(6) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, 
ugotovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja vza-
jemnih pokojninskih skladov (497.d/2. člen ZISDU-2) znaša 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opra-
vljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov upravljavcu 
vzajemnega pokojninskega sklada (497.e/1. člen ZISDU-2) 
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(8) Za nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojninskih 
skladov se smiselno uporabljajo tudi določbe prvega, druge-
ga, dvanajstega in trinajstega odstavka tarifne številke 57 te 
tarife (497.a/3. člen ZISDU-2).

Tarifna številka 59
(1) Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo 

pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po 
odredbi iz prvega odstavka 496. člena ZISDU-2 (497/1. člen 
ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.

(2) Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da 
samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je 
opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstav-
ka 496. člena ZISDU-2, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
dejavnosti (497/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 60
(1) Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za 

trženje enot investicijskih skladov (137/1. člen ZISDU-2) 
znaša taksa 25 točk.

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev fizični ose-
bi, ki ima dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov 
(493. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov 
postopka 100 točk.

(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi 
za trženje enot investicijskih skladov (493. člen in 494/1. člen 
ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 
400 točk.

(4) Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih 
znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov 
(137/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 61
Za izvedbo postopka iz 144. člena ZISDU-2 znaša 

nadomestilo, ki ga Agenciji plača družba za upravljanje 
države članice 50 točk za vsak v navedeni postopek prigla-
šeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega sklada 
(451/1 člen ZISDU-2).

Tarifna številka 61a
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 450. člena 

ZISDU-2 (450/1. člen ZISDU-2 in 497.a/3. člen v zvezi s 
450. členom ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.«

9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 65 se v prvem stavku 

za besedo »ZPre-1« doda besedilo: »oziroma osebe, ki zah-
tevajo izdajo odločbe po 1. točki tretjega odstavka 64. člena 
ZPre-1, s katero Agencija ugotovi, da oseba oziroma osebe, 
ki delujejo usklajeno ne dosegajo prevzemnega praga«.

10. člen
Prvi odstavek tarifne številke 69 se spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov po-

stopka v postopku nadzora nad pravnimi naslednicami po-
oblaščenih investicijskih družb se smiselno uporabljajo do-
ločbe prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega 
in osmega odstavka tarifne številke 57 te tarife (9/6. člen 
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ZPNPID v zvezi s 465/1., 465/2., 465/3., 466/1., 468/3., 469/1. 
in 471/1. členom ZISDU-2).«.

11. člen
Točka 1.7. se spremeni tako, da se glasi:

»1.7. Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU
Tarifna številka 70a
Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 4. čle-

na Uredbe o izvajanju Uredbe 236/2012/EU, znaša pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in sicer 
glede na zahtevnost posamezne zadeve.«.

12. člen
V drugem odstavku tarifne številke 75 se za besedo 

»prvega« doda besedilo »in osmega«.
V tretjem odstavku se za besedo »prvega« doda bese-

dilo »in osmega«.
V četrtem odstavku se za besedo »tretjega« doda bese-

dilo »ter osmega«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 

se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne 

številke znaša letno nadomestilo za nadzor borznoposredni-
ške družbe (491/1/2. člen ZTFI) in podružnice investicijskega 
podjetja tretje države (491/1/2. člen ZTFI), ki opravlja zgolj 
eno od investicijskih storitev in poslov iz 8. in 10. člena ZTFI, 
5.040 točk oziroma mesečno 420 točk.«.

13. člen
V četrtem odstavku tarifne številke 77 se beseda 

»ZISDU-1« nadomesti z besedo »ZISDU-2«.

14. člen
Tarifna številka 78 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 78
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravlja-

nje (449/1. člen ZISDU-2) znaša:
– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v 

preteklem letu vsakega investicijskega sklada, ki ga je druž-
ba za upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v Republiki 
Sloveniji,

– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v 
preteklem letu vsakega UCITS sklada, ki ga je družba za 
upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v drugi državi članici 
neposredno in

– 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v 
preteklem letu vsakega UCITS sklada, ki ga je družba za 
upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v drugi državi članici 
preko podružnice.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravlja-
nje države članice (449/1. člen ZISDU-2), ki opravlja storitev 
upravljanja investicijski skladov v Republiki Sloveniji:

– preko podružnice, znaša za vsak vzajemni sklad, obli-
kovan v Republiki Sloveniji, 0,04 % povprečne letne čiste 
vrednosti sredstev tega sklada v preteklem letu;

– neposredno, znaša za vsak vzajemni sklad, oblikovan 
v Republiki Sloveniji, 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti 
sredstev tega sklada v preteklem letu.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te 
tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v 
skladu z 276. členom ZISDU-2 opravljene:

– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad 
družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države 
članice ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista 
vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota 
povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu 
vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova 
višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji 
mesec po dnevu izvedbe združitve;

– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste 
vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe 
združitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzaje-
mnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe zdru-
žitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev 
prevzemnega sklada.

(4) Letno nadomestilo za nadzor družbe za upravljanje 
oziroma družbe za upravljanje države članice se plačuje po 
dvanajstinah, in sicer, razen v primeru iz prve alinee tretje-
ga odstavka te tarifne številke, v enakih mesečnih obrokih, 
ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči 
mesec.

(5) Družba za upravljanje oziroma družba za upravlja-
nje države članice do 15. januarja tekočega leta Agenciji 
posreduje izpolnjen obrazec iz priloge 1 k tej tarifi.

(6) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, 
določen v prvem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne šte-
vilke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma 
mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma 
mesečno največ 1.000 točk.

(7) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, 
določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne 
številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 480 točk 
oziroma mesečno najmanj 40 točk in največ 8.400 točk 
oziroma mesečno največ 700 točk, če družba za upravlja-
nje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih 
skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice oziroma naj-
manj 300 točk oziroma mesečno najmanj 25 točk in največ 
6.000 točk oziroma mesečno največ 500 točk, če te storitve 
opravlja neposredno.

(8) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, 
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove 
letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, 
morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu 
prvega dokončnega obroka.

(9) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upra-
vljanje države članice oziroma investicijskim skladom, ki se 
upravlja sam, ki trži enote investicijskih skladov v Republiki 
Sloveniji (451/2. člen ZISDU-2), znaša za vsak investicijski 
sklad 200 točk.

(10) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upra-
vljanje tretje države, ki trži enote investicijskih skladov iz 
tretjih držav v Republiki Sloveniji (452. člen ZISDU-2), znaša 
za vsak investicijski sklad 200 točk.

(11) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor 
iz osmega in devetega odstavka te tarifne številke nastane 
1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v 
plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto ter se plačuje 
v enkratnem znesku za tekoče leto.

(12) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na 
vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade 
krovnega sklada oziroma za alternativne sklade, kadar je v 
ZISDU-2 tako določeno.

(13) Za družbo za upravljanje oziroma družbo za upra-
vljanje države članice, ki opravlja storitve gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. po-
glavja ZISDU-2 se smiselno uporabljajo tudi določbe od 
prvega do tretjega odstavka ter peti in osmi odstavek tarifne 
številke 75 te tarife (449/2. člen ZISDU-2).«.

15. člen
Za tarifno številko 78 se doda nova tarifna številka 78a, 

ki se glasi:
»Tarifna številka 78a
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem 

vzajemnega pokojninskega sklada (497.a/3. člen v zvezi s 
449. členom ZISDU-2) znaša:

– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vza-
jemnega pokojninskega sklada iz 307. člena ZPIZ-1 oziroma 
5. člena ZKDPZJU in
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– 0,03 % povprečne letne čiste rednosti sredstev vzaje-
mnega pokojninskega sklada iz 285. člena ZPIZ-1.

(2) Določbe četrtega do šestega in osmega odstavka 
tarifne številke 78 te tarife se smiselno uporabljajo tudi za 
letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem vzajemnega 
pokojninskega sklada, pri čemer upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada Agenciji posreduje izpolnjen obrazec 
iz priloge 2 k tej tarifi.«.

16. člen
Prvi odstavek tarifne številke 79 se spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za 

nadzor nad skrbnikom (492/2. člen ZISDU-2 v zvezi z 
491/1/2. členom ZTFI) je skupna povprečna čista vrednost 
sredstev vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, 
vzajemnih pokojninskih skladov, kritnih skladov pokojninskih 
družb in kritnih skladov dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja zavarovalnic, za katere skrbnik opravlja skrbniške 
storitve na podlagi ZISDU-2.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Skrbnik do 15. januarja tekočega leta Agenciji po-

sreduje izpolnjen obrazec iz priloge 3 k tej tarifi.«.

17. člen
V prvem odstavku tarifne številke 80 se besedi-

lo »195/1. členom ZISDU-1« nadomesti z besedilom 
»449/1. členom ZISDU-2«.

18. člen
Točka 3.4 »Uredba 1060/2009/ES« se črta.

19. člen
Prilogi »Priloga 1« in »Priloga 2«, ki sta sestavni del 

Tarife o taksah in nadomestilih, se nadomestita z novimi pri-
logami »Priloga 1«, »Priloga 2« in »Priloga 3«, ki so priloge 
teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih.

20. člen
Ne glede na določbo 8. člena teh sprememb in do-

polnitev Tarife o taksah in nadomestilih se do poteka roka, 
določenega v 6. točki drugega odstavka 527. člena ZISDU-2 
še naprej uporablja drugi odstavek tarifne številke 41 Tarife 
o taksah in nadomestilih, Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 
59/10 in 10/11.

21. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadome-

stilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 00700-14/2012-8
Ljubljana, dne 4. septembra 2012
EVA 2012-1611-0152

Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 

dr. Damjan Žugelj l.r.
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Priloga 1 
 

 Napoved podatkov za določitev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 78 za leto 20__ 
 Podatki o taksnem zavezancu 
 Firma   
 Sedež   
 Matična številka   
 Davčna številka   
 Transakcijski račun   
 Zneski v EUR
       
 Naziv investicijskega sklada  Povprečna letna čista vrednost sredstev v 

  preteklem letu 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ime in priimek kontaktne osebe   Telefon Faks 

   
 Ime in priimek pooblaščene osebe   Zig in podpis Opombe: 

   
 Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev 

       Mesečno   
 Prejeto dne Preveril   Letno nadomestilo nadomestilo v Odobril  
      v EUR EUR   
      
Opombe: 
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Priloga 2 
 

 Napoved podatkov za določitev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 78a za leto 20__ 
 Podatki o taksnem zavezancu 
 Firma   
 Sedež   
 Matična številka   
 Davčna številka   
 Transakcijski račun   
 Zneski v EUR
       
                           Naziv vzajemnega pokojninskega sklada Povprečna letna čista vrednost sredstev v 

  preteklem letu 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ime in priimek kontaktne osebe   Telefon Faks 

   
 Ime in priimek pooblaščene osebe   Zig in podpis Opombe: 

   
 Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev 

       Mesečno   
 Prejeto dne Preveril   Letno nadomestilo nadomestilo v Odobril  
      v EUR EUR   
      
Opombe: 
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Priloga 3 
 

 Napoved podatkov za določitev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 79 za leto 20__ 
 Podatki o taksnem zavezancu 
 Firma   
 Sedež   
 Matična številka   
 Davčna številka   
 Transakcijski račun   
 Zneski v EUR
 Naziv    sklada (investicijskega sklada,      
 vzajemnega pokojninskega sklada, kritnega 

sklada pokojninske družbe oziroma kritnega 

sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja 

zavarovalnic), za katerega skrbnik opravlja 

skrbniške storitve na podlagi ZISDU-2 

  Naziv upravljavca investicijskega sklada, 

vzajemnega pokojninskega sklada, 

pokojninske družbe oziroma zavarovalnice 

Povprečna letna čista vrednost sredstev v 
preteklem letu 

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 SKUPAJ  
 Ime in priimek kontaktne osebe    Telefon Faks 

   
 Ime in priimek pooblaščene osebe   Zig in podpis Opombe: 

   
 Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev 

       Mesečno   
 Prejeto dne Preveril   Letno nadomestilo nadomestilo v Odobril  
      v EUR EUR   
      
Opombe: 
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3139. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
september 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, september 2012

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu septembra 2012 v primerjavi z 
avgustom 2012 je bil 0,000.

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

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca septembra 2012 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu septembra 2012 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,009.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin sep-
tembra 2012 v primerjavi z avgustom 2012 je bil 0,011.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do septembra 2012 je bil 0,029.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do septembra 2012 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 
2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,033.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do septembra 2012 v primerjavi s povprečjem 
leta 2011 je bil 0,022.

Št. 9621-204/2012/5
Ljubljana, dne 19. oktobra 2012
EVA 2012-1522-0029

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije

3140. Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim 
sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov 
Slovenije in Vlado Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije,
Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva cesta 24/b, 3000 

Celje, in
Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
sklepajo

A N E K S   Š T.   1
k Sporazumu med Policijskim sindikatom 
Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije  

in Vlado Republike Slovenije

Podpisniki tega aneksa soglašajo, da se v 7. točki Spo-
razuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom 
policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 41/12), datum 30. 9. 2012 nadomesti z datumom 
30. 11. 2012.

Aneks se po podpisu objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 007-188/2012/63(20-03)
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-1711-0059

Radivoj Uroševič l.r.
Policijski sindikat

 Slovenije

Zoran Petrovič l.r.
Sindikat policistov

Slovenije

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve
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OBČINE

BOROVNICA

3141. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja B1S/15 Breg 
pri Borovnici

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni 
list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borov-
nica na 14. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za del območja urejanja B1S/15 Breg pri Borovnici (v 
nadaljevanju: OPPN).

Ta odlok določa prostorske ureditve območja OPPN, po-
goje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih 
površin ter gradnjo prometne, energetske in komunalne infra-
strukture.

OPPN ja izdelalo podjetje Alta 5 d.o.o., Ljubljana pod 
št. 013/2008, januarja 2011.

2. člen
(namen prostorske ureditve)

Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja OPPN 
za stanovanjsko gradnjo eno- in dvostanovanjskih hiš ter uredi-
tvi pripadajoče komunalne in prometne infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje gra-
fične načrte:
1. Kartografski del nadrejenega akta M 1:2.000
2. Katastrski načrt z območjem OPPN M 1:500
3. Geodetski posnetek z območjem OPPN M 1:500
4. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami ureja-
nja prostora M 1:2.000
5. Ureditvena situacija M 1:500
6. Ureditvena situacija – profili območja M 1:200/100
7. Načrt parcelacije M 1:500
8. Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OPPN

5. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 
790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 531/6, 531/7, 

529/1, 531/5 in 529/2, 831/2 vse k.o. Breg ter 744/3 – del in 
3635/3 – del k.o. Borovnica.

Območje OPPN meri cca 12.000 m2.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta 

»Katastrski načrt z območjem OPPN« in »Geodetski posnetek 
z območjem OPPN«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Prostorska ureditev zapolnjuje nezazidano vrzel v pro-
storu med tovarno Fenolit ter obcestno gručo pretežno sta-
novanjskih objektov na jugu. Posledično prihaja do zapolnitve 
krajinske slike območja med državno cesto Ig–Borovnica in 
barjem. Pojavnost prostorske ureditve je močnejša z barjanske 
strani, saj bodo načrtovani objekti jasno vidni z večjega dela 
okoliškega barja. Pa vendar ta vizualna sprememba ne bo 
moteča, ker gre za nadaljevanje poselitvenega vzorca na meji 
med barjem in hribino, neposredno ob obstoječi cesti.

Povečano število prebivalcev bo predvsem generiralo 
nekaj novega prometa, tako na državni cesti, kot predvsem na 
obstoječem priključku nanjo, ki ga sedaj uporablja kakšnega 
pol ducata objektov. Zato se križišče preuredi in omogoči ne-
moteno souporabo.

Prostorska ureditev je glede velikosti posega v prostor ter 
tudi ostalih vplivov in povezav s sosednjimi enotami urejanja 
nemoteča in ne vpeljuje novih negativnih elementov v prostor. 
Najbolj občutljiv je poseg v območje barja, predvsem zaradi 
posega v habitate. Z upoštevanjem predpisanih omilitvenih 
ukrepov zlasti vzpostavitvijo nadomestnega habitata so vplivi 
na okolje nebistveni.

7. člen
(dopustni posegi)

(1) Dopustni so naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, 

utrjevanja, predobremenitve, odvodnjavanje),
– odstranitve obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije, prizidave in nadzidave legalno posta-

vljenih objektov,
– spremembe namembnosti,
– izvajanje ukrepov za omilitev ali sanacijo vplivov na 

okolje,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
(2) Stanovanjske objekte je dovoljeno graditi znotraj grad-

benih linij in gradbenih mej. Gradbena linija (GL) je črta, ki je 
objekti ne smejo preseči, morajo pa se jo z eno stranico dotika-
ti. Gradbena meja (GM) je črta, ki je objekti ne smejo preseči, 
lahko pa se je dotikajo ali so od nje umaknjeni v notranjost. 
Na gradbeno linijo in gradbeno mejo se ravnajo zunanji gaba-
riti sten; napušči in podobni elementi lahko le-to presegajo za 
največ 1,5 metra.

Pomožni objekti (vsi objekti ali deli objektov, ki spadajo 
pod nezahtevne in enostavne objekte, tudi če so zavzeti kot 
del osnovnega PGD, a niso posebej deklarirani kot taki, pa 
ustrezajo določilom veljavnega pravilnika glede izpolnjevanja 
zahtev za nezahtevne oziroma enostavne objekte – zlasti ga-
raže, nadstreški …) lahko presegajo gradbeno mejo, ne pa tudi 
gradbene linije.

Izven območja gradbene linije je dopustno postaviti le 
protihrupno ograjo ob cesti Ig–Borovnica, ter medsosedske 
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ograje. Za te posege je potrebno pridobiti soglasje upra-
vljavca ceste.

8. člen
(namembnost objektov)

Dopustna namembnost objektov je (po CC SI):

funkcionalna enota 1:
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
do 30 % neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene 

tudi:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne zgolj 

z občasnim obiskom posameznih strank, dejavnost ne sme 
povzročati negativnih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti 
v zrak ali podtalnico)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: zgolj z 
občasnim obiskom strank, dejavnost ne sme povzročati ne-
gativnih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti v zrak ali 
podtalnico)

funkcionalna enota 2:
211 Ceste: za potrebe lokalnega prebivalstva
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi: za potrebe prebivalcev Občine Borovnice
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekrea-

cijo in prosti čas 

funkcionalna enota 3:
11100 Enostanovanjske stavbe
do 30 % neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene 

tudi:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne zgolj 

z občasnim obiskom posameznih strank, dejavnost ne sme 
povzročati negativnih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti 
v zrak ali podtalnico)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: zgolj z 
občasnim obiskom strank, dejavnost ne sme povzročati ne-
gativnih vplivov na okolje (predvsem hrup, izpusti v zrak ali 
podtalnico)

V vseh funkcionalni enotah se lahko gradi komunalna 
infrastruktura.

9. člen
(gabariti objektov)

(1) Daljša stranica objekta in sleme objekta mora biti 
vzporedno z gradbeno linijo (GL) katere se objekt dotika. 
Osnovni tloris objekta mora biti podolgovat, v razmerju naj-
manj 1,2 proti 1. Dopustni so »izrastki«, ki lahko izstopajo iz 
tega razmerja, vendar le na nasprotni strani od gradbene linije 
(GL). Ti »izrastki« ne smejo biti krožnih oblik (vštevši lomljene 
6 in 8 kotne »izrastke«).

(2) Največja dopustna etažnost je P+1 oziroma P+M. Naj-
višja višina slemena je 11 metrov od urejenega terena.

(3) Streha mora biti dvokapnica z naklonom med 40 in 
45 stopinj. Dopustne so frčade in podobni elementi v strehah. 
Do 35 % projekcije tlorisne površine strehe ima lahko tudi dru-
gačen naklon, vendar le na nasprotni strani objekta od grad-
bene linije (GL), na primer izrastki iz osnovnega gabarita. Dru-
gačen naklon strehe zaradi frčade ali podobnih elementov je 
dopusten in se ne všteva v odstotek projekcije tlorisne površine 
strehe, ki ima lahko drugačen naklon. Enostavni in nezahtevni 
objekti imajo lahko poljubne naklone streh; tudi če se stikajo z 
osnovnih objektom, se površina ne všteva v odstotek projekcije 
tlorisne površine strehe, ki ima lahko drugačen naklon.

(4) Kota pritličja za objekte v f.e. 3 je določena v grafičnem 
delu. Objekti imajo lahko koto pritličja do 30 cm višjo, nikakor 
pa ne nižjo, kot je določeno v grafičnem delu. Kota pritličja za 
objekte v f.e. 1 na sme biti več kot 30 cm nad koto urejenega 
terena na parceli, nikakor pa ne nižja od kote 291,80.

10. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Na fasadah objektov, ki gledajo neposredno proti so-
sednjemu objektu in so od možnega sosednjega objekta (grad-
bene meje sosednjega objekta) oddaljene manj kot 8 metrov, 
so brez pogojev dopustna okna servisnih prostorov (kopalnica, 
hodnik, shramba …), okna ostalih prostorov so dopustna le ob 
pogoju, da je višina parapeta okna višja od 160 cm.

(2) Uporaba živih fasadnih barv ni dopustna.
(3) Strehe morajo biti temno sive ali črne barve.

11. člen
(krajinska ureditev)

(1) Obvezna je ozelenitev območij, ki so označena kot 
»obvezna ozelenitev« na karti »Ureditvena situacija«.

(2) V »polju za možna parkirna mesta« je vsaj na vsaka 
3 parkirna mesta (7,5 x 5 m) potrebno zagotoviti ozelenjen 
pas širine vsaj 2,5 metra (npr. 3PM skupne širine 7,5 m, 
2,5 m pas ozelenitve, 3PM skupne širine 7,5 m, 2,5 m pas 
ozelenitve).

(3) Na sredini krožnega obračališča v f.e. 2 je obvezna 
zasaditev drevesa.

(4) Za ozelenitev se sme uporabiti le avtohtone vrste. Pri 
zasaditvi je potrebno upoštevati zahtevane odmike od komu-
nalnih vodov, korenine ne smejo segati v območje infrastruk-
ture.

12. člen
(parkirni prostori)

(1) Na eno stanovanjsko enoto do neto tlorisne velikosti 
180 m2 je potrebno zagotoviti 2 PM, za večje pa 3 PM.

(2) V primeru, da je v delu objekta tudi namembnost CC 
SI 12203 ali 12304, je potrebno za to dejavnost zagotoviti 
vsaj eno dodatno parkirno mesto, skladno z uveljavljenimi 
standardi.

(3) Parkirna mesta morajo biti zagotovljena bodisi na 
zemljiški parceli, na kateri poteka gradnja in/ali v odmiku do 
25 metrov od roba zemljišča investitorja ob cesti v »polju za 
možna parkirna mesta«.

(4) Minimalna dimenzija parkirnega mesta je 2,5 x 5,0 me-
tra. Pri radialnih parkirnih mestih (ob križišču) je na enem delu 
parkirno mesto lahko široko le 2,2 metra.

(5) Obvezna je ureditev skupnih parkirnih mest v prikazu 
»Ureditvena situacija« označenih kot »obvezna skupna par-
kirna mesta«. Ta PM so namenjena za obiskovalce in služijo 
celotnemu območju OPPN. Prav tako se ta parkirna mesta 
ne štejejo v kvoto PM, ki jih mora zagotoviti vsak posamezen 
objekt.

(6) Parkirna mesta v f.e. 2, ob cesti in na s parcelacijo 
predvideni parceli p7, je dopustno nadkriti z nadstreški za avto-
mobile, ki pa morajo biti s treh strani odprti. Nadstreški morajo 
biti enotno oblikovani v celotni f.e. 2.

13. člen
(cesta)

V f.e. 2 je obvezna ureditev ceste za potrebe stanovalcev 
na celotnem območju OPPN. Profil ceste:

– hodnik, 1,5 metra
– cestišče, 2 x 2,5 metra.
Na cesto je dopustna izvedba dovozov do predvidenih 

objektov.

14. člen
(državna cesta)

Dopustni so vsi posegi in ureditve potrebne za širitev 
državne ceste, zlasti širitev cestišča in ureditev hodnika 
za pešce, kolikor je za to potreben poseg v območje tega 
OPPN.
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15. člen
(protihrupna ograja)

Ne glede na določila o gradbenih mejah in linijah je dopustno 
postaviti protihrupno ograjo med objekti in državno cesto, če z njo 
soglaša upravljavec ceste.

Protihrupna ograja mora biti delno transparentna (vsaj 50 % 
površine ograje mora biti iz materialov, ki so prozorni: steklo, 
prozorna plastika …).

16. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

(1) Dopustno je postavljati naslednje enostavne in nezah-
tevne objekte:

– objekti za lastne potrebe,
– ograje; do višine 1,4 metra, minimalen odmik od notranje 

ceste je 1,5 metra,
– škarpe in podporni zidovi, do višine 1,4 metra, minimalen 

odmik od notranje ceste je 1,5 metra
– pomožni infrastrukturni objekti,
– objekti za telekomunikacijsko opremo,
– vadbeni objekti,
– urbana oprema.
(2) Odmiki od parcelnih mej sosedov morajo biti najmanj 

1,5 metra. Manjši odmik je dovoljen s soglasjem soseda.

IV. NAČRT PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

(1) S parcelacijo določenih zemljiških parcel ni dovoljeno 
drobiti, dopustno jih je združevati.

(2) Načrt parcelacije je prikazan na grafičnem listu »Načrt 
parcelacije«, ki je sestavni del tega OPPN.

(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je zno-
traj parcel p7, p8, p9 in p10 (cesta) dovoljena poljubna parcelacija.

(4) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je v 
funkcionalni enoti 1 parcele, ki so večje od 580 m2, dovoljeno 
razdeliti na dve približno enaki zemljiški parceli v primeru gradnje 
dvostanovanjskega objekta.

(5) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je 
dopustno razparcelirati parcele za potrebe objektov gospodarske 
javne infrastrukture (transformatorska postaja, črpališče, zadrže-
valnik ...).

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

18. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Izvajanje ureditev poteka v dveh etapah: 1. ureditev 
komunalne in prometne infrastrukture, 2. izgradnja posameznih 
objektov.

(2) 1. etapa zavzema ureditev nove notranje ceste z izvedbo 
vsaj obvezne infrastrukture: fekalna kanalizacija, meteorna kanali-
zacija, vodovod, elektrika, javna razsvetljava ter ureditev skupnih 
zelenih površin in nadomestnega habitata.

(3) 2. etapa zavzema izgradnjo posameznih objektov.
(4) 1. in 2. etapa se lahko izvajata tudi sočasno, vendar pa 

morajo biti ureditve 1. etape končane in predane v uporabo (izda-
no uporabno dovoljenje), preden se izda uporabno dovoljenje za 
objekte iz 2. etape.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(kulturna krajina)

Območje se nahaja znotraj enote registrirane kulturne 
dediščine Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljanskega barja 

(EŠD 11819). Objekti morajo oblikovalsko slediti osnovnim 
regionalnim značilnostim območja, kar se dosega z upošte-
vanjem določil tega odloka glede oblikovanja novih objektov.

20. člen
(arheološko najdišče)

Območje se nahaja znotraj registrirane kulturne dedišči-
ne Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 
9368).

Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti predhodne 
arheološke raziskave (v smislu vrednotenja arheološkega 
potenciala), s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva 
ali pa se dediščina pred posegi nadzorovano odstrani. Raz-
iskave opravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
ali drug usposobljen izvajalec ob strokovnem nadzoru Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

21. člen
(zaščita narave)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omilitve:
– gradbena dela (kjer je pri tehnološkem postopku po-

trebna strojna mehanizacija), ki povzročajo veliko obremeni-
tev okolja s hrupom in vibracijami, je potrebno izvajati izven 
gnezditvene sezone ptic, ki traja od 15. aprila do 15. julija,

– na zahodni strani območja OPPN je potrebno ohranjati 
čim širši pas avtohtone travniške vegetacije,

– prepovedano je tudi začasno odlaganje odpadkov ozi-
roma gradbenega materiala na zahodni rob območja OPPN,

– na zahodnem robu območja, na grafičnem prikazu 
»ureditvena situacija«, prikazanim kot »območje ohranjanja 
avtohtonega travnika«, se ohrani pas avtohtone travniške 
vegetacije. Med gradnjo in po njej je potrebno zagotoviti teh-
nične ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst.

22. člen
(zaščita površinskih in podzemnih voda)

(1) Območje se nahaja na širšem območju vodnega 
telesa vodonosnika Ljubljansko barje, z oznako VVO III. 
Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne 
poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred ško-
dljivimi delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje na-
ravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov. Dosledno je potrebno upoštevati vse pogoje 
iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-
nosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list 
RS, št. 115/07, 9/08) oziroma drugo veljavno zakonodajo s 
področja varstva voda.

(2) Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omilitve:
– objekte, naprave ter izkope se sme graditi le 2 metra 

nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let. 
Izjemoma je dovoljena gradnja, če se transmisivnost vodono-
snika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 %.

– obvezna je gradnja vodotesnega javnega in internega 
kanalizacijskega omrežja s priključitvijo vseh objektov in utr-
jenih neprepustnih manipulacijskih površin,

– vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob 
objektih morajo biti utrjene oziroma asfaltirane in obrobljene 
z robniki. Meteorne vode s teh površin morajo biti speljane 
preko usedalnikov in lovilcev maščob v meteorno kanalizacijo. 
Sistem mora biti ustrezno dimenzioniran,

– pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi 
materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin (npr. organskih 
halogeniranih spojin),

– izvedba betoniranih del mora biti takšna, da ne povzro-
ča onesnaženja bližnjih jarkov oziroma vodotokov z betonom 
(spiranje strojev v vodotok ipd.),
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– potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje kanalizacij-
skega sistema in čistilnih objektov,

– začasne in trajne deponije izkopanega materiala se 
ne smejo uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, 
vključno odpadnih gradbenih materialov,

– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih ma-
nipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstra-
njenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le 
tehnično ustrezna vozila,

– za čas gradnje morajo biti za delavce postavljena le 
kemična stranišča.

(3) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno 
soglasje. Zlasti to velja za posege na varstvenih in ogroženih 
območjih, posege zaradi odvajanja odpadlih vod in posege, 
kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje 
vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik.

23. člen
(varstvo zraka)

V času gradbenih del se mora:
– preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materi-

ala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi,
– upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in 

gradbenih strojev ter naprav,
– v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno vlaženje 

nezaščitenih površin, pokrit prevoz sipkih materialov in pre-
prečevanje raznosa materialov z območja gradbišča, pred-
vsem z deponij razsutega materiala,

– sipke materiale je potrebno skladiščiti proč od stano-
vanjskih območij,

– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in 
delovnih naprav za daljši čas, je potrebno ugasniti motor.

24. člen
(varstvo tal in rastlin)

V času gradbenih del morajo:
– posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo prizadete 

čim manjše površine tal,
– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti 

s sanacijskimi in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo 

prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge ma-
nipulativne površine,

– na celotnem območju gradbišča, transportnih in ma-
nipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstra-
njevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizo-
lacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo 
gradbena dela,

– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opre-
mljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo 
ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge 
nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečil iztok v tla,

– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih pose-
gov, se naj v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih 
površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zele-
nih površin na območju OPPN.

25. člen
(vzpostavitev nadomestnega habitata)

(1) Omilitveni ukrep vzpostavitev nadomestnega habita-
ta se izvede na zemljiški parceli št. 845/1, k.o. Borovnica (v 
nadaljnjem besedilu: območje nadomestnega habitata), zara-
di omilitve vpliva OPPN na Območje Natura 2000, SI3000271 
Ljubljansko barje.

(2) Vzpostavi se habitatni tip nižinski ekstenzivno go-
jeni travnik (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
HT 6510. Velikost nadomestnega habitata mora biti minimalno 
7.600 m2, kolikor je velika površina, ki bo uničena z izvedbo 
OPPN.

(3) Vzpostavitev nadomestnega habitata obsega fazi 
tehnične ureditve in aktivnega usmerjanja v želeno stanje.

(4) Območje, kjer se bo vzpostavil nadomestni habitat, 
je opuščena njiva, ki jo porašča ruderalna združba visokih 
stebljik z invazivnimi rastlinskimi vrstami. Tehnična ureditev 
obsega košnjo celotnega območja nadomestnega habita-
ta, odstranitev vsega rastlinskega materiala in odstranitev 
vrhnje plasti prsti potem, ko se območje preorje. Nato se 
površino zatravi s semenom, pridobljenim na nižinskem ek-
stenzivno gojenem travniku iz okolice. Aktivno usmerjanje v 
želeno stanje se izvaja s košnjo 2–3-x letno do vzpostavitve 
nadomestnega habitata. Če bo tudi v tem času zlata rozga 
še prisotna, je treba pokošen rastlinski material odpeljati na 
deponijo ter po potrebi v območju nadomestnega habitata 
dodatno sejati lokalno travno mešanico. Po vzpostavitvi 
nadomestnega habitata se njegovo stanje ohranja s košnjo 
1–2-krat letno. V območju nadomestnega habitata je gnoje-
nje prepovedano.

(5) Vzpostavitev nadomestnega habitata je dolžan za-
gotoviti investitor gradnje na območju OPPN. Lastnik ali 
upravljavec zemljišča, določenega za nadomestni habitat, se 
mora dolgoročno obvezati, da bo vzpostavljeni nadomestni 
habitat ohranjal na način, določen s tem členom, za kar mora 
predložiti ustrezno izjavo.

(6) Izjava lastnika ali upravljavca zemljišča iz prejš-
njega odstavka vsebuje zagotovilo o tem, da bo lastnik ali 
upravljavec zagotovil nadomestni habitat, kot pogoj za izdajo 
katerega koli gradbenega dovoljenja z območja OPPN.

(7) Nadomestni habitat mora biti tehnično izveden pred 
izdajo uporabnega dovoljenja za cesto na območju OPPN. 
Ustreznost vzpostavitve nadomestnega habitata potrdi pred-
stavnik za varstvo narave pristojnega organa v postopku 
tehničnega pregleda pred izdajo uporabnega dovoljenja za 
cesto.

(8) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnega 
habitata izvaja Zavod RS za varstvo narave, ki izda tudi 
mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen in spremlja 
njegovo stanje.

26. člen
(zaščita pred hrupom)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:
– znotraj območja urejanja so dopustni takšni posegi, 

da hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih 
dopušča veljavna zakonodaja,

– hrupna gradbena dela smejo potekati le v dnevnem 
času, med 7. in 18. uro.

27. člen
(ukrepi v času gradbenih del)

Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati 
v času gradnje so:

– na gradbišču je potrebno zagotoviti potrebne varno-
stne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo prepre-
čeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih 
snovi,

– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal grad-
biščni transport, je pred pričetkom gradnje potrebno pregle-
dati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti 
v prvotno stanje,

– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup, naj bo 
primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka 
minimalni,

– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje grad-
benih jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,

– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi 
izključiti,

– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti mo-
rebitno prašenje v smeri proti poseljenim območjem.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Varstvo pred požarom
Za vse objekte za zaščito pred požarom je treba zago-

toviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine
Do vseh objektov je potrebno predvideti dostope in povr-

šine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom 
SIST DIN 14090.

Intervencijske poti izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse 
intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo ali enostav-
no obračanje na manipulativnem dvorišču. Za Intervencijske 
poti se uporablja celotno cestno omrežje.

(3) Potresno varnost
Vsi objekti morajo biti načrtovani in grajeni potresno varno.

29. člen
(varstvo pred površinskimi vodami)

(1) Del območja se nahaja znotraj dosega poplavnih vod 
Borovniščice s povratno dobo 100 let (Q100) in 500 let (Q500), 
je pa izven dosega poplav Borovniščice s povratno dobo 10 let 
(Q10). Prav tako je izven dosega poplavnih vod Ljubljanice. 
Globina poplavne vode pri Q100 in Q500 ne presega 50 cm, 
hitrost vode pa ne 1m/s.

(2) Deli območja OPPN se uvrščajo v razred majhne 
poplavne nevarnosti. Načrtovani objekti se z upoštevanjem 
najnižje kote pritličij uvrščajo izven razredov poplavne nevar-
nost; območja okrog objektov in dovozne ceste pa ostanejo v 
razredu majhne nevarnosti.

(3) Zaradi zagotavljanja varnosti objektov pred visokimi 
vodami morajo le-ti upoštevati z OPPN določene najnižje kote 
pritličij.

(4) Za zmanjšanje vpliva povečanja odtoka padavinskih 
vod iz celotnega obravnavanega območja je potrebno z ukrepi 
zagotoviti skupen volumen zadržane vode v količini cca 150 m3.

(5) Načrtovana gradnja na območju nima vpliva na režim 
odtoka poplavnih voda Borovniščice in ne zmanjšuje poplavne 
ogroženosti ostalim.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

30. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)

(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacij-
ske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo javno infra-
strukturo v okolici. V območju OPPN se obvezno izvede ločen 
sistem kanalizacije za odvajanje odpadnih in padavinskih vod, 
vodovodno oziroma hidrantno omrežje in podzemna električna 
kanalizacija. Zagotovljena mora biti odvoz komunalnih odpad-
kov ter javna razsvetljava notranje ceste. Dopustna je izvedba 
telekomunikacijskega (TK) omrežja različnih operaterjev ter 
morebitne druge infrastrukture.

(2) Vsi objekti na območju OPPN se morajo priključiti na 
skupno infrastrukturo.

(3) Izdelava projektne dokumentacije za komunalno, 
energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter prometno 
infrastrukturo mora biti medsebojno usklajena, z upoštevanjem 
predpisanih odmikov med posameznimi vodi.

(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora po-
tekati usklajeno.

(5) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti uskla-
jene z upravljavci javnih infrastrukturnih omrežij in morajo biti 
izvedene na način, da jih bo možno vključiti v predvideno konč-
no komunalno in energetsko infrastrukturo območja OPPN.

31. člen
(promet)

(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi novo cesto v 
f.e. 2.

(2) Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na novo 
cesto v f.e. 2.

(3) Dopustna je začasna ureditev dostopov do objektov 
preko začasne dovozne ceste na območju f.e. 2, na mestu kjer 
je predvidena izgradnja nove ceste.

(4) Sprememba geometrije državne ceste R3-642/1146 
Vrhnika–Podpeč na katero se območje priključuje, ni potreb-
na. Obstoječa geometrija križišča je tudi z navezavo območja 
OPPN ustrezna, razširi se le lokalna cesta v območju priključe-
vanja za zagotovitev prevoznosti preko vseh smeri v priključku. 
Zaradi obojestranske dobre preglednosti se priključek uredi le z 
odvzemom prednosti, s čimer se zagotavlja ustrezna prometna 
varnost.

(5) Za priključevanje na regionalno cesto je potrebno na 
osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS 
za ceste izdelati poseben projekt (PGD, PZI) ter si nanj pridobiti 
soglasje Direkcije RS za ceste.

32. člen
(električna energija)

(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi novo transfor-
matorsko postajo 20/0,4 kV, v prosto stoječem objektu.

(2) Objekti se morajo priključiti na elektro energetsko 
omrežje z nizkonapetostnimi (0,4 kV) priključnimi vodi, ki jih 
je potrebno pod urejenimi površinami izvesti v kabelski kana-
lizaciji.

(3) V sklopu opremljanja območja z električno energijo je 
potrebno zagotoviti odjemno mesto za javno razsvetljavo, na 
katerega se bo lahko kasneje navezalo tudi obstoječe naselje 
južno od območja OPPN.

(4) Do izgradnje transformatorske postaje iz prvega od-
stavka tega člena, se lahko predvideni objekti priključujejo 
na obstoječo distribucijsko elektroenergetsko omrežje pre-
ko 0,4 kV nizkonapetostnih razvodov, ki se napajajo iz TP 
20/0,4 kV Breg vse do zapolnitve prostih kapacitet teh NN 
razvodov, pri čemer mora biti zadoščeno zahtevam standarda 
SIST EN 50160, s katerim se opredeljuje kakovost oskrbe z 
električno energijo.

(5) Na južnem delu OPPN je predvideno zemljišče za 
postavitev transformatorske postaje.

33. člen
(javna razsvetljava)

Nova cesta v f.e. 2 mora biti opremljena z javno razsve-
tljavo, ki upošteva predpise in usmeritve glede preprečevanja 
svetlobnega onesnaženja in zmanjševanja porabe električne 
energije. Energetsko varčne svetilke morajo imeti čim manjši 
delež svetlobe v ultravijoličnem spektru in smejo svetiti le pod 
vodoravnico. Prižiganje in zatemnjevanje cestnih in uličnih 
svetilk se ureja s senzorjem in časovnikom.

34. člen
(kanalizacijsko omrežje za odpadne vode)

(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi sekundarno 
kanalizacijo za odpadne vode, ki bo potekala pod načrtovano 
cesto.

(2) Sekundarna kanalizacija pod cesto se mora priključiti 
na javno čistilno napravo.
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(3) Vsi objekti se morajo priključiti na novo sekundarno 
kanalizacijo.

35. člen
(kanalizacijsko omrežje za padavinske vode)

(1) Za potrebe OPPN je potrebno zgraditi kanalizacijsko 
omrežje za padavinske vode.

(2) Kanalizacija za padavinske vode se priključi na ob-
stoječ jarek, ki je povezan z Borovniščico. Preveriti je potrebno 
sposobnost obstoječih odvodnikov glede prevajanja dodatnih 
vodnih količin in zagotovljen mora biti nemoten odtok odpadne 
meteorne vode.

(3) Odvajanje čistih padavinskih vod se lahko izvede ne-
posredno na kanalizacijo za padavinske vode. Odpadne vode 
s povoznih površin je potrebno predhodno očistiti preko lovilca 
olj in maščob.

(4) Za zmanjšanje vpliva povečanja odtoka padavinskih 
vod s celotnega obravnavanega območja je potrebno z ukrepi 
zagotoviti skupen volumen zadržane vode v količini cca 150 m3.

(5) Za vse posege (izpusti v vodotok …) na vodna zemlji-
šča v lasti države, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi 
služnosti.

36. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Za oskrbo s pitno vodo in za zagotavljanje požarne 
varnosti se za območje OPPN zgradi nov sekundarni vodovod, 
ki se priključi na primarni javni vodovod, ki poteka pod oziroma 
ob državni cesti.

(2) Sekundarni vodovod za zagotavljanje požarne varno-
sti se opremi z nadzemnimi hidranti DN 80.

(3) Vsak objekt se mora priključiti na sekundarno vodovo-
dno omrežje, preko vodomernega jaška z vodomerom DN 20.

37. člen
(TK omrežje)

Na celotnem območju OPPN je dopustno graditi različna 
TK omrežja različnih operaterjev. Sekundarni vodi, na katere se 
lahko priključijo objekti, se praviloma speljejo pod novo cesto.

38. člen
(javna higiena)

(1) Ob notranji cesti je potrebno urediti ekološki otok z 
možnostjo namestitve več zabojnikov za ločeno zbiranje od-
padkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno prost.

(2) Dopustna je izvedba zaščite za ekološki otok pred 
padavinami v obliki nadstreška ali podobnega elementa.

39. člen
(javno dobro)

Območje javnega dobra je prikazano na karti »Ureditvena 
situacija«, ki je sestavni del tega OPPN, in zavzema novo cesto 
v središču območja, ko bo zgrajena.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

40. člen
(odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od teh-
ničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem po-
drobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih 
in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in 
oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z obli-
kovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, 
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z jav-
nimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki 
jih ta odstopanja zadevajo.

(2) V soglasju s pristojnim upravljavcem komunalne in-
frastrukture je dopustno speljati komunalne vode in celotno 
komunalno infrastrukturo tudi drugače, kot je to določeno na 
karti »Zbirni načrt komunalnih vodov«, če je drugačna rešitev 
primernejša in racionalnejša. Dopustno je prilagoditi tudi tehnič-
ne karakteristike infrastrukturnih zahtev iz tega OPPN.

(3) Manjša prekoračitev do 1,5 metra gradbene linije (GL) 
in gradbene meje (GM) je dopustna z napušči, enostavnimi 
nadstreški in podobnimi manjšimi element, če se ohranja po-
ravnava fasad objektov na GM oziroma GL.

(4) Višinski gabariti imajo toleranco ±0,5 metra.
(5) Parcelne meje določene za parcelacijo imajo tole-

ranco ±1 m.
(6) Kote pritličja so določene zaradi varstva pred vodami s 

stoletno povratno dobo. Če se v kasnejših proučevanjih ugotovi 
natančnejše podatke o višini stoletne vode, je dopustno kori-
girati kote pritličij objektov, vendar morajo le-te ostati najmanj 
50 cm nad koto vode s stoletno povratno dobo.

(7) Z odstopanji se ne sme spremeniti načrtovani videz 
območja, ne smejo se poslabšati bivalne in delovne razmere 
in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo.

XI. KONČNE DOLOČBE

41. člen
(vpogled)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled na:
– Občini Borovnica,
– Upravni enoti Vrhnika, oddelek za okolje in prostor.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpo-

gled na Občini Borovnica.

42. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi v občinskem glasilu 
Naš časopis.

Št. 3505-0004/2007-23
Borovnica, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

3142. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt 
za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ 
(Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni 
list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borov-
nica na redni 14. seji dne 11. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za občinski podrobni prostorski načrt  
za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim podrobnim pro-

storskim načrtom za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici (v 
nadaljevanju: območje OPPN) sprejme program opremljanja 
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga 
je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpo-
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ložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, ki je navedena v programu opremljanja.

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega in telekomuni-

kacijskega omrežja niso všteti v skupne in obračunske stroške.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE 
JAVNE INFRASTRUKTURE

4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema 

iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafični prilogi, ki so se-
stavni del tega odloka.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komu-

nalne opreme so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po 
posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrto-
vane investicije.

Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev 
zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stro-
ške za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN.

Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 
432.565,83 € (brez DDV).

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno 

vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je 
višina obračunskih stroškov investicije.

Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, 
da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki 
jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so 
določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. 
V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim 
stroškom.

7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezan-

cem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati 
na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega 
prispevka.

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo 

objekta in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.

1. Obračunski stroški investicije

8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa 

zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse 
stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastruktu-
re (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez 
upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega in 
telekomunikacijskega omrežja).

Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 
432.565,83 € (brez DDV).

2. Preračun obračunskih stroškov investicije  
na enoto mere

9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, 

ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zave-
zancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno 
infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto 
tlorisne površine objekta.

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere 
iz prejšnjega odstavka tega člena je:

– kvadratni meter parcele objekta

Površina 
obračunskega 

območja 
[m2]

Obračunski 
stroški

[€]

Cena 
opremljanja 
na površino; 

Cp [€/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 8.745,58 84.800,00 9,70

II.  STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 8.745,58 36.000,00 4,12

III.  STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.745,58 287.265,83 32,85

– CESTA ZUNANJA UREDITEV 8.745,58 146.665,83 16,77

– KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VODA 8.745,58 67.600,00 7,73

– DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK ITD.) 8.745,58 3.000,00 0,34

– VODOVODNO OMREŽJE 8.745,58 55.760,00 6,38

– KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA 8.745,58 38.740,00 4,43

SKUPAJ 8.745,58 432.565,83 49,46

Vse vrednosti so brez DDV.
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– neto tlorisno površino objekta

Neto tlorisna površ. 
objektov območja

[m2]

Obračunski 
stroški

[€]

Cena 
opremljanja 
na površino; 

Ct [€/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 2.710,86 84.800,00 31,28

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 2.710,86 36.000,00 13,28

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.710,86 287.265,83 105,97

– CESTA ZUNAJA UREDITEV 2.710,86 146.665,83 54,10

– KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VODA 2.710,86 67.600,00 24,94

– DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK ITD.) 2.710,86 3.000,00 1,11

– VODOVODNO OMREŽJE 2.710,86 55.760,00 20,57

– KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA 2.710,86 38.740,00 14,29

SKUPAJ 2.710,86 432.565,83 159,57

Vse vrednosti so brez DDV.

Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele objekta je 49,46 €
– na neto tlorisno površino objekta pa 159,57 €.

3. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nada-

ljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost.

Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega 
dovoljenja.

2. Izračun komunalnega prispevka

11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom 

neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 
0,50:0,50 (Dp:Dt);

– faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste 
objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se 
povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino de-
javnosti v objektu. Faktor dejavnosti za stanovanjske objekte 
je 1,0.

Olajšav za zavezance ni.

12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določ-

be 9. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:

KP = (Dp * Cp * Aparcela  +  Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i

pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
Aparcela – površina parcele objekta (m2)
Atlorisna – neto tlorisna površina objekta (m2)
i – letni povprečni indeks podražitev, ki jih 

objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in 
IGM za področje nizkih gradenj

Cp – cena opremljanja glede na površino parce-
le objekta (€/m2)

Ct – cena opremljanja glede na neto tlorisno 
površino stavbe (€/m2)

Dp – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
Dt – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
Kdejavnost– faktor dejavnosti se določi za posamezne vr-

ste objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3)

3. Pogodba o opremljanju

13. člen
Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Ob-

čina Borovnica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu 

s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komu-
nalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to neodplačno 
prenese na Občino Borovnica.

Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljav-
nega zakona o prostorskem načrtovanju.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta 

se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka grad-
nja«.

Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja 
tega odloka o programu opremljanja.

15. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo na območju občine odmerila na podlagi Odloka o pod-
lagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Borovnica.

16. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na Oddel-

ku za okolje in prostor Občine Borovnica.
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17. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 354-0056/2008-4
Borovnica, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

BREŽICE

3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2012

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Bre-
žice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine 
Brežice na 18. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Brežice za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Urad-

ni list RS, št. 10/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012 v EUR

Skupina/Podskupina kontov REBALANS 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 25.741.184

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.965.549

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 17.065.960

700 Davki na dohodek in dobiček 14.778.850

703 Davki na premoženje 1.311.110

704 Domači davki na blago in storitve 976.000

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 4.899.589

710 Udeležba na dobičku od premoženja 1.599.700

711 Takse in pristojbine 171.000

712 Globe in druge denarne kazni 50.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 220.000

714 Drugi nedavčni prihodki 2.858.389

72 KAPITALSKI PRIHODKI 345.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.000

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. 
prem. 305.000

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.262.005
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij 2.114.951
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU 1.147.054
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 166.630
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 166.630
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 26.920.001

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 7.945.707

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.262.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 195.000
402 Izdatki za blago in storitve 6.223.857
403 Plačila domačih obresti 154.000
409 Rezerve 110.000
41 TEKOČI TRANSFERJI 

(410+411+412+413) 9.720.572
410 Subvencije 765.000
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 4.671.900
412 Transferi nepridobitnim org. in ustanovam 979.980
413 Drugi tekoči domači transferi 3.303.692
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.936.421
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.936.421
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 317.300
430 Investicijski transferi –
431 Inv. transferi prav. In fiz. osebam, ki niso 

PU 229.000
432 Investicijski transferi PU 88.300

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(PRESEŽEK) (I-II) –1.178.817

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 205.357

44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. 
DELEŽEV 205.357

440 Dana posojila 5.357
441 Povečanje kapitalskih deležev 200.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V) –205.357
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C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000
500 Domače zadolževanje 1.000.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 750.000
55 ODPLAČILA DOLGA 750.000
550 Odplačila domačega dolga 750.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.134.174
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 250.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.178.817
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.134.174

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»V proračunu Občine Brežice se za leto 2012 zagotovijo 

sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 100.000 €.«

3. člen
Spremeni se četrti odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Za vodenje evidence stavbnih zemljišč (NUSZ) je odgo-

voren Oddelek za splošne in pravne zadeve.«
Doda se peti odstavek 17. členu tako, da se glasi:
»Za nadziranje pobiranja komunalnega prispevka je od-

govoren Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj.«

4. člen
Spremeni se 4. točka prvega odstavka 18. člena tako, 

da se glasi:
»Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske 

zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja 
infrastrukture in poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo 
in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, go-
spodarske javne službe, skupni prekrškovni organ, sredstva 
za vzdrževanje lokalnih poti in urejanje krajev ter interventna 
sredstva krajevnih skupnosti.«

Spremeni se 5. točka prvega odstavka 18. člena tako, 
da se glasi:

»Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postop-
ke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske 
investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih 
investicij na območju občine, komunalni prispevek, razpolaga-
nje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in stanovanji.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-9/2012
Brežice, dne 19. oktobra 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CANKOVA

3144. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine 
Cankova za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 
Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 

– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10) 
in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 13. red-
ni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K 
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova  

za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 2. člen in se glasi:

»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

Skupina/ Podskupina kontov/Konto v eurih

Rebalans 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.924.682

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.411.750

70 DAVČNI PRIHODKI 1.316.404

700 Davki na dohodek in dobiček 1.185.820

703 Davki na premoženje 104.773

704 Domači davki na blago in storitve 25.811

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 95.346

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 11.685

711 Takse in pristojbine  494

712 Denarne kazni  100

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  42.826

714 Drugi nedavčni prihodki 40.241

72 KAPITALSKI PRIHODKI 44.551

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 12.138

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 32.413

73 PREJETE DONACIJE 2.700

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.700

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 465.681

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 178.187
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741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 287.494

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.087.444
40 TEKOČI ODHODKI  602.512

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 231.415
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.890
402 Izdatki za blago in storitve 320.534
403 Plačila domačih obresti 1.673
409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANSFERI 631.374
410 Subvencije 30.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 398.932
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 67.812
413 Drugi tekoči domači transferi 134.630
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 813.709
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 813.709

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 39.849
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 28.022
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 11.827

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –162.762

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 980

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 980
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
(750+751+752) 980

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 1.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb  1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –20

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 159.436
50 ZADOLŽEVANJE 159.436

500 Domače zadolževanje  159.436
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 19.750
55 ODPLAČILO DOLGA 19.750

550 Odplačilo domačega dolga 19.750
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –23.096

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 139.686
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  

(VI.+X.-IX.) 162.762
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. 2011 23.096

«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 11. člen in se glasi:

»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 ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se Občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do 
višine 159.436 eurov.«

4. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 14. člen in se glasi:

»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2012 zadolži do višine 159.436 eurov.«

5. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

6. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-03/2012
Cankova, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

CERKNICA

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe oskrba s paro in vročo vodo 
v Občini Cerknica

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 
36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 17. člena Statuta Občine 
Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine 
Cerknica na 13. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel
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O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe oskrba s paro in vročo vodo  

v Občini Cerknica

1. člen
V tretjem odstavku 20. člena se tekst »Koncesionar je 

pred sklenitvijo koncesijske pogodbe« nadomesti s tekstom 
»Koncesionar je v roku 10 dni po dokončanju infrastrukture in 
pridobitvi uporabnega dovoljenja«.

2. člen
Celotni tekst v prvem odstavku 30. člena se nadomesti 

s tekstom:
»(1) Merilo za izbor koncesionarja je najnižja povprečna 

cena MWh toplote.«
Drugi odstavek 30. člena se črta.

3. člen
V 35. členu se tekst »25 let« nadomesti s tekstom »30 let«.

4. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.

5. člen
V prvem odstavku 51. člena se tekst »500 EUR« nado-

mesti s tekstom »10.000 EUR«.
Na koncu prvega odstavka 51. člena se doda alineja:
»– kakorkoli drugače krši koncesijsko pogodbo.«
V drugem odstavku 51. člena se tekst »50 EUR« nado-

mesti s tekstom »500 EUR«.

6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 007-13/2012
Cerknica, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM

3146. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o subvencioniranju prevozov za dijake 
in študente, ki imajo stalno prebivališče 
v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB in naslednji), 16. člena Statuta 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) 
in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine 
Črna na Koroškem dne 4. 10. 2012 na 14. redni seji sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju 
prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Črna na Koroškem

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju prevozov za dijake in 

študente, ki imajo stalne prebivališče v Občini Črna na Ko-

roškem (Uradni list RS, št. 30/09) se 1. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in štu-
dente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem 
določa upravičence, pogoje, postopek, višino in način sub-
vencioniranja prevoza za dijake in študente, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Črna na Koroškem ter se redno šolajo 
izven občine.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencije so vsi dijaki, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Črna na Koroškem in so od najbližjega 
avtobusnega postajališča oddaljeni 3 kilometre ali več ter se 
redno šolajo izven občine in študente s stalnim prebivališčem 
v Občini Črna na Koroškem, ki se redno šolajo izven občine 
(v nadaljnjem besedilu upravičenci).«

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znesek subvencije pripada vsakemu upravičencu v 

enaki višini ne glede na socialni status družine.
(2) Dijakom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna 

na Koroškem in so od najbližjega avtobusnega postajališča 
oddaljeni 3 kilometre ali več in se redno šolajo izven občine, 
pripada enkratni znesek v višini 30 EUR v obdobju tekočega 
šolskega leta.

(3) Vsem študentom, ki imajo stalno prebivališče v Občini 
Črna na Koroškem in se redno šolajo izven občine, pripada 
subvencija v enkratnem znesku 40 EUR v obdobju tekočega 
študijskega leta.«

4. člen
Obstoječi 5. člen pravilnika se črta.

5. člen
V pravilniku se 6. člen spremeni tako, da se glasi
»(1) Vlogo za subvencijo mora upravičenec oddati na 

sedež občine do 10. v mesecu.
(2) Občina bo upravičencu v 15 dneh od prejema vloge 

izdala sklep o subvenciji prevoza za šolsko leto.
(3) Na podlagi izdanega sklepa bo Občina Črna na Koro-

škem znesek subvencije v enkratnem znesku nakazala upra-
vičencem na njihov transakcijski račun.

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače 
določeno.

Št. 609-0001/2009-3
Črna na Koroškem, dne 4. oktobra 2012

Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

KANAL

3147. Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal 
ob Soči

Na podlagi 95. člena in 126. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10) ter 16. člena Statuta Občine Kanal 
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in 
Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal 
ob Soči na 18. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste na območju Občine Kanal ob Soči in 

postopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe,
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami,
– druge naloge določene z veljavno cestno prometno 

zakonodajo v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

2. člen
(uporaba zakona)

Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in niso 
neposredno urejene s tem odlokom, se smiselno uporabljajo 
določila Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinska cesta je tista cesta, ki jo 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 ter ni kategorizirana kot 
državna cesta.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo s posebnim odlokom na 
lokalne ceste in javne poti ter javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Kanal ob Soči 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
(določitev občinskih kolesarskih povezav)

(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okvi-
ru občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet ali v okviru objektov vodne, 
železniške in energetske infrastrukture.

(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj ze-
mljišč, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se pravice 
in obveznosti izvršujejo v obsegu, ki je potreben za varno odvi-
janje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s 
posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in 
lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka.

7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se določi po postopku iz 5. člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest predlaga 
župan. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za ka-
tegorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog 
župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo 
po potrebi in se upoštevajo v letnem načrtu razvoja in vzdrže-
vanja občinskih cest za naslednje leto.

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) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

9. člen
(prenos zasebnih cest med občinske ceste)

(1) Za zasebno cesto lahko lastnik ali od njega poobla-
ščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med 
občinske ceste.

(2) Zasebna cesta se lahko prenese med občinske ceste, 
če izpolnjuje pogoje za kategorizacijo občinskih cest, če se 
njen prenos opravi brezplačno, če je meja ceste urejena in 
če je vpisana v zemljiški kataster in zemljiško knjigo in prosta 
bremen. Kolikor meja ceste ni urejena, se le-ta uredi v postop-
ku določanja meje ceste, katerega strošek nosi občina, razen 
v primeru, da je le-ta nesorazmeren z vrednostjo ceste, ki je 
predmet prenosa.

(3) O prenosu zasebnih cest med občinske ceste odloči 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana, nje-
na kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega 
odloka.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

10. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, upravlja občinska uprava.

11. člen
(naloge in pristojnosti občinske uprave)

(1) Občinska uprava opravlja strokovno tehnične, razvoj-
ne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje 
in varstvo občinskih cest. Te naloge obsegajo:

– izdelavo strokovnih podlag za načrte vzdrževanja in 
razvoja občinskih cest,

– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih 

cest,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence 

o javnih cestah,
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 

občinskih cestah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih 

postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
varovanje prometa na njih,

– priprava strokovnih izhodišč za smernice in mnenja, 
ki jih občinska uprava, kot nosilec urejanja prostora, izdaja k 
državnim in občinskim prostorskim aktom,
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– izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom, s tem 
odlokom in drugimi predpisi.

(2) V posameznih primerih reševanja strokovnih nalog 
lahko sodeluje tudi komisija za tehnično urejanje prometa, ki 
jo sestavljajo predstavnik občinske uprave, občinska inšpek-
cija za ceste, predstavnik policije ter predstavnik vzdrževalca 
cest.

12. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

13. člen
(gradnja, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela  

v javno korist)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega le-

tnega načrta.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 

katerim se nadomesti del ceste, je iste kategorije kot obstoječa 
cesta.

(3) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

(4) Če je izvedba ukrepov s stališča varnosti v cestnem 
prometu ter s stališča gospodarnosti in ekonomičnosti ugodnej-
ša na sosednjih nepremičninah kot izvedba istih na cestnem 
svetu občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, 
sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, 
ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

14. člen
(načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest, s ka-
terimi se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne 
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za 
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog 
župana.

(2) Letni načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest, s 
katerim se določi uresničevanje načrta iz prejšnjega odstavka 
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema ob 
sprejemu občinskega proračuna in je njegov sestavni del.

(3) V letnem načrtu graditve in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od-
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je 
odredila občinska uprava, niso pa sestavni del rednega vzdr-
ževanja in obnavljanja občinskih cest po tem načrtu.

15. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji 

občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo 
oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

16. člen
(vzdrževanje občinskih cest)

(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska jav-
na služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest 
v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor 
nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev 
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem 
besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod 
pogoji, kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del 
na cestah ter nivo vzdrževanja cest.

17. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z 
oddajo del po pogodbi oziroma v Režijskem obratu občine 
(v nadaljevanju: izvajalec).

(2) Občinska uprava zagotavlja oddajo del po postopku in 
pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

18. člen
(vzdrževanje križišč, križanj in vzdrževanje cestnih objektov 

na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-

ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste skrbi izvajalec.

(2) Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstruk-
cije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih 
cestah, po katerih je dovoljen javni promet so odgovorni njihovi 
upravljavci.

19. člen
(vzdrževanje občinskih 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 ceste na državno 
cesto, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občin-
ska uprava pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega poo-
blaščenega 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 predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

20. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objekta na zemljišče ter znaša največ:

– pri lokalni cesti (LC)  6 m
– pri javni poti (JP)   4 m
– pri kolesarskih poteh   2 m.

21. 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.
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(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 zava-
rovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preu-
reditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v 
nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca cest 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 200 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski 

javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s 
soglasjem občinske uprave.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če 
je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infra-
strukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen 
promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko na-
stala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o 
tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture 
mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno 
stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca 
cest in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe 
občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti 
obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko inšpekcijo in re-
darstvo in javnost na krajevno običajen način.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in 
druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti 
ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.

(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek upravlja-
vec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 200 evrov.

23. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinskih cest)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju ob-
činske ceste mora biti vložena praviloma najmanj 15 dni pred 
pričetkom izvajanj del in mora vsebovati:

– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del,
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico iz katere je poseg razviden.

24. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali na-
prav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob 

občinskih cestah zunaj naselja v varovalnem pasu ceste pre-
povedano. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo 
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna 
za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna si-
gnalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, 
vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavijo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje 
za njihovo postavitev izda pristojni občinski organ. V soglasju 
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o var-
stvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje za vzdrževanje 
in odstranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda 
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma 
ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4.5 m nad 
voziščem občinske ceste.

(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaše-
vanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s 
pogoji iz soglasja.

(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

25. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz 21. in 
22. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na 
zapisnik pri županu.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

26. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka 
na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravlja-
nju Občine Kanal ob Soči izvaja občinska inšpekcija in redarstvo.

27. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za inšpektorja za ceste iz prejšnjega člena je lahko ime-
novan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
inšpekcijski nadzor.

VIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Pri-
morske novice, št. 45/04).

29. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0006/2012-12
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.
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KOPER

3148. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja 
»Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču 
v Šmarjah«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Stanovanjsko 
poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«

Št. 350-2/2012
Koper, dne 17. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – 
ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta Me-
stne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 16. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Stanovanjsko 
poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje »Stanovanjsko poslovno območje ob igri-
šču v Šmarjah« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 
izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v oktobru 2012.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne 
opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, 
finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane 
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo ko-
munalnega prispevka.

Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– opis obračunskega območja in prikaz investicije v gra-

dnjo nove komunalne opreme,
– prikaz vrednosti obstoječe komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja zemljišč je:
– podlaga za opremljanje s predvideno komunalno opre-

mo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane s 
prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu namenu in

– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo 
in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi 
odločbe plača občini.

4. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje je celotno območje Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjsko poslovno 
območje ob igrišču v Šmarjah« (Uradni list RS, št. 52/12), ki se 
nahaja na parcelah 936/1, 936/2, 937, 938/1, 938/2 in 939, vse 
k.o. Šmarje. V primeru spremembe parcelnih številk velja za 
obračunsko območje tisto območje, ki je opredeljeno v grafični 
prilogi programa opremljanja.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
OPREME

5. člen
(obstoječa komunalna oprema)

V območju opremljanja se sedaj nahaja objekt nekdanje 
tovarne, ki je delno opremljen s komunalno opremo, del ko-
munalne opreme pa se nahaja v neposredni bližini območja 
opremljanja.

6. člen
(predvidena komunalna oprema)

Na območju opremljanja je predvidena celostna infra-
strukturna ureditev, ki obsega izgradnjo prometne infrastruk-
ture, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinskih in-
stalacij, infrastrukture za ravnanje z odpadki, telekomunikacij, 
elektroenergetskega omrežja in zunanjo ureditev.

Predvidena prometna in komunalna infrastruktura se bo 
navezovala na že obstoječo infrastrukturo.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni stroški investicije in v obravnavanem primeru 
vrednostno enaki obračunski stroški za gradnjo nove komu-
nalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 
635.794 EUR po cenah oktober 2012 in obsegajo stroške 
gradnje opreme in stroške inženiringa.

Tabela: Skupni in obračunski stroški po posamezni vrsti 
nove komunalne opreme za območje opremljanja

Postavka

Skupni
stroški
v EUR

Obračunski 
stroški
v EUR

1. Prometna infrastruktura 351.816 351.816

2. Vodovodno omrežje 46.010 46.010

3. Fekalna kanalizacija 55.640 55.640

4. Meteorna kanalizacija 182.328 182.328

Skupaj 635.794 635.794

Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo znašajo 479.445,34 EUR po cenah oktober 2012.
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Tabela: Skupni in obračunski stroški po posamezni vrsti 
obstoječe komunalne opreme za območje opremljanja

Obstoječa komunalna oprema v EUR Delež

1. Cestno omrežje 259.118,76 54,05 %

2. Vodovod 80.254,52 16,74 %

3. Fekalna kanalizacija 30.680,19 6,40 %

4. Meteorna kanalizacija 36.496,42 7,61 %

5. Kolektivna infrastruktura 72.895,45 15,20 %

Skupaj 479.445,34 100,00 %

8. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izgradnjo komunalne opreme zagotav-
lja Mestna občina Koper iz proračuna, pogodbe o opremljanju in iz 
komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju 
opremljanja ter investitorji objektov v območju opremljanja.

Investitorju, ki podpiše z občino pogodbo o opremljanju se 
naloži obveznost izgradnje ter ureditve komunalne opreme na ob-
močju opremljanja na način, ki zagotavlja funkcioniranje objektov v 
skladu s prostorskim aktom ter programom opremljanja.

9. člen
(terminski plan)

Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, 

ki bodo služile komunalni opremi že pridobljeno
– izdelava vse potrebne projektne in teh-

nične dokumentacije v letu 2012
– gradnja komunalne opreme v letih

2013–2016
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje v letu 2016.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pri-

pada posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vr-
sto komunalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega pri-
spevka

Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem ob-
močju za posamezno vrsto komunalne opre-
me

Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izraču-

nu komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih 

prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme tako za 
novo kot za obstoječo komunalno opremo.

Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo tudi 
obstoječi objekti, ki jih je potrebno za izvedbo predvidenih pro-
storskih ureditev iz prostorskega akta porušiti.

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 
prispevka določa,

– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto 
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,4:0,6

– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1,00.

12. člen
(obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno 

opremo)
Obračunski stroški komunalne opreme iz 7. člena odloka 

preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komu-
nalno opremo

Infrastruktura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)
1. Prometna infrastruktura 37,824 36,782
2. Vodovodno omrežje 4,947 4,810
3. Fekalna kanalizacija 5,982 5,817
4. Meteorna kanalizacija 19,602 19,062
Skupaj 68,355 66,471

13. člen
(obračunski stroški na enoto mere za obstoječo  

komunalno opremo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje-

čo komunalno opremo, za katero so bile v programu opremlja-
nja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega 
prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki bi 
bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi 
ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero 
komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski 
stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na obra-
čunskem območju.

Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za po-
samezno vrsto obstoječe komunalne opreme znašajo:

Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komu-
nalno opremo

Infrastruktura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)
1. Cestno omrežje 27,86 27,09
2. Vodovod 8,63 8,39
3. Fekalna kanalizacija 3,30 3,21
4. Meteorna kanalizacija 3,92 3,82
5. Kolektivna infrastruktura 7,84 7,62
Skupaj 51,55 50,13

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. Indeksacijo se naredi za obdobje od oktobra 2012 
do dne odmere.

15. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje 

komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil 

območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa 
program opremljanja.
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V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremlja-
nju določi, da mora investitor v določenem roku po programu 
opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno 
opremo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala 
prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.

S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor 
zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti 
občina.

Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer mo-
rala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega 
prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno opremo. 
Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem 
v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v 
naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo komunal-
no opremo.

V. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Mestne občine Koper.

17. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-2/2012
Koper, dne 16. oktobra 2012

Župan
Mestne Občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la 
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O
I L   D E C R E T O

sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale »Zona residenziale 

ed imprenditoriale presso il campo sportivo  
a Šmarje«

N. 350-2/2012
Capodistria, 17 ottobre 2012

Il sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territori-
ale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rettifica, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 e 
57/12 – ZUPUDPP-A), per effetto dell’articolo 29 della Legge 
sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – te-
sto unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 
51/10 e 40/12 – ZUJF), ai sensi dell’articolo 17 dell’ Ordinan-
za sui contenuti del programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), 
come pure del Regolamento sui criteri per la commisurazione 
degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di re-

alizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta 
uff. della RS, n. 95/07), ed in ottemperanza dell’articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 
30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), 
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella 
seduta del 16 ottobre 2012, ha approvato il

D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale »Zona residenziale 

ed imprenditoriale presso il campo sportivo  
a Šmarje«

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(finalità del decreto)

Col presente decreto è approvato il programma di realiz-
zazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della 
“Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo 
a Šmarje” (nel seguito: programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, 
nell’ottobre 2012.

Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazio-

ne è finalizzato alla costruzione delle opere d’urbanizzazione 
primaria, con definizione della zona tariffaria, del calendario 
degli interventi, del piano economico finanziario dei medesimi, 
oltre al calcolo dei relativi parametri e al prospetto dell’entità 
degli oneri d’urbanizzazione.

Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazio-
ne si compone:

– di una parte generale,
– della descrizione delle opere d’urbanizzazione preesi-

stenti e di quelle pianificate,
– della descrizione della zona tariffaria e del prospetto 

degli investimenti nella costruzione delle nuove opere d’urba-
nizzazione,

– del prospetto del valore delle opere d’urbanizzazione 
preesistenti,

– del calendario degli interventi,
– delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbaniz-

zazione e
– degli allegati grafici.

Articolo 3
(motivazioni per l’adozione del programma di realizzazione 

delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizza-

zione costituisce:
– la base per la costruzione delle opere d’urbanizzazio-

ne ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nello 
strumento urbanistico ed alla successiva utilizzazione delle 
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,

– la base per la commisurazione dell’onere d’urbanizza-
zione riferito alle nuove opere d’urbanizzazione ed a quelle 
esistenti, che deve essere pagato al comune dal soggetto 
passivo, sulla base di un’apposita delibera.

Articolo 4
(zona tariffaria)

La zona tariffaria combacia con l’intera area interessata 
dal Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale 
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»Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo 
a Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/12), che compren-
de le particelle nn. 936/1, 936/2, 937, 938/1, 938/2 e 939, tutte 
del c.c. di Šmarje. Nel caso i numeri delle particelle subissero 
delle modifiche, la zona tariffaria rimane quella rappresentata 
negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione.

II OPERE D’URBANIZZAZIONE ESISTENTI E QUELLE  
DI NUOVA COSTRUZIONE

Articolo 5
(opere d’urbanizzazione esistenti)

Nella zona interessata dal programma di realizzazione 
delle opere d’urbanizzazione è sito lo stabilimento che in pas-
sato ospitava una fabbrica; esso dispone solamente di talune 
opere d’urbanizzazione, mentre una parte delle medesime è 
situata nelle prossime vicinanze della zona d’intervento.

Articolo 6
(opere d’urbanizzazione di nuova costruzione)

Nella zona d’intervento è previsto l’assetto integrale delle 
infrastrutture; esso comprende la costruzione dell’infrastruttura 
viaria, della fognatura delle acque reflue e di quella meteorica, del-
la rete idrica, degli impianti del gas, come pure dell’infrastruttura 
adibita allo smaltimento dei rifiuti, della rete delle telecomunicazio-
ni, della rete elettrica ed infine la sistemazione degli spazi esterni.

Le infrastrutture a rete e quelle viarie devono essere 
allacciate a quelle esistenti.

III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE  
DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE

Articolo 7
(costi di calcolo e costi complessivi dell’intervento)
I costi complessivi dell’intervento e i costi di calcolo dal 

medesimo valore, calcolati in base ai prezzi in vigore nell’otto-
bre 2012, da effettuarsi nella zona d’intervento, ammontano a 
Euro 635,794; essi comprendono le spese di costruzione delle 
opere d’urbanizzazione, come pure le spese di engineering.

Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle sin-
gole tipologie di opere d’urbanizzazione di nuova costruzione

Voce

Costi 
complessivi 

in EUR

Costi 
di conto 
in EUR

1. Infrastruttura viaria 351.816 351.816
2. Rete idrica 46.010 46.010
3. Fognatura delle acque reflue 55.640 55.640
4. Fognatura meteorica 182.328 182.328
Totale 635.794 635.794

I costi complessivi e quelli di conto riguardanti le esistenti 
opere d’urbanizzazione ammontano a Euro 479.445,34, calco-
lati in base ai prezzi in vigore nell’ottobre 2012.

Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle 
singole tipologie di opere d’urbanizzazione esistenti
Opere d'urbanizzazione  
esistenti in EUR Quota
1. Rete stradale 259.118,76 54,05 %
2. Rete idrica 80.254,52 16,74 %
3. Fognatura delle acque reflue 30.680,19 6,40 %
4. Fognatura meteorica 36.496,42 7,61 %
5. Infrastruttura collettiva 72.895,45 15,20 %
Totale 479.445,34 100,00 %

Articolo 8
(finanziamento dell’intervento)

L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai 
fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal contratto 
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria e dal 
pagamento, da parte dei soggetti passivi e dei committenti 
degli edifici realizzati nella zona d'intervento, delle quote di 
contributo afferenti l'onere di urbanizzazione.

Al committente, il quale sottoscrive col comune un 
contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione pri-
maria, si fa obbligo di costruire e sistemare tutte le dette 
opere previste nella zona d’intervento, in modo da garantire 
la funzionalità degli edifici in conformità con lo strumento 
urbanistico e il programma di realizzazione delle opere d’ur-
banizzazione.

Articolo 9
(piano cronologico)

Il calendario degli interventi è il seguente:
– acquisizione del diritto reale sulle 

particelle interessate dalla realizzazione 
delle opere d’urbanizzazione già acquisito

– predisposizione della documentazio-
ne progettuale e tecnica nell’anno 2012

– realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione

negli anni 
2013–2016

– collaudo tecnico e rilascio del certifi-
cato di agibilità nell’anno 2016.

IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DELL’ONERE 
D’URBANIZZAZIONE

Articolo 10
(computo dell’onere d’urbanizzazione)

Per il computo del contributo afferente agli oneri d’urba-
nizzazione (Kp) si applica la seguente formula:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

Le succitate sigle hanno il seguente significato:
KPij = importo della quota dell'onere d'urbanizzazione 

riferito alla singola tipologia di opera 
d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria

Aparcela = superficie della particella
Cpij = costi di calcolo, ripartiti per m2 della parti-

cella, riferiti alla singola tipologia di opera 
d’urbanizzazione a servizio della zona tarif-
faria

Dp = porzione della particella nel computo 
dell'onere di urbanizzazione

Ctij = costi di calcolo, ripartiti per m2 di superficie 
planimetrica netta del fabbricato, riferiti alla 
singola tipologia di opera d’urbanizzazione a 
servizio della zona tariffaria

Atlorisna = superficie planimetrica netta del fabbricato
Dt = porzione della superficie planimetrica net-

ta del fabbricato nel computo dell'onere 
d'urbanizzazione

Kdejavnost = fattore di attività
i = singola tipologia di opera d'urbanizzazione
j = singola zona tariffaria.
L’onere di urbanizzazione corrisponde alla somma degli 

oneri di urbanizzazione relativi a ogni singola tipologia di opera 
d’urbanizzazione preesistente o di nuova costruzione.

Nel computo dell’onere d’urbanizzazione si prendono in 
considerazione anche tutti gli edifici preesistenti da demolirsi 
per consentire la realizzazione degli interventi previsti dallo 
strumento urbanistico.
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Articolo 11
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)

I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di 
urbanizzazione prevedono:

– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi:Dti = 
0,4:0,6;

– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia 
Kdej = 1,00.

Articolo 12
(costi di calcolo per unità di misura riferiti alle opere 

d’urbanizzazione di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 7 del decreto, ripartiti per 

superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica 
netta dei manufatti, sono le seguenti:

Tabella: costi di calcolo per unità di misura relativi alle 
opere d’urbanizzazione di nuova costruzione

Infrastruttura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)

1. Rete stradale 37,824 36,782

2. Rete idrica 4,947 4,810

3. Fognatura delle acque reflue 5,982 5,817

4. Fognatura meteorica 19,602 19,062

Totale 68,355 66,471

Articolo 13
(costi di calcolo per unità di misura riferiti alle opere 

d’urbanizzazione esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le 

opere d’urbanizzazione esistenti avverrà laddove il programma 
di realizzazione delle dette opere stabilisca le basi per tale 
commisurazione in considerazione della stima dei costi che 
comporterebbe la costruzione di opere d’urbanizzazione, simili 
a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono 
la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi 
e quelli di calcolo riferiti alla singola opera d’urbanizzazione 
presente nella zona tariffaria in oggetto.

I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e rife-
riti alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione esistente, 
ammontano a:

Tabella: costi di calcolo per unità di misura relativi alle 
opere d’urbanizzazione esistenti:

Infrastruttura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)

1. Rete stradale 27,86 27,09

2. Rete idrica 8,63 8,39

3. Fognatura delle acque reflue 3,30 3,21

4. Fognatura meteorica 3,92 3,82

5. Infrastruttura collettiva 7,84 7,62

Totale 51,55 50,13

Articolo 14
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi 

di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati 
in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla 
Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della 
Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«. L'indiciz-
zazione viene effettuata per il periodo che va dall'ottobre 2012 
al giorno della commisurazione.

Articolo 15
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione  
ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito  

agli investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbaniz-

zazione il committente realizzerà a proprie spese le dette opere 
a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione 
previsti dal relativo programma.

Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del »ZPNačrt«, 
il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sanci-
sce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabi-
liti, le opere d’urbanizzazione previste nel relativo programma. 
Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, 
sono scomputati dal contributo dovuto.

Nel contratto concluso tra il comune ed il committente ovvero 
il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti 
convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizza-
zione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.

Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero 
essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo 
dovuto dal committente. A lavori ultimati, le opere d’urbanizza-
zione realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi 
gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, di una 
quota dell’onere di urbanizzazione

V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
(accesso ai dati)

Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizza-
zione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del 
pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.

Articolo 17
(validità)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 350-2/2012
Capodistria, 16 ottobre 2012

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

3149. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
»Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko 
obrtna in razvojna cona Srmin«

Št. 3500-22/2012
Koper, dne 17. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.
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Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) 
in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 16. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko 
obrtna in razvojna cona Srmin«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno 
in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/06, 40/10, 1/12 – 
obvezna razlaga) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OLN).

(2) Ta odlok je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, 
pod številko projekta U/019-2012.

2. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstual-

ni in grafični del ter priloge:
(1) Tekstualni del vsebuje:
– Odlok
(2) Grafični del vsebuje:
– Predmet spremembe na ureditveni situaciji iz veljavne-

ga prostorskega akta
– Predmet spremembe na izseku iz Zbirne karte gospo-

darske javne infrastrukture
(3) Priloge prostorskega akta:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje
– Prikaz stanja prostora
– Smernice in mnenja
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
– Povzetek za javnost
– Veljavni odlok.

3. člen
Z določili tega odloka se dopolnijo splošni pogoji za ure-

janje in gradnjo ter podrobneje določijo pogoji za urejanje in 
gradnjo za ureditveno območje VI.

II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA

4. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za gospodar-

sko obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/06, 
40/10 in 1/12 – obvezna razlaga) se besedilo 10. člena spre-
meni tako, da se glasi:

»V vseh ureditvenih območjih so dovoljene gradnje no-
vih objektov, rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna 
dela, odstranitve objektov in vzdrževalna dela v javno korist.«

5. člen
Prvi, drugi, tretji in četrti stavek sedmega odstavka 

18. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»– Obstoječe objekte je možno rekonstruirati, dozidati, 

nadzidati ali ob njih postavljati pripadajoče tehnološke napra-
ve. Tlorisno preoblikovanje je možno ob upoštevanju robnih 
pogojev in znotraj gradbene meje 3. Pri tem je treba upoštevati 
proporce in členjenost osnovnih objektov ter zagotoviti možnost 

servisiranja oziroma vzdrževanja posameznega objekta s pri-
padajoče parcele. Možna je sprememba namembnosti.

– Možna je gradnja novih objektov na razpoložljivih ze-
mljiščih ali kot nadomeščanje predhodno odstranjenih objektov.

– Na parcelah št. 5822/3 in 5822/5 k.o. Bertoki je predvidena 
gradnja nove nestanovanjske stavbe- proizvodna hala izhodišč-
nega tlorisnega gabarita 17 × 32 m. Skupna višina stavbe je 16 m 
od kote terena do vrha stavbe vključno s pripadajočimi tehnolo-
škimi napravami. Možno je povečanje ali preoblikovanje tlorisnih 
gabaritov stavbe do največ 50 % pozidanosti parcele, namenjene 
gradnji, in dograjevanje s spremljajočimi objekti (nadstrešnice, 
zabojniki) ter tehnološkimi napravami, ki so namenjene delovanju 
in dejavnosti stavbe, ob upoštevanju ostalih pogojev odloka.

– Pri vseh posegih in gradnjah iz predhodnih alinej je 
poleg ostalih pogojev potrebno upoštevati minimalni odmik 
objektov (vključno s spremljajočimi objekti in pripadajočimi teh-
nološkimi napravami) od parcelnih mej, ki znaša 5 m, pri čemer 
je na parceli, namenjeni gradnji, treba zagotoviti tudi ustrezne 
in zadostne manipulativne in parkirne površine ter varnostne 
ukrepe glede na predvideno gradnjo in dejavnost. Maksimalni 
vertikalni gabarit: 16 m od kote terena do vrha stavbe vključno 
s pripadajočimi tehnološkimi napravami.«.

6. člen
V 27. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za vse tehnološke in druge odpadne vode, ki skladno 

s predpisi niso primerne za odvod v javno kanalizacijo, mora 
povzročitelj znotraj svoje parcele namenjene gradnji zagotoviti 
ustrezno predčiščenje.«

III. KONČNE DOLOČBE

7. člen
Ta odlok je stalno na vpogled pri pristojnem organu Me-

stne občine Koper.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 

za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energe-
tiko in prostor – Območna enota Koper – Nova Gorica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-22/2012
Koper, dne 16. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta 
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O

I L   D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto  

sul piano di sito comunale riferito alla »Zona 
artigianale, industriale e di sviluppo economico 

di Sermino«

N. 3500-22/2012 
Capodistria, 17 ottobre 2012

Il sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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Visto il comma 5 dell’articolo 61 della Legge sulla piani-
ficazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – 
ZVO–1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rettifica, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 e 57/12 – ZUPUDPP-A), per effetto dell’articolo 
29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, 
n. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 
76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) ed ai sensi dell’articolo 
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 
n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 
67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
nella seduta del 16 ottobre 2012, ha approvato il

D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto 

sul piano di sito comunale riferito alla »Zona 
artigianale, industriale e di sviluppo economico 

di Sermino«

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(1) Col presente decreto sono accolte le modifiche ed inte-

grazioni al Decreto sul piano di sito comunale riferito alla “Zona 
artigianale, industriale e di sviluppo economico di Sermino” 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06, 40/10, 1/12 – interpreta-
zione autentica) (nel seguito: modifiche ed integrazioni al PSC).

(2) Il presente decreto è stato elaborato dall’impresa PS 
Prostor s.r.l. Capodistria, numerato U/019-2012.

Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni del presente decreto si com-

pongono di una parte testuale e degli elaborati grafici.
(1) La parte testuale comprende:
– Il decreto
(2) Gli elaborati grafici comprendono:
– L’oggetto delle modifiche ed integrazioni nello stato di 

progetto relativo allo strumento urbanistico in vigore
– L’oggetto delle modifiche ed integrazioni sul pertinente 

segmento del Piano d’insieme delle infrastrutture pubbliche 
economiche

(3) Gli allegati allo strumento urbanistico:
– Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato, rife-

rito all’area interessata
– Rappresentazione dello stato attuale
– Orientamenti e pareri
– Motivazione dello strumento urbanistico
– Riassunto per il pubblico
– Decreto in vigore.

Articolo 3
Le disposizioni del presente decreto integrano le norme 

generali relative alla sistemazione e alla costruzione e defini-
scono in maniera più dettagliata le norme relative alla sistema-
zione e alla costruzione del comparto VI.

II OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
AL PIANO DI SITO COMUNALE

Articolo 4
Nel Decreto sul piano di sito comunale riferito alla »Zona 

artigianale, industriale e di sviluppo economico di Sermino« 
(Gazzetta uff. della RS, n. 139/06, 40/10 e 1/12 – interpretazio-
ne autentica), il testo dell’articolo 10 viene modificato e recita 
come segue:

»In tutti i comparti territoriali sono consentiti interventi di 
nuova costruzione e di ricostruzione, di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di demolizione dei fabbricati, opere di manu-
tenzione di interesse pubblico.«

Articolo 5
La prima, seconda, terza e quarta frase del comma 7 

dell’articolo 18 sono modificate e recitano:
»– Sono ammesse ricostruzioni, ampliamenti e sopralzi 

dei manufatti esistenti o sistemazione di impianti tecnologici 
ad essi annessi. Si concede di variare la superficie planime-
trica nel rispetto delle condizioni marginali e del margine di 
fabbricazione 3. A tale riguardo vanno osservate le propor-
zioni e le articolazioni delle strutture principali, ricavando 
gli spazi necessari alla manutenzione dei medesimi nelle 
rispettive aree di pertinenza. È ammesso il mutamento della 
destinazione d’uso.

– È ammessa la costruzione di manufatti nuovi sui terreni 
disponibili, come pure la sostituzione di manufatti precedente-
mente rimossi.

– Sulle particelle n. 5822/3 e 5822/5 c.c. di Bertocchi è 
prevista la costruzione di un fabbricato non residenziale, un 
capannone di produzione dalle dimensioni planimetriche pari 
a 17 x 32 m. L’altezza complessiva del fabbricato è limitata a 
16 m, misurata dalla quota del suolo all’estradosso dell’edifi-
cio, compresi gli impianti tecnologici annessi. Si consente di 
ampliare o variare, nel rispetto delle condizioni del decreto, 
le superfici planimetriche dell’edificio fino al massimo, il 50 % 
dell’indice di edificabilità della particella destinata alla costru-
zione e si ammette altresì il potenziamento mediante impianti 
ausiliari (tettoie, container) ed impianti tecnologici adibiti al 
funzionamento ed all’operatività dell’edificio.

– Per tutti gli interventi e le costruzioni di cui agli 
alinea precedenti è necessario rispettare le ulteriori condi-
zioni, come pure i distacchi minimi degli edifici (compresi 
gli impianti ausiliari e gli impianti tecnologici annessi) dal 
margine di fabbricazione, di 5 m, tenendo conto che sulle 
particelle destinate alla fabbricazione è d’obbligo garantire 
le necessarie aree di servizio, di parcheggio e delle misure 
di sicurezza, in base alla costruzione prevista e alle attività 
che si svolgeranno in essa.

Dimensioni altimetriche: 16 m dalla quota del suolo fino 
all’estradosso.«

Articolo 6
Nell’articolo 27 si aggiunge un nuovo comma 5 che recita:
»(5) Colui che produce acque industriali e acque reflue 

che, in conformità con le normative, non devono essere sca-
ricate nella fognatura pubblica, deve garantire un’appropriata 
rettificazione delle medesime all’interno della sua particella 
adibita alla costruzione.«

III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7
Il presente decreto è depositato a libera visione presso 

l’ufficio competente del Comune città di Capodistria.

Articolo 8
La vigilanza sull’applicazione del presente decreto viene 

effettuata dal Ministero per le infrastrutture e il territorio, Ispet-
torato per il traffico, l’energetica e il territorio – ufficio regionale 
Capodistria – Nova Gorica.

Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3500-22/2012 
Capodistria, 16 ottobre 2012

Il sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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KRANJ

3150. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva 
Sajovic

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 39. člena no-
vele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C, Uradni list RS, 
št. 43/11), Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljub-
ljana št. 092-397/2011/6 z dne 26. 9. 2011, Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 18. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine 
Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o prostor-
skih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za ob-
močje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 
22/06 – popravek, 22/08 – popravek, 33/10, 8/12 – popravek), 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih morfološke celote 
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične 
zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – 
popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popravek, 
64/08 – obvezna razlaga, 33/10, 8/12 – popravek) in Odloka 
o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spo-
menik državnega pomena (Uradni list RS, št. 21/08) sprejme 
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) 
za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic v digitalni in 
analogni obliki.

(2) OPPN je izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova 14, 
Kranj, Enota Škofja Loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka pod 
številko projekta UD 446–68–11, aprila 2012.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje:
(1) Besedilo odloka sestavljajo:
I. Splošne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnova in usmeritve za projektiranje in gradnjo
V. Zasnova komunalne infrastrukture
VI. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov 

in ohranjanja narave
VIII. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
IX. Dopustna odstopanja
X. Načrt parcelacije
XI. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 

za izvajanje OPPN
XII. Vrste dopustnih posegov po prenehanju veljavnosti 

OPPN
XIII. Končne določbe
(2) Grafični del:
2.1. Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskih se-

stavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne 
občine Kranj;

2.2. Lega prostorske ureditve v širšem prostoru s pri-
kazom vplivov in povezav s sosednjimi območji ter prikazom 
varovanj in omejitev;

2.3. Območje OPPN s prikazom parcel M 1:2000;
2.4. Geodetski načrt območja z obstoječim parcelnim 

stanjem M 1:750;
2.5. Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi ele-

menti za zakoličbo;
2.6. Lega objektov na zemljišču in usmeritve za projek-

tiranje;
2.7. Idejna zasnova kmetijskega gospodarstva Sajovic;
2.8. Pogled A, A1 in B, B1;
2.9. Pogled C in D, D1;
2.10. Zasnova projektnih ureditev prometne, komunalne 

in energetske infrastrukture;
2.11. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Priloge
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – lo-

kacijska informacija
2. Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
št. 092-397/2011/6 z dne 26. 9. 2011

3. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva 
Sajovic

4. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijske-
ga gospodarstva Sajovic

5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Strokovne podlage za pripravo OPPN
7. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
8. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek-

torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN
9. Tehnični elementi za zakoličbo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje prostorske ureditve se nahaja na najboljših 
kmetijskih zemljiščih (K1).

(2) Območje OPPN obsega dele parcel št. 846, 847, 848 
in 849/4, vse k.o. Predoslje.

(3) Izven območja OPPN se bodo vršili posegi na delu 
parcel št. 845, 849/3, 721/2 in 851 vse k.o. Predoslje.

(4) Velikost območja je 1.2177 ha.

4. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN je predvidena izgradnja dela ener-
getske in komunalne infrastrukture za nemoteno izvedbo in 
uporabo objektov znotraj območja podrobnega načrta in zasa-
ditev dvojnih drevoredov visokoraslega sadnega drevja na delu 
parcel št. 845, 849/3, obe k.o. Predoslje.

Na delu parcele št. 846 k.o. Predoslje je predvidena de-
ponija humusa.

5. člen
(predvideni posegi v območju)

(1) V območju OPPN je za potrebe preselitve kmetijskega 
gospodarstva Sajovic predvidena izgradnja naslednjih objek-
tov: hlev za 100 GVŽ – krav molznic, hlev za mlado živino, 
garaža za stroje in skladišča goriv, semen, škropiv in orodja, 
skladišče za seno in slamo, dva zbiralnika za gnojevko in pred-
jama, trije koritasti silosi in pokrito gnojišče.

(2) V okviru preselitve kmetijskega gospodarstva Sajovic 
je načrtovana tudi vsa potrebna komunalna in energetska 
infrastruktura.
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III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Zemljišča predvidena za pozidavo predstavljajo kme-
tijske površine – njive.

(2) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju Od-
loka o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni 
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 21/08), ki 
v 6. členu določa, da je za območje spomenika in njegovo 
vplivno območje potrebno pripraviti državni prostorski načrt 
(DPN). Pred uveljavitvijo DPN so dopustni posegi v prostor, ki 
jih določa OPPN Sajovic.

(3) Območje OPPN je vezano na pot, ki poteka po kme-
tijskih površinah in predstavlja nadaljevanje javne poti (JP 
684021) Predoslje – gasilni dom. Gospodarska javna infra-
struktura (vodovodno omrežje, NN elektro omrežje, telekom 
vod) je izvedena do roba naselja Predoslje.

(4) Meteorne vode s streh in utrjenih površin se vodijo 
preko meteornega kanala do zbiralnika meteornih vod in delno 
v ponikovalnice.

(5) Predvideno kmečko gospodarstvo bo predstavljalo 
vitalno žarišče sredi ruralnega tkiva s svojimi funkcionalnimi 
objekti, ki bodo ustrezali današnjemu najvišjemu standardu in 
tehnologiji. Oblikovanje zunanje podobe objektov naj bo trajno-
stno naravnano in naj vsebuje kakovostne elemente obstoječih 
objektov v naseljih Predoslje in Suha.

(6) Vedutno izpostavljenost kmečkega gospodarstva se 
ublaži z zasaditvijo dvojnih drevoredov visokoraslih sadnih dre-
ves na vzhodni in zahodni strani, na južni strani pa z enojnim 
orehovim drevoredom.

(7) Predvidena ureditev kmečkega gospodarstva ne bo 
vplivala na osončenje sosednjih objektov in ne bo poslabše-
vala varnosti pred požarom in naravnimi nesrečami v okolici 
lociranih objektov.

7. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor morajo biti skladni z elementi prikazanimi 

na situaciji list št. 2.6 Lega objektov na zemljiščih in usmeritve 
za projektiranje.

Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja 

OPPN;
– uvoz določa položaj možnih uvozov in vstop na parcelo;
– zbirno in odjemno mesto za ostale odpadke – določa 

lego in gabarite načrtovanih zbirnih in odjemnih mest za od-
padke v obravnavanem prostoru;

– predvidena drevesa – označujejo smer zasaditve dvoj-
nih in enojnih drevoredov visokoraslega sadnega drevja;

– živa meja z žično ograjo – označuje mejo kmečkega 
gospodarstva.

IV. ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

8. člen
(vrste gradenj)

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra-
denj:

– gradnja hleva za 100 glav goveje živine – krav molznic 
in 20 ležišč za breje telice;

– gradnja hleva za mlado živino (68 telet in plemenskih 
telic);

– gradnja garaže za stroje, skladišča goriv, semen, škro-
piv in orodja;

– gradnja skladišča za seno in slamo;
– gradnja (dveh) zbiralnikov za gnojevko in predjame;
– gradnja treh koritastih silosov;

– gradnja pokritega gnojišča;
– gradnja prometne, energetske, komunalne in telekomu-

nikacijske gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij 
v javni rabi.

9. člen
(gabariti objektov)

(1) Hlev za 100 glav goveje živine – krav molznic A1
– Tlorisni gabarit hleva je podolgovat, širina objekta je 

23,00 m do 27,00 m, dolžina hleva je 78,00 m.
– Višinski gabarit objekta je enoetažen – pritličje, katerega 

strop je hkrati streha. Del hleva nad pisarno, strojnico, sanita-
rijami in bazenom je dvoetažen (P + mansarda) Višina kapi 
je 4,50 m + lega. Kota tlaka pritličja bo na 423,00 m n.m. na 
južnem delu, na severnem delu pa na 422,00 m n.m.

– Streha objekta bo simetrična dvokapnica v naklonu 30 o. 
V strešini je možna izvedba svetlobnih odprtin, v slemenu pa 
zračnih odprtin.

– Objekt bo montažno grajen. Konstrukcija je lahko kovin-
ska, lesena ali armiranobetonska.

(2) Hlev za mlado živino (teleta in plemenske telice) A2
– Tlorisni gabarit hleva A2 je podolgovat, 20,40 m 

x 32,40 m.
– Višinski gabarit objekta je enoetažen – pritličje, katerega 

strop je hkrati streha.
– Višina kapi je 4,00 m + lega. Kota tlaka pritličja bo na 

422,00 m n. m.
– Streha objekta bo simetrična dvokapnica v naklonu 30 o. 

V strešini je možna izvedba svetlobnih odprtin, v slemenu pa 
zračnih odprtin.

– Objekt bo montažno grajen. Konstrukcija je lahko kovin-
ska, lesena ali armiranobetonska.

(3) Skladišče za slamo in seno A3 in garaža za stroje A4
– Tlorisni gabarit objektov je 18,00 m x 18,00 m (A3) in 

18,00 m x 18,00 m (A4).
– Višinski gabarit objektov je enoetažen – pritličje, kate-

rega strop je hkrati streha. Višina kapi je 4,50 m + lega. Kota 
pritličja bo na 422.50–423,00 m n. m.

– Streha objekta mora biti simetrična dvokapnica v na-
klonu 30 o.

– Objekta bosta montažno grajena. Konstrukcija je lahko 
kovinska, lesena ali armiranobetonska.

(4) Zbiralnika gnojevke (B1)
– Dve za vodo neprepustni laguni Ø 16,00 m, višine 

6,00 m (volumen vsake bo 1200 m³).
– Dno lagun bo na koti 418,00 m n. m. oziroma 4,00 m 

pod koto urejenega terena.
(5) Koritasti silosi (B2)
– Tlorisni gabarit silosov je 3,00 m x 8,00 m x 50,00 m, 

višina 2,50 m.
– Dno silosov bo na koti urejenega terena.
(6) Pokrito gnojišče (B4)
– Tlorisni gabarit gnojišča je 10,00 m x 10,00 m.
– Dno gnojišča bo na koti 422,00 m n. m., višina stene 

okrog gnojišča bo 2,00 m.
– Streha nad gnojiščem (10,00 X 20,40 m) bo simetrična 

dvokapnica v naklonu 30º, višina kapi je 4,00 m.
– Konstrukcija bo lesena.

10. člen
(oblikovanje zunanje podobe objektov)

(1) Arhitektonsko oblikovanje objektov
Pri oblikovanju objektov se upošteva kakovostne starejše 

grajene ali drugače ustvarjene prostorske prvine zaradi mate-
rialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena. 
Ustvarijo naj se kvalitetna razmerja in strukture ter s tem vzpo-
stavljajo prostorske in časovne kontinuitete.

Fasade morajo biti obdelane z zaglajenimi ometi v beli 
barvi. Možna je kombinacija z lesom obdelanim z brezbarvno 
zaščito. Talni zidec mora biti ometan.

Strešine morajo biti izvedene v enotni sivi kritini.
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(2) Sončni kolektorji ali sončne celice morajo biti izvedeni 
v ravnini strehe.

Višina objektov je razvidna iz grafičnih prilog list št. 2.8. – 
Pogled A, A1 in B, B1 in list št. 2.9. – Pogled C in D, D1.

11. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov je razvidna iz načrta št. 2.6. Lega objek-
tov na zemljiščih in usmeritve za projektiranje.

(2) Vse novogradnje (A1–A4, B2) so določene s fiksno 
točko in gradbeno mejo, ki je objekti ne smejo presegati, lahko 
pa se jo dotikajo. Kote slemena strehe posameznega objekta 
so določene z višinskimi kotami in toleranco + 0,50 m.

(3) Obstoječega terena za gradnjo ni dovoljeno zviševati.

12. člen
(ureditev okolice)

(1) Vsi dostopi do objektov, pešpoti in parkirni prostori 
morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir.

(2) Utrjene in povozne površine se izvedejo v asfaltu. Vse 
ostale površine se zatravijo.

(3) Višinske terenske razlike se morajo premoščati s 
travnimi brežinami.

(4) Ograje je možno postavljati na parcelno mejo dogovor-
no med sosedi. Odmik ograje od poljske poti je 1,00 m. Višina 
ograje ob poljski poti pri uvozih na kmečko dvorišče ne sme 
presegati višine 1,00 m. Medposestne ograje so dovoljene v 
žični izvedbi z gabrovimi živicami.

(5) Na vzhodni in zahodni strani se izven območja kmetije 
zasadijo dvoredni sadovnjaki visokoraslih sadnih dreves. Na 
južni strani se med obema uvozoma zasadi orehov drevored. V 
notranjosti območja OPPN naj se na ustreznih mestih predvidi 
zasaditev vsaj dveh visokodebelnih dreves.

(6) Po končani gradnji je potrebno provizorije odstraniti. 
Odvečni gradbeni in izkopni material je potrebno odpeljati 
na ustrezno deponijo ter okolico objektov zahumuzirati in 
zatraviti.

13. člen
(parcele za gradnjo)

Velikost in oblika parcel za gradnjo kmetijskega gospo-
darstva je razvidna iz Načrta lege objektov na zemljišču s 
tehničnimi elementi za zakoličbo, list št. 2.5.

V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

14. člen
(1) Načrtovana komunalna oprema obsega:
– obstoječo poljsko pot in druge prometne površine, javni 

vodovod za sanitarno in požarno vodo, meteorno in fekalno ka-
nalizacijo, ravnanje s komunalnimi odpadki, elektroenergetsko 
in telekomunikacijsko omrežje.

Načrtovane rešitve s potekom prometne, energetske, ko-
munalne in druge gospodarske infrastrukture so razvidne iz 
načrta Zasnova projektnih ureditev prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture list št. 2.10.

(2) Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora 
potekati v kabelski podzemni izvedbi, v ali ob cestnem telesu 
tako, da bo nanj možno priključevanje posameznih objektov.

(3) Vse objekte je obvezno priključiti na:
– poljsko pot (parcelna št. 851, k.o. Predoslje) in preko nje 

na javno pot (JP 684021) Predoslje – gasilni dom;
– elektro omrežje;
– javni vodovod;
– fekalno kanalizacijo (zasebno);
– meteorno kanalizacijo (zasebno);
– telekomunikacijsko omrežje in
– elektroenergetsko omrežje.

(4) Pri projektiranju objektov in komunalnih naprav je po-
trebno upoštevati pogoje iz smernic posameznega upravljavca 
komunalne naprave, ki so sestavni del tega odloka.

1. Ceste in druge prometne površine
1.1. Ceste
(1) Območje OPPN bo preko poljske poti priključeno na 

javno pot (JP 684021) Predoslje – gasilni dom.
Predvidena širina asfaltiranega vozišča rekonstruirane 

poljske poti je 3,50 m (2 x 1,75 m) z bankino širine 0,50 m na 
eni strani cestišča in z asfaltno muldo širine 0,50 m na drugi 
strani. Rekonstruiran del poti mora imeti izvedeno ustrezno 
odvodnjavanje, tako, da bo preprečeno odtekanje in odnos 
materiala s ceste na sosednja zemljišča.

(2) Pri posameznem priključku na občinsko pot in pri pri-
ključku občinske poti na občinsko cesto je potrebno upoštevati 
polje preglednosti. V bližini nivojskih križišč ni dovoljeno saditi 
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predme-
tov in naprav ali storiti kaj drugega kar bi oviralo preglednost 
občinske ceste ali poti.

(3) V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti in 
opisati ter ustrezno utemeljiti vse posege v varovalnem pasu 
občinske ceste (cestni priključek, komunalni vodi, zunanja ure-
ditev), ki se navezujejo na gradnjo objekta. Rešitev cestnega 
priključka objekta na občinsko pot mora zagotavljati ustrezno 
širino in radij priključka, nagib, odvodnjavanje, preglednost in 
morebitno prometno signalizacijo na priključku in na občinski 
cesti.

1.2. Kolesarski in peš promet
Za kolesarje in pešce se uporablja poljska pot.
1.3. Mirujoči promet
Znotraj območja kmetijskega gospodarstva so predvidena 

tri (3) parkirna mesta za osebna vozila.
1.4. Arhitektonske ovire
(1) Pri načrtovanju vseh objektov v območju urejanja 

je potrebno zagotoviti neoviran dostop funkcionalno oviranim 
osebam.

2. Oskrba z vodo
2.1. Vodovod
(1) Na lokaciji predvidenega kmetijskega gospodarstva 

Sajovic ni obstoječih vodovodnih naprav.
(2) Do kmetijskega gospodarstva je predviden priključ-

ni vodovod. Obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na 
katerega bo vezano območje kmetije je potrebno obnoviti in 
povečati.

(3) Obnova vodovoda se predvidi po javnih površinah, s 
cevmi iz nodularne litine, prav tako hišni vodovodni priključek. 
Priključni vod do kmetijskega gospodarstva se predvidi po poti 
parcelna št. 721/2 in 851 k.o. Predoslje.

(4) Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi nape-
ljavami mora vodovod potekati horizontalno brez vertikalnih 
lomov.

(5) Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi pro-
jektne dokumentacije in pisnega soglasja upravljavca javnega 
vodovoda ob nadzoru upravljavca.

(6) Priklop objekta na javni vodovod se vrši preko vodo-
mernega jaška, ki mora biti dostopen.

2.2. Hidrantno omrežje
(1) Obstoječe vodovodno omrežje je od predvidenega 

kmetijskega gospodarstva oddaljeno več kot 100 m, zato se 
znotraj območja kmetije predvidi interna požarna varnost.

(2) Za zaščito pred požarom je predviden nadzemni po-
žarni hidrant.

Lokacije hidranta so razvidna iz situacije list št. 2.10. Za-
snova projektnih ureditev prometne, komunalne in energetske 
infrastrukture.

3. Odvajanje odpadnih voda
(1) V območju OPPN je predviden ločen sistem odvodnja-

vanja odpadnih in meteornih vod iz streh in utrjenih površin.
(2) Odvodnjavanje in čiščenje komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in pred-
pisi s področja varstva okolja.
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3.1. Fekalna kanalizacija
(1) Fekalne odplake iz sanitarij se vodijo v nepretočno 

greznico, ki mora izpolnjevati zahteve iz predpisa, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. Navezujoča kanalizacija mora biti zgrajena vo-
dotesno. Vsebina greznice se lahko prazni v laguni za gnojevko 
v dolgoročno skladiščenje.

(2) Hlevski gnoj iz hleva za mlado živino se skladišči na 
gnojišču (200 m²), ki mora biti zgrajeno vodotesno tako, da je 
preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površin-
ske ali podzemne vode ali okolje.

(3) Gnojevka iz hleva za 100 GVŽ se preko predjame vodi 
v laguni za gnojevko (2 x 1500 m³). Predjama in laguni morajo 
biti zgrajene vodotesno, tako, da je preprečeno izlivanje, izpi-
ranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode 
ali okolje.

3.2. Meteorna kanalizacija
(1) Meteorne vode iz streh se vodijo v zbiralnike mete-

ornih vod.
(2) Meteorne vode iz utrjenih površin pa se vodijo v po-

nikovalnice, ki morajo biti locirane izven povoznih in manipu-
lativnih površin. Za ureditev ponikovalnic je potrebno pridobiti 
geološko poročilo iz katerega bo razvidna sestava terena in na 
podlagi ponikovalnega preizkusa prikazana zmožnost ponika-
nja padavinskih voda.

4. Elektroenergetsko omrežje
(1) Obravnavano območje OPPN ni opremljeno z elektro-

energetskimi napravami in objekti.
(2) Za napajanje novega odjemalca – kmetijskega gospo-

darstva z električno energijo se predvidi izgradnja novega NN 
kabelskega voda iz kabelske trafo postaje TO 261 Predoslje do 
priključno merilne omarice locirane na parcelni meji.

Priključno merilna omarica mora biti dostopna z javnih po-
vršin, njena lokacija se določi v projektu elektrifikacije območja.

(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN 
bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podje-
tij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti uprav-
no dokumentacijo.

(4) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroener-
getskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

(5) Na celotnem območju, ki se ureja z OPPN za prese-
litev kmetijskega gospodarstva Sajovic so dovoljene gradnje, 
rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve elektro energetske 
infrastrukture v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava 
izvedbenega prostorskega akta.

(6) Na posamezen objekt je možno namestiti enostavne 
naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne 
energije. Za priklop omenjenih naprav na distribucijsko omrežje 
bo potrebno v skladu z Energetskim zakonom (71. člen, Uradni 
list RS, št. 27/07, 70/08 in 22/10) pridobiti soglasje za priklju-
čitev, v katerem bodo določeni tehnični pogoji in parametri 
priklopa v omrežje.

4.1. Javna razsvetljava
(1) Javna razsvetljava je načrtovana ob lokalni poti. 

Omrežje bo položeno v kabelsko kanalizacijo, ki naj pote-
ka vzporedno s traso nizkonapetostne kabelske kanalizacije. 
Javna razsvetljava se izvede z nizkimi uličnimi svetilkami, ki 
svetijo navzdol.

5. Ogrevanje objektov
(1) Ogrevanje objektov je predvideno z ekološko čistimi 

viri (plin, biomasa, sonce, geosonda).
(2) Sončna energija se lahko izkorišča s pasivnimi solarni-

mi sistemi (okna, sončni zidovi) ali z aktivnimi solarnimi sistemi 
(sončni kolektorji in sončne celice).

6. Telekomunikacijsko omrežje
(1) Obravnavano območje OPPN bo možno priključiti na 

javno telekomunikacijsko omrežje. Točka priklopa je na objektu 
Predoslje 123.

(2) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije je potrebno izdelati Projekt tele-

komunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo 
in potrebami.

(3) V primeru posegov izven območja OPPN, na obmo-
čje obstoječih telekomunikacijskih naprav, je obvezno pred 
pričetkom izvajanja gradbenih del ustrezno označiti obstoječe 
telekomunikacijske naprave.

7. Ravnanje z odpadki
(1) Za zbiranje odpadkov je predvidena lokacija tipske-

ga zabojnika ob uvozu številka 2 znotraj parcele za gradnjo. 
V času odvoza odpadkov mora biti dostopna smetarskemu 
vozilu pooblaščene organizacije. Med prevzemnim mestom in 
mestom praznjenja ne sme biti stopnic ali drugih ovir.

(2) Biološke odpadke se odlaga na kompostnik, predviden 
v okviru zelenih površin kmetijskega gospodarstva.

(3) Izkopni material je treba trajno deponirati izključno 
na za to določene deponije, oziroma se jih v največji možni 
meri uporabi na parceli za gradnjo za zasipanje objektov in 
izravnavo terena.

(4) Lastnik oziroma uporabnik novega objekta je dolžan 
prijaviti občinski gospodarski javni službi (GJS) ravnanja z od-
padki začetek uporabe objekta in sicer najkasneje 15 dni pred 
začetkom uporabe.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO  
KULTURNE DEDIŠČINE

15. člen
1. Varstvo kulturne dediščine
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj vplivnega območja 

kulturnega spomenika Posestvo gradu Brdo, EŠD 907. Na 
območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju 
velja pravni režim, kot ga opredeljuje akt o razglasitvi: Odlok o 
razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik 
državnega pomena, (Uradni list RS, št. 21/08).

(2) Območje varovanj je razvidno iz karte št. 2.2 Lega 
prostorske ureditve v širšem prostoru s prikazom vplivov in po-
vezav s sosednjimi območji, ter prikazom varovanj in omejitev.

(3) Akt o razglasitvi za vplivno območje določa naslednji 
varstveni režim:

– Ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohra-
njanjem tradicionalne rabe prostora, posebej iz smeri Ilovke in 
Predoselj, kjer bi neprimerni posegi lahko razvrednotili vedutno 
izpostavljenost spomenika, tipično parcelacijo ter razvrednotili 
simbolno os Brdo – Predoslje.

– Varovan je robni gozdni prostor, kjer bi spremembe 
namembnosti, predvsem večji poseki ali zidava, vplivali na 
mikroklimo ali preskrbo z vodo.

– Prepovedano je postavljanje trajnih in začasnih objek-
tov, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, razen 
kadar to s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni javni 
zavod.

(4) Zaradi možnih negativnih vplivov na kulturni spomenik 
in dediščino, ki se nahaja v bližini urejanja je pri načrtovanju 
treba upoštevati naslednje smernice:

– Območje OPPN je ob vzhodni in zahodni strani obdano 
z dvorednima sadovnjakoma. V notranjosti območja je dodana 
tudi živica avtohtonih rastlin (npr. gaber).

– Zaradi značaja poselitve na gravitacijskem območju je 
ozelenitev načrtovana tudi znotraj kmetijskega gospodarstva.

– Kmetijsko gospodarstvo leži na ravnici, ki ni dvignjena 
od širše okolice. Višinska razlika med obstoječo potjo in obsto-
ječim terenom je načrtovana kot zatravljena brežina in ne bo 
izstopala iz okolice.

– Usmeritve OPPN za načrtovanje objektov so, da je 
potrebno upoštevati značilnosti lokalne tipologije gospodarskih 
objektov.

– Območje je predvideno kot kmetijska proizvodna povr-
šina – IK. Spremembe namembnosti so dovoljene samo nazaj 
v čisto kmetijsko površino.

(5) Varstvo arheoloških ostalin velja na celotnem območju 
urejanja.
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Kolikor na območju OPPN ne bodo opravljene predhodne 
arheološke raziskave pred začetkom zemeljskih del, je zaradi 
varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kultur-
ne dediščine RS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi. Lastnik zemljišča (investitor) oziroma odgovorni vodja 
del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Kranj 
vsaj 10 dni pred pričetkom del.

(6) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/in investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arhe-
ološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

16. člen
1. Varstvo pred hrupom
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) sodi obravnavano 
območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje ve-
ljajo dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. 
Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hru-
pom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti 
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne 
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

(2) V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza 
tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za 
zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo 
vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim 
tednom.

2. Varstvo tal
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim 

manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene poti 
ter deponije se uporabljajo izključno površine znotraj območja 
OPPN. Za deponijo humusa pa se lahko uporabi zemljišče 
neposredno ob območju OPPN.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere ob-
stajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih 
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in 
vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje 
vod na kmetijsko obdelovalne površine.

(3) Humus se ob začetku gradbenih del odstrani in de-
ponira na način, ki ohranja njegovo rodovitnost oziroma tako, 
da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodo-
vitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in 
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.

(4) Izkopni materiali se uporabijo na parcelah za gradnjo 
kot materiali za zasipavanje objektov in izravnavo različnih 
nivojev terena z brežinami.

3. Varstvo zraka
(1) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvideva-

jo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in 
dovoznih cest.

(2) Objekti morajo biti ogrevani z ekološko čistimi viri (plin, 
biomasa, sonce, geosonda).

4. Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem
(1) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin 

naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno ali oranžno sve-
tlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice 

(nizkotlačne in visokotlačne). Svetilke naj bodo nepredušno za-
prte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

(2) Osvetljevanje območja, dovozne poti, parkirišč in 
objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja, za 
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo.

5. Ohranjanje narave
(1) Območje predstavlja kmetijske travniško-njivske povr-

šine brez drevesne vegetacije. Na obravnavanem območju ni 
naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Obravnavano območje 
se ne nahaja v daljinskem območju vpliva posebnih varovanih 
in zavarovanih območij. Na obravnavanem območju prav tako 
ni habitatov zavarovanih vrst ter prednostnih habitatnih tipov.

(2) Za območje OPPN izdelava naravovarstvenih smernic 
in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebna.

6. Varstvo voda
(1) Vse posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, 

zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in 
izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da 
se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih 
in obvodnih ekosistemov.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno po-
segati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZVO-1: 
gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge in-
frastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo.

(3) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih od-
padnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi 
o varstvu okolja:

– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 
45/07, 79/09);

– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07);

– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne ob-
činske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 
33/08).

(4) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih voda. Pa-
davinske vode naj se prioritetno ponikajo, ne da bi prišlo do 
erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin, pri 
tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin. V skladu z 92. členom ZVO-1 je v 
čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z 
urbaniziranih površin. Za ureditev ponikovalnic je potrebno pri-
dobiti geološko poročilo s katerega bo razvidna sestava terena 
in na podlagi ponikovalnega preizkusa prikazana zmožnost 
ponikanja padavinske vode.

(5) Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta je po-
trebno upoštevati še:

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00, 
41/04 – ZVO-1);

– Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in 
gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 113/09);

– Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09),

– Pravilnikom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri 
gnojenju (Uradni list RS, št. 130/04).

(6) Gnojišče in gnojnična jama naj bosta urejena v skladu 
s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni 
list SRS, št. 10/85, 98/07).

(7) Skladno s 65. členom ZVO-1 je prepovedano gnojenje 
ali uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v 
tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov 
od meja brega voda 2. reda.

(8) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in 
izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na bre-
žine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje 
retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, 
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potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov ni 
dovoljeno.

(9) Preventivno se preprečuje obremenitve obrežnih 
ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

(10) Skladišče goriv za kmetijske stroje je predvideno v 
garaži za stroje.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM  

PRED POŽAROM

17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju gradenj je potrebno na območju 

OPPN upoštevati predpise glede protipotresne varnosti in 
splošno uveljavljenih strokovnih standardov za varno gradnjo.

(2) Območje leži na potresno srednje nevarnem območju 
(stopnja 0,175 G na karti potresne ogroženosti).

(3) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je po-
trebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika 
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 
št. 101/05).

(4) Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje in prikaza 
stanja prostora v Mestni občini Kranj območje OPPN ne leži 
na območju ogroženosti pred poplavami, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti.

(5) Vsi posegi na območju OPPN se izvajajo na podlagi 
Hidrološko-geološkega poročila.

18. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Pri načrtovanju gradenj objektov je potrebno upo-
števati Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07). Pri načrtovanju notranje 
ureditve kmetije je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik 
ljudi, živali in premoženja.

(2) V OPPN so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07). Zagotovljeni so zadostni 
odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma 
zagotovljeni ustrezni ukrepi (požarna ločitev) in zagotovi-
tev zadostne količine požarne vode iz javnega vodovodnega 
omrežja preko nadzemnega hidranta. Manipulacijske površine 
ob objektih omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in zago-
tavljajo delovne površine za intervencijska vozila.

(3) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji po-
žarne varnosti, se v sklopu projektne dokumentacije PGD 
izdela študija požarne varnosti na osnovi katere investitor 
pridobi požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS 
za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne 
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni po-
žarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varno-
sti«, vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in 
reševanje ni potrebno.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA

19. člen
(1) Pri določanju višinske kote objekta so dovoljene tole-

rance do ± 0,50 m s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivajo 
na varnost cestnega prometa.

(2) Tlorisne gabarite se lahko presega do ±5 %.
(3) Dovoljeno je tudi odstopanje od velikosti in oblike 

tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah, vendar 
morajo biti upoštevana določila tega odloka.

Prav tako je dovoljeno odstopanje od ostale zunanje ure-
ditve na parceli za gradnjo, ki je prikazana v grafičnih prilogah.

(4) Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komu-
nalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne 

projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obra-
tovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob 
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta 
OPPN.

X. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
Načrt parcelacije določa gradbeno parcelo kmetije in 

tehnične elemente za gradnjo objektov v naravi. Parcelacija 
je razvidna iz načrta št. 2.5 Načrt lege objektov na zemljišču 
s tehničnimi elementi za zakoličbo. Parcela za gradnjo kme-
tije je določena z lomnimi točkami, ki so v Gauss-Krugerje-
vem sistemu in so razvidne iz grafične priloge.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

21. člen
(etapnost izvedbe)

Ureditve in gradnje v predvidenem območju občinskega 
podrobnega prostorskega načrta se bodo odvijale sočasno:

– dograditev sekundarnega infrastrukturnega omrež-
ja, ki je potrebna za gradnjo komunalne infrastrukture in 
priključkov nanje, izgradnja dela javne poti ter izgradnja 
infrastrukture znotraj območja občinskega podrobnega pro-
storskega načrta;

– izgradnja objektov kmetijskega gospodarstva in
– zunanja ureditev objektov kmetije z zasaditvijo viso-

kodebelnih sadnih dreves.

22. člen
(tehnični pogoji za projektiranje)

Širine in radiji priključkov na javno pot ter elementi 
poljske poti morajo biti prilagojeni potrebam komunalnih vozil 
oziroma prometa. Priključka morata biti prilagojena niveleti 
vozišča poti na katero se priključujeta. Območje križišč in 
njihova neposredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, 
da je zagotovljena zadostna preglednost na območju cestnih 
priključkov na občinske ceste. Investitor je dolžan območje 
notranjih prometnic opremiti s predpisano talno in vertikalno 
prometno signalizacijo in opremo na lastne stroške in jo 
redno vzdrževati. Meteorna in druga voda s parcel in pri-
ključkov ne sme pritekati na javno cesto ali na njej zastajati.

23. člen
(obveznosti v času gradnje)

V času gradnje ima investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti Zavod 
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, zaradi 
zagotovitve arheološkega nadzora nad zemeljskimi deli,

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upra-
vljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunika-
cijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi 
obstoječe infrastrukturne vode;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zago-
tovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo 
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju 
ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (vkopi);
– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem 

času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;
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– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode 
in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih 
snovi;

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo-
sobljene službe;

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov preki-
njene ali poškodovane;

– ob izvedbi posega je investitor dolžan odstraniti plodno 
zemljo in jo začasno deponirati na za to predvideni lokaciji;

– po končani gradnji je potrebno odstraniti začasne 
objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino 
zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

24. člen
(monitoring)

(1) Vsi vplivi prostorskih ureditev in izvajanje dejavnosti 
kmetijskega gospodarstva Sajovic se spremljajo na podlagi 
predpisov s področja varovanj.

Varstvo tal in voda
(2) Med gradnjo se izvaja spremljanje kazalcev okolja in 

sicer s spremljanjem nepredvidenih dogodkov na gradbišču, 
v gradbenem dnevniku (zaradi morebitnih pojavov razlitja 
snovi, izpiranja nevarnih snovi, okvare strojev ipd.) in poročili 
o ukrepih. Potrebno je zagotavljati nadzor nad uporabo goriv 
in olj v delovnih in kmetijskih strojih in drugih napravah, voditi 
evidence odpadne embalaže ter reden pregled lovilca olj na 
ploščadi za pranje in vzdrževanje kmetijskih strojev v skladu 
s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, 
št. 85/98 in 50/01).

Varstvo zraka
(3) Monitoring v času obratovanja se izvaja v skladu s 

Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01 
in 17/03).

Varstvo hrupa
(4) V času gradnje in med obratovanjem kmetijskega 

gospodarstva Sajovic se s strani organizacije, pristojne za 
nadzor ravni hrupa izvaja reden nadzor nad upoštevanjem 
predpisov.

Ravnanje z odpadki
(5) Po Uredbi o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 

št. 34/08) mora povzročitelj, pri katerem v enem letu nastane 
več kot 200 kg nevarnih odpadkov, izdelati Načrt gospodarje-
nja z odpadki. Ob vsaki predaji odpadkov (razen komunalnih) 
pooblaščeni organizaciji naj se skladno z navedeno uredbo 
pridobi evidenčni list in arhivira za dobo petih let.

Varovanje kulturne dediščine
(6) Ob gradnji objektov na območju OPPN je potrebno 

izvesti arheološki nadzor na celotni lokaciji posega.

XII. VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

25. člen
(1) Občinski podrobni prostorski načrt velja dokler se na 

območju OPPN izvaja kmetijska dejavnost.
(2) Namenska raba Območja OPPN (IK) se v občin-

skem aktu ne sme spreminjati v druga stavbna zemljišča. Po 
morebitnem prenehanju kmetovanja je možna le sprememba 
namenske rabe območja nazaj v kmetijsko rabo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(vpogled v OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt s prilogami je stalno 
na vpogled na Mestni občini Kranj in na Upravni enoti Kranj.

27. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem predmetnega odloka opravljajo 
inšpekcijski organi Republike Slovenije in pooblaščene organi-
zacije ter v okviru svoje pristojnosti Mestna občina Kranj.

28. člen
(veljavnost odloka)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka za obravnavano obmo-
čje prenehajo veljati določbe Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjelo-
ško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, 
št. 72/04, 68/05, 22/06 – popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 
22/08 – popravek, 64/08 – obvezna razlaga, 33/10, 8/12 – po-
pravek).

(2) Po vsakokratni spremembi predpisov navedenih v 
tem odloku se pri načrtovanju na podlagi tega odloka upošteva 
uveljavljena sprememba in dopolnitev oziroma nov predpis, ki 
predmetni predpis spreminja, dopolnjuje ali nadomesti.

(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-7/2011
Kranj, oktober 2012

Župan 
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KRIŽEVCI

3151. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
Občine Ljutomer

Na podlagi 18. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 
57/12, 57/12) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list 
RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci 
na 14. redni seji 3. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

1. člen
(1) Spremeni in dopolni se Odlok o prostorskih ureditvenih 

pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, 
št. 27/89, Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 15/99, 
44/99, 84/01).

(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na pogoje 
gradnje gradbeno inženirskih objektov na območju gozdnih, 
vodnih in obvodnih zemljiščih ter dopolnitve, ki izhajajo iz zah-
tev nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve se 
nanašajo tudi na določila kateri objekti in omrežja gospodarske 
javne infrastrukture se lahko načrtujejo na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe.
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2. člen
Prvi odstavek 5. člena se dopolni tako, da se za be-

sedama »ter gradnja« doda besedilo »gradbeno inženirskih 
objektov,«.

Za zadnjim stavkom prvega odstavka 5. člena se doda 
besedilo, ki glasi: »Na strehah obstoječih objektov je dopustna 
namestitev sončnih elektrarn.«

3. člen
Doda se 6. člen, ki glasi:
»(1) Na območju kmetijskih zemljišč so dopustni posegi:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe 

namakanja kmetijskih zemljišč, izven območij, varovanih na 
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave,

– naslednji pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske 
poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore 
za trajne nasade in opore za mreže proti toči,

– gradnja, vzdrževanje, rekonstrukcije in odstranitve 
omrežij gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in 
odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s 
pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, 
vročevodi in priključki nanje,

– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest.
(2) Na območju gozdnih zemljišč je dopustna gradnja, 

vzdrževanje, rekonstrukcije in odstranitve gradbeno inženirskih 
objektov in naprav.

(3) Na območju vodnih in obvodnih površin je dopustna 
gradnja, vzdrževanje, rekonstrukcije in odstranitve objektov 
javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo. Na območju 
obalnih in priobalnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, 
namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije. Če gre za posege na 
kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz prvega odstavka 6. člena 
odloka, ki določa kateri objekti in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture se lahko načrtujejo na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe.

(4) Po posegu je treba v največji možni meri vsa zemljišča 
vzpostaviti v prvotno stanje.«

4. člen
Za prvim odstavkom 15. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Na območju prometnih površin in njihovih varovalnih 

pasovih je možna gradnja in vzdrževanje gradbeno inženirskih 
objektov pod pogoji in s soglasji upravljavca.

Na območju avtoceste (v nadaljevanju: AC) se posegi 
izvajajo pod naslednjimi pogoji:

– vse posege v varovalni pas AC, ki meri v skladu z Zako-
nom o cestah, 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, bo 
možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma 
upravljavca AC,

– posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z 
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste 
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza,

– zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti ogrožena stabil-
nost cestnega telesa, stabilnost nasipov in odvodnja obstoječe 
AC,

– rezervacija prostora za širitev AC za dodatni vozni pas, 
to je min 7 m obojestransko od roba cestnega sveta,

– križanje infrastrukturnih vodov z obstoječo AC je potreb-
no izvesti s podvrtanjem, pravokotno na AC, izven AC priključ-
kov in z upoštevanjem odmikov za širitev AC,

– kolikor bo trasa infrastrukturnih vodov potekala vzpore-
dno z obstoječo AC, mora potekati izven cestnega sveta AC in 
z upoštevanjem odmikov za širitev AC,

– do AC, njenih pripadajočih objektov, prometnic in vgra-
jenih instalacij mora biti zagotovljen stalen dostop,

– v varovalnem pasu AC je treba načrtovati takšne de-
javnosti, ki ne bodo nagativno vplivale na cesto. V varovalnem 
pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi bil 
vpliv ceste lahko moteč.

Vsi posegi v prostor, kateri posegajo v varovalni pas ob-
činske ceste si morajo pridobiti soglasje za poseg v varovalni 
pas ceste s strani upravljavca občinskih cest Občine Križevci.

Če gre za posege na kmetijska zemljišča veljajo pogoji 
iz prvega odstavka 6. člena odloka, ki določa kateri objekti in 
omrežja gospodarske javne infrastrukture se lahko načrtujejo 
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.«

5. člen
V 22. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita:
»Pri poseganju na območja z naravovarstvenim statusom 

se upošteva naslednje usmeritve:
1. Na območju naravnih vrednot:
– Boreci glinokop (EVID. ŠT.: 7424, ZVRST: ekos, zool) 

in Gajševsko jezero (EVID. ŠT.: 7416 ZVRST: zool, ekos, bot); 
Trasa cevovoda naj poteka izključno v cestnem pasu. More-
bitni neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti, zlasti se 
naj izvedejo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa 
gnezditve ptic. Po končanih posegih se naj površine zatravijo 
oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi vrstami. 
Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo na 
deponijo izven območja naravne vrednote.

– Mura – loka 1 (EVID. ŠT.: 7469, ZVRST: hidr, zool); 
Trasa vodov gospodarske javne infrastrukture naj se določi 
tako, da bo povsod, kje le – te obstajajo, potekala na območju 
obstoječih poti in cest ali najmanjši dopustni razdalji od vi-
sokovodnega nasipa na zračni strani. Kjer to ni mogoče, se 
trasa umesti tako, da v najkrajši liniji poteka od najbližje poti 
ali ceste do objekta (npr. od gozdne ceste do črpališča). Vo-
dnih površin, kotanj in depresij se naj ne zasipava. Morebitni 
neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti se naj izvedejo 
med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa gnezditve 
ptic. Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo na 
deponijo izven območja visokovodnih nasipov oziroma izven 
območij z NV statusom. Po končanih posegih se naj površine, 
kjer bo zemljina zaradi posegov ali premikanja strojev razgalje-
na, zatravijo oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi 
grmovnimi in/ali drevesnimi vrstami.

2. Na ekološko pomembnem območju:
– Mura – Radmožanci (ID. ŠT.: 42100); Se upoštevajo 

usmeritve, ki so navedene za naravno vrednoto Mura – loka 1.
– Boreci (ID. ŠT.: 46200); Trasa cevovoda naj poteka 

izključno v cestnem pasu. Morebitni neizogibni poseki grmovne 
in drevesne zarasti, zlasti se naj izvedejo med 30. avgustom 
in 1. marcem, torej izven časa gnezditve ptic. Po končanih 
posegih se naj površine zatravijo oziroma zasadijo z avtohto-
nimi krajevno značilnimi vrstami. Odvečni gradbeni materiali 
in zemljina se naj odpeljejo na deponijo izven ekološko po-
membnega območja. Po končanih posegih se naj površine, kjer 
bo zemljina zaradi posegov ali premikanja strojev razgaljena, 
zatravijo oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi 
grmovnimi in /ali drevesnimi vrstami.

– Stanetinski – Kupetinski potok (ID.ŠT.:48500); Trasa 
cevovoda naj poteka izključno v cestnem pasu. Morebitni neiz-
ogibni poseki grmovne in drevesne zarasti, zlasti se naj izvede-
jo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa gnezditve 
ptic. Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo na 
deponijo izven ekološko pomembnega območja. Po morebitnih 
posegih v brežino in strugo vodotokov se naj vzpostavi prvotno 
stanje s sonaravno ureditvijo zgolj z zemljino. Po končanih 
posegih se naj površine, kjer bo zemljina zaradi posegov ali 
premikanja strojev razgaljena, zatravijo oziroma zasadijo z 
avtohtonimi krajevno značilnimi grmovnimi in /ali drevesnimi 
vrstami (brez kamnometa). Dela v strugi vodotoka naj zaradi 
povzročanja kaljenja potekajo čim krajši čas ter se naj izvajajo 
med 1. julijem in 28. februarjem, torej izven sezone drstitve rib.
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3. Na posebnih varstvenih območjih – območja Natura 
2000:

– SPA Mura (ID. ŠT.: SI 5000010) in SCI Mura (ID. ŠT.: 
3000215) se upoštevajo usmeritve, ki so navedene za naravno 
vrednoto Mura – loka 1.

– SCI Boreci (ID. ŠT.: SI 3000147); Trasa cevovoda naj 
poteka izključno v cestnem pasu. Morebitni neizogibni pose-
ki grmovne in drevesne zarasti, zlasti se naj izvedejo med 
30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa gnezditve ptic. Po 
končanih posegih se naj površine zatravijo oziroma zasadijo z 
avtohtonimi krajevno značilnimi vrstami.

– SCI Stanetinski – Kupetinski potok (ID. ŠT.: SI 3000069); 
Trasa cevovoda naj poteka izključno v cestnem pasu. Po mo-
rebitnih posegih v brežino in strugo vodotokov se naj vzpo-
stavi prvotno stanje s sonaravno ureditvijo zgolj z zemljino 
(brez kamnometnih utrditev). Možno je začasno zavarovanje 
z vrbovimi popleti. Po končanih posegih se naj površine, kjer 
bo zemljina zaradi posegov ali premikanja strojev razgaljena, 
zatravijo oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi 
grmovnimi in /ali drevesnimi vrstami (brez kamnometa). Dela 
v strugi vodotoka naj zaradi povzročanja kaljenja potekajo čim 
krajši čas ter se naj izvajajo med 1. julijem in 28. februarjem, 
torej izven sezone drstitve rib.

Za celostno ohranjanje kulturne dediščine se upošteva 
naslednje usmeritve:

1. Sestavni del PUP so objekti in območja kulturne dedi-
ščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dedi-
ščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine), ki 
so zavarovani z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03) in z Odlokom o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 53/92-2474, 88/99-4227, 
Uradne objave Občine Ljutomer, št. 8/04, 1/06). To so kulturni 
spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena 
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna ob-
močja dediščine.

2. Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz pri-
kaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi prostorskega akta 
in je njegova obvezna priloga in iz veljavnih predpisov s po-
dročja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih 
spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

3. Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju 
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu 
samem (in situ).

4. Na objektih in območjih kulturne dediščine nista do-
voljeni:

– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzida-
vo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta in

– rekonstrukcija objekta,

na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja 
kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci teh vrednot.

5. Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

6. Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri 
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja 
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji 
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

7. Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno 
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene po-
trebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, 
energetska in telekomunikacijskega infrastruktura, ne smejo se 
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

8. Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni 
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V 
primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki 
veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

9. Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o 
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena 
območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni 
z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij 
dediščine.

10. Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spo-
menik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v 
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja do-
ločb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano 
kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni 
v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno 
še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni 
režimi za posamezne tipe dediščine:

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane 
vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno 

posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, 
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spre-
menili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je 
predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

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

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih 
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti 
za gradnjo.

Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli 
organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varo-
vane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,
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– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico 
ter vedute.

11. V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo 
biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju 
dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost 
in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno 
območje določen.

12. Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje 
kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali re-
gistrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, 
ki je veljal ob uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine 
Ljutomer (za območje Občine Križevci) je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za 
posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.

13. Za poseg v objekt ali območja kulturne dediščine 
se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli 
spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo 
dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spremi-
njajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi 
posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni 
na podlagi odloka ali drugih predpisov.

14. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na 
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega 
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne 
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturno-
varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred 
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba prido-
biti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah 
– obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pri-
stojna javna služba.

15. Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko 
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni 
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških razi-
skav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

16. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezu-
joč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na 
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Za-
voda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira 
v skladu z določili arheološke stroke.

17. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pri-
stojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemelj-
ska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

6. člen
29. člen se spremeni in se glasi:
»Požarna ogroženost
(1) Zagotoviti je treba odmike od parcelnih mej in med 

objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
(2) Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred 

drugimi nesrečami je treba upoštevati vso veljavno zako-
nodajo.

Erozijska območja
(1) Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred 

posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
(2) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in 

oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plaze-

nje zemljišč in uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače 
varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,

– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševa-
nje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,

– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,

– zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi 

zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
(3) Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov, na 

žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno 
stabilnih zemljiščih je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki 
ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, 
treba predhodno pridobiti geološko mnenje in pred izdajo 
oziroma v sklopu dovoljenja za gradnjo izvesti predpisano 
sanacijo brežine.

(4) Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je 
naklon pobočja večji od 25 %, se predhodno opravi geome-
hansko preveritev nosilnosti tal za nekoherentna tla.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(1) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih ob-
močjih se ne načrtuje nove poselitve, gradnje infrastrukture 
oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s 
svojim delovanjem povzročile naravne nesreče.

(2) Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja 
tal ter ogrožanja naravnih danosti in objektov pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, so dopustne gradnje nasipov ter ostali 
posegi in ureditve ter gradnja objektov za izboljšanje razmer.

(3) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah se upošteva 
predpise, ki urejajo zaščito pred naravnimi in drugimi nesre-
čami. Pri vseh posegih se upoštevajo pogoji za:

– varen umik ljudi, živali in premoženja;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 

in
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(4) Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih 

območij se predvidi v skladu s področno zakonodajo na 
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok pa-
davinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi 
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske 
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, 
suhi zadrževalniki).

(5) Strešina na območju stavbe, ki meji na javno povr-
šino, mora biti opremljena s snegobrani.

(6) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih 
gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.

(7) Če gre za posege na kmetijska zemljišča veljajo 
pogoji iz prvega odstavka 6. člena odloka, ki določa kate-
ri objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture se 
lahko načrtujejo na kmetijskih zemljiščih brez spremembe 
namenske rabe.

Območja potresne ogroženosti

(1) Po karti potresne nevarnosti Slovenije, ki jo je izde-
lal Geodetski inštitut Slovenije in je prikazana v Atlasu okolja 
(ARSO GIS), je občina v območju projektnega pospeška tal 
0.10 (g).

(2) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati področ-
no zakonodajo, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost 
objektov, s katerim Slovenija uradno sprejema evropski stan-
dard za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 
(SIST EN-1998).«

7. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01-14/2012-90
Križevci pri Ljutomeru, dne 3. oktobra 2012

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.
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LOŠKI POTOK

3152. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 
15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 
in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji 
dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

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

prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za redne letne čistilne 

akcije v Občini Loški Potok.

3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka 

javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 341-0002/2012
Hrib – Loški Potok, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.

MURSKA SOBOTA

3153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah v Mestni občini Murska 
Sobota

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – 
ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), ter 7. in 17. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne 
občine Murska Sobota na prvem zasedanju 14. redne seje dne 
11. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah v Mestni občini  
Murska Sobota

1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Murska So-

bota (Uradni list RS, št. 16/00 in 35/09), se v drugem odstavku 
3. člena, za besedno zvezo »Murska Sobota« doda pika, be-
sedilo v nadaljevanju pa se črta.

2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:

»(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro, v lasti občine, 

upravlja Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota.«

3. člen
23. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstav-

kom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Z globo 750,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor 

objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če o 
nameravanih delih ne obvesti mestno upravo ali če ji ne da na 
razpolago potrebnih podatkov in načrtov.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba mestne uprave, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev, oziroma upra-
vljavcev drugih objektov in naprav v ali obcestnem telesu zaradi 
pravočasne medsebojne uskladitve del.«

4. člen
24. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstav-

kom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 

rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje 
redno tako, da se omogoča varno odvijanje prometa.

Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest.«

5. člen
28. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»(omejitve uporabe občinske ceste)
Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen pro-

met vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in 
druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi ute-
meljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost 
prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste začasno 
prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne 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 pristojno poli-
cijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ 
za ceste ter javnost na krajevno običajen način.

Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upra-
vljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signa-
lizacijo.

Ukrepe za začasno omejitev uporabe občinske ceste, 
lahko v imenu upravljavca občinske ceste izvede tudi izvajalec 
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih 
in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata izvajalec rednega 
vzdrževanja in vodja intervencije nemudoma obvestiti mestno 
upravo, policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po 
sredstvih javnega obveščanja.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec 
ceste, če v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti 
policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega or-
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gana za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba upravljavca 
ceste pa z globo 500 EUR.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec 
ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 EUR.«

6. člen
29. člen odloka se dopolni tako, da se za šestim odstav-

kom dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v na-
sprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira 
stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge 
objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih 
zemljiščih.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

7. člen
30. člen odloka se dopolni tako, da se za četrtim odstav-

kom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 EUR 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 
200 EUR.«

8. člen
31. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»(izvajanje del v območju občinske ceste)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, 

podkope, 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 upravljavca ceste, s 
katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki brez soglasja upravljavca opravlja dela, ki bi lahko ovirala 
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
njenega vzdrževanja.

Z globo 6.000 EUR 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 2.000 EUR.«

9. člen
32. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega  
pasu občinske ceste)

Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, 
ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora in-
vestitor pridobiti soglasje upravljavca ceste.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

10. člen
33. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(izredni prevoz)
Izredni prevozi po občinskih cestah, se izvajajo v skladu 

z zakonom.«

11. člen
34. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(nadzor izrednih prevozov)
Nadzor izrednih prevozov po občinskih cestah, se izvaja 

v skladu z zakonom.«

12. člen
35. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstav-

kom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te name-
ne, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti 
brez ali v nasprotju s soglasjem mestne uprave.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

13. člen
36. člen odloka se dopolni tako, da se za petim odstav-

kom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 EUR 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 200 EUR.«

14. člen
39. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v 

takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na 
stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje 
ceste in na varnost prometa.

Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni 
pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za 
pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin na javno cesto, mora investitor 
oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje 
upravljavca.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

15. člen
40. člen odloka se dopolni tako, da se za prvim odstav-

kom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-

ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

16. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
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.

Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
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2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obce-

stnih 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 odla-
gati 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 

sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 
1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov 

v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako 
drugače 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.
Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne 

poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja 
izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstra-
niti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

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 cestah.

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlaša-
nja 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 na-
stalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posle-
dicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste.

Za ovire in druge posledice prepovedanih ravnanj, se 
štejejo tudi vsi prekopi in drugi posegi v občinske ceste, za 
katere ni bilo izdano soglasje ali dovoljenje mestne uprave 
po tem odloku, ali je bilo izdano pa se dela izvajajo v naspro-
tju z njim ali z opustitvijo določenih pogojev, ki so bili z njim 
predpisani.

O izvedenih ukrepih v zvezi s prvim in drugim odstavkom 
tega člena, kakor tudi o izvajanju posameznih nalog, mora iz-
vajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, oziroma fizična ali 
pravna oseba kateri je izdano pooblastilo župana, izdelati pisno 
poročilo in ga priložiti k obvestilu, s katerim o prepovedanih rav-
nanjih sproti obvešča mestno upravo in občinskega inšpektorja.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstav-
kom tega člena.

Z globo 4.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali 
četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 1.000 EUR.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem in sedmem 
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 EUR.«

17. člen
42. člen odloka se dopolni tako, da se za drugim odstav-

kom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Z globo 500 EUR se kaznuje voznik, ki po cesti vozi 

vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodo-
vale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko 
poškodovale vozišče.«

18. člen
43. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse pose-

ge, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo ceste, še zlasti pa:
– 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.

Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko la-
stninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni 
s služnostjo v javno korist.

V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku slu-
žeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano 
vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

Lastniki objektov morajo na strehah objektov, s katerih 
se lahko vsuje sneg na občinsko cesto, zagotoviti namestitev 
snegolovov ter odstranitev ledenih sveč s teh objektov tako, da 
s tem ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Z globo 500 EUR se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne 
dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena ozi-
roma lastnik objekta, če ne zagotovi namestitve snegolovov ali 
odstranitve ledenih sveč iz prejšnjega odstavka.«

19. člen
45. člen odloka se dopolni tako, da se za osmim odstav-

kom dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno 
zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve 
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali 
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec re-
dnega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske 
ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali 
v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, 
občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za 
ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste pa z globo 200 EUR.«

20. člen
46. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(polje preglednosti)
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 karkoli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
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Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen 
na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno 
ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku slu-
žeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano 
vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče 
nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka ome-
jitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.

Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma 
imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena.«

21. člen
48. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v 

območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano v varoval-
nem pasu ceste.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko mestna 
uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in 
oglaševanje v varovalni pas občinske ceste, ki so opredeljeni 
kot enostavni objekti, če so obvestila pomembna za udeležen-
ce v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija ali 
če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi 
zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste. S soglasjem se 
določijo pogoji postavitve, vzdrževanja in odstranitve objektov 
za obveščanje in oglaševanje.

Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih 
cestah v naselju, lahko postavljajo le izven območja vzdolž 
vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signaliza-
cije ter v skladu z določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini 
Murska Sobota ter Odloka o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v 
Mestni občini Murska Sobota. Soglasje za postavitev objektov 
za obveščanje in oglaševanja izda mestna uprava, v soglasju 
pa določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o 
varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja 
in odstranitve objektov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se soglasje za 
izobešanje transparentov preko občinske ceste, posameznemu 
vlagatelju lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prire-
ditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni 
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali brez so-
glasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju 
občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«

22. člen
51. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka, zakona 

o cestah in na njegovi podlagi izdanih predpisov na občinskih 
in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet, izvaja občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.«

23. člen
52. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijskega or-

gana je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po 
zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor in pogoje določene v 
Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne 
občine Murska Sobota.«

24. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Občinski 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, zakon in predpisi, izdani 
na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo 
javne ceste);

– ali so občinske ceste redno vzdrževane skladno s po-
goji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter 
omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na občinskih 
cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, 
zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali so zapore občinske ceste zaradi del ali prireditev na 
cesti postavljene in vzdrževane skladno z odlokom, zakonom, 
predpisi, ki urejajo javne ceste, in 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 območju občinske ceste po tem odloku, zakonu in predpisih, 
ki urejajo javne ceste;

– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo 
ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v 
tem odloku, zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega odloka, zakona in 
predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za 
izročitev občinske ceste v uporabo;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
tem odlokom, zakonom in predpisi, ki urejajo javne ceste.«

25. člen
54., 55., 55.a, 55.b, 56. in 57. členi odloka se črtajo.

26. člen
61. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(vpis v zemljiško knjigo)
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno 

za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano 
v zemljiško knjigo kot lastnina Mestne občine Murska Sobota, 
se pridobi s pravnim poslom ali po postopku razlastitve ter se 
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0017/2012-2
Murska Sobota, dne 11. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

3154. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
rabe energije in pogodbena oskrba z energijo 
v javnih objektih Mestne občine Murska 
Sobota«

Na podlagi prvega odstavka 11., 36. in prvega odstavka 
40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US 
in 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 
prvem zasedanju 14. redne seje dne 11. oktobra 2012 sprejel

A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
rabe energije in pogodbena oskrba z energijo  

v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Po-
godbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena 
oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota 
(v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega par-
tnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, 
pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek 
izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.

Javni partner je Mestna občina Murska Sobota. Zasebni 
partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem 
razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

2. člen
(javni interes)

Mestna občina Murska Sobota skladno z določili 66. in 
66.č člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 
10/12), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), ter Energetsko zasnovo Mestne občine 
Murska Sobota s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja 
javni interes za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v 
javnih objektih Mestne občine Murska Sobota.

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

3. člen
(predmet)

Predmet javno-zasebnega partnerstva je gradbena in 
tehnološka energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine 
Murska Sobota ter uvedba energetskega upravljanja v objektih 
v lasti Mestne občine Murska Sobota.

4. člen
(izvedba projekta)

Za potrebe realizacije projekta in izvajanje storitev pogod-
benega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo 
in energetskega upravljanja objektov, bo javni partner zaseb-
nemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih in tehnoloških 
investicijskih ukrepov za doseganje prihranka pri rabi in stro-
ških energentov v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v 
postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni izvedbi in 
uspešno izvedenem prevzemu izvedenih investicijskih ukrepov 
bo zasebni partner v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih 
javnega partnerja izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo, storitve vzdrževanja 

izvedenih ukrepov za doseganje prihranka in oskrbe z energijo 
ter storitve energetskega upravljanja objektov.

5. člen
(obveznosti javnega partnerja)

Javni partner bo po potrebi prevzel obveznost priprave 
projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih upravnih dovo-
ljenj in delnega financiranja gradbenih ukrepov za zagotavljanje 
prihranka. V primeru delnega financiranja gradbenih ukrepov 
s strani javnega partnerja, ima le-ta pravico do soudeležbe na 
ustvarjenih prihrankih iz naslova izvedenih gradbenih ukrepov.

Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni 
uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost 
za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, 
pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja 
objektov, vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe 
projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dose-
danje rabe energije na letnem nivoju.

6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner prevzema obveznosti izvedbe vseh inve-
sticijskih ukrepov za doseganje prihranka skladno z veljavnimi 
upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen 
v postopku izbire zasebnega partnerja.

Zasebni partner v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična 
in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih ukrepov 
in iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upra-
vljanja objektov.

Zasebni partner bo moral v celoti ali pretežnem delu zagoto-
viti tudi financiranje gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov 
in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in 
delovanje izvedenih ukrepov (npr. uporabno dovoljenje).

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)

Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na ob-
seg tveganj in vložkov partnerjev v projekt, se javno-zasebno 
partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki javno- 
naročniškega razmerja.

IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR

8. člen
(postopek izbire)

Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega raz-
pisa, v odprtem postopku. Kolikor, zaradi narave predmeta 
javno-zasebnega partnerstva, ki je posebno zahtevno, v smislu 
določil 27. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, 
št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske 
unije, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11 in 43/12 – Odl. 
US) vnaprej ne bo mogoče opredeliti tehničnih specifikacij v 
skladu s točko b), c) ali č) tretjega odstavka 37. člena istega 
zakona, ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali do-
segla cilje, in vnaprej v celoti določiti pravnih in/ali finančnih 
elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila, se ob 
smiselni uporabi zakona, ki ureja postopek javnega naročanja 
(javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva), lahko 
naročilo izvede po postopku konkurenčnega dialoga.

Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil v Republiki 
Sloveniji in v Uradnem glasilu EU. V postopku izbire mora javni 
partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje 
kandidatov.
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9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)

Javni partner mora v postopku izbire zasebnega par-
tnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno 
ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva.

Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo 
zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen 
dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta 
javno-zasebnega partnerstva.

10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)

Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna me-
rila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor 
ekonomsko najugodnejšega kandidata.

Javni partner mora merila za izbor zasebnega partnerja 
oblikovati tako, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, 
ki bodo zagotovili večje zagotovljene prihranke, ponudili višjo 
udeležbo javnega partnerja pri doseženih prihrankih ter imajo 
več uspešnih referenc s področja storitev pogodbenega zago-
tavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo ter energet-
skega upravljanja objektov.

11. člen
(pooblastilo)

Za pripravo, izvedbo in objavo javnega razpisa, izvedbo 
postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno- 
zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja 
javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.

12. člen
(strokovna komisija)

Za pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za 
pripravo strokovnega poročila mestni svet imenuje strokovno 
komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj univerzitetno 
izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega podro-
čja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol-
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo 
s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se 
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega 
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav-
nega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne 
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in 
podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku 
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija 
uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokov-
njake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji 
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim 
za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno- 
zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.

V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

13. člen
(vzpostavitev)

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-za-
sebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe 
o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če 

izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.

14. člen
(prenehanje)

Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpol-
nitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji 
in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega 
partnerstva se določijo s pogodbo.

VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM

15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)

Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se 
uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba 
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva-
janje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, 
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, 
ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo 
predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega 
projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganja doseganja 
zagotovljenih prihrankov, ki izhajajo iz tehnološke izvedbe in-
vesticijskih ukrepov.

Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem par-
tnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito 
zavarovanje javnega interesa.

VII. NAČIN FINANCIRANJA

16. člen
(način financiranja)

Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni 
uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost 
za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, 
pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja 
objektov vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe 
projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dose-
danje rabe energije na letnem nivoju.

Zasebni partner bo moral v celoti ali pretežnem delu 
zagotoviti financiranje izvedbe vseh ponujenih gradbenih in 
tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka.

V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori 
tudi za drugačen način financiranja projekta, kolikor bi se to 
izkazalo kot gospodarno.

VIII. NADZOR

17. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vr-
šita župan in občinski svet.

Na zahtevo mestnega sveta je župan dolžan poročati 
mestnemu svetu o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izva-
janjem javno-zasebnega partnerstva.

18. člen
(veljavnost akta)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0018/2012
Murska Sobota, dne 11. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.
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NOVO MESTO

3155. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija 
za šport Novo Mesto

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: 
U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega 
programa športa (Uradni list RS, št. 24-1065/00) in 16. člena 
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – 
UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. redni 
seji dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport 

Novo Mesto

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto s sedežem 

v Novem mestu, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod 
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO (v nadaljnjem be-
sedilu: zavod) za izvajanje nacionalnega programa športa, 
za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, 
športnih igrišč in otroških igral v lasti Mestne občine Novo 
mesto ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, orga-
nizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na 
območju Mestne občine Novo mesto.

Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
a) športni objekti so javni športni objekti v lasti občine, ki 

se uporabljajo kot javno dobro in za namen, za katerega so bili 
zgrajeni in urejeni. Javni športni objekti so opredeljeni z aktom 
o določitvi javnih športnih objektov Mestne občine Novo mesto,

b) športna igrišča so za športno dejavnost opremljene in 
urejene površine in prostori v lasti občine,

c) otroška igrala so igrala na površinah v lasti občine, 
ki niso prenesena v upravljanje vrtcem, šolam ali s katerimi 
dejansko upravljajo krajevne skupnosti.

3. člen
Javni interes Mestne občine Novo mesto na področju 

športa obsega zlasti:
– zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in 

razvoj športnih dejavnosti,
– načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javnih športnih 

objektov,
– ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih 

panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgo-
je, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega 
športa,športa invalidov,

– športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te, izobra-
ževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.

Podrobnejše opredelitve posameznih področij športa do-
loča statut zavoda.

IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda se glasi: Agencija za šport Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Kettejev drevored 2.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z usta-

noviteljem.

PEČAT ZAVODA

5. člen
Zavod ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike premera 35 

mm. V sredini se nahaja grb Mestne občine Novo mesto, na 
obodu pa je izpisano: Mestna občina Novo mesto, pod tem pa: 
Agencija za šport Novo mesto.

V primeru, da zavod uporablja več pečatov z v zgornjem 
odstavku navedeno vsebino, mora pečate oštevilčiti z zapore-
dnimi številkami.

Direktor lahko sprejme sklep, da se uporablja tudi pečate 
v drugačnih dimenzijah. Vsebina in oblika pečata morata biti 
identični vsebini pečata 35 mm, ki je navedena v prvem od-
stavku tega člena.

Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov ter določi delavce, ki so za njih odgovorni.

DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja in vzdržuje športne objekte,
– upravlja in vzdržuje športna igrišča in otroška igrala na 

javnih površinah, razen igral s katerimi upravljajo vrtci, osnovne 
šole ali drugi upravljavci,

– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objek-

tov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upra-
vljanju zavoda,

– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima 
v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,

– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese 
med posameznimi uporabniki,

– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za 
varnost delovanja objektov in naprav,

– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju 
javnih športnih objektov v občini,

– izvaja del letnega programa športa v občini, ki se sofi-
nancira iz javnih sredstev,

– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje 
stanja v športu, skrbi za celovit razvoj športa v občini,

– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za usta-
novitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi 
organi, strokovnimi institucijami in drugimi,

– daje strokovno in organizacijsko pomoč športnim dru-
štvom in klubom,

– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne 
športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri 
kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih 
rekreativnih prireditvah za mladino,

– organizira in izvaja druge športne in kulturne športne 
dejavnosti, tudi komercialne programe v skladu z zakonom, 
v skladu z namembnostjo posameznih prostorov, objektov in 
naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,

– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi 
obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,

– spremlja in analizira naloge v športu,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih de-

lavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
S predhodnim soglasjem ustanovitelja zavod lahko izvaja 

tudi druge naloge:
– upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, 

katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upra-
vljanja ter rednega vzdrževalca,

– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne de-
javnosti zavoda.

S soglasjem občinskega sveta se dejavnost zavoda lahko 
razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna 
pogodba.
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7. člen
Zavod je registriran za opravljanje javne službe na po-

dročju:
– H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem 

prometu
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.292 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.299 Druge dejavnosti za prosti čas

Zavod v okviru javne službe opravlja tudi druge dejav-
nosti:
– H55.30 Gostinske storitve prehrane
– H49.320 Obratovanje taksijev
– H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 

in tovorni promet
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
– I56.300 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 

in dnevnih barih
– K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K74.70 Čiščenje objektov in opreme
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo 

ali po pogodbi
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, davčno svetovanje
– M73.120 Oglaševanje
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– O92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju športa in rekreacije
– R93.130 Obratovanje fitnes objektov.

Zavod lahko doda ali spremeni dejavnost le s soglasjem 
ustanovitelja.

8. člen
Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti iz prej-

šnjega člena se določi s statutom zavoda tako, da so razvidne 
osnovne storitve zavoda v skladu s 1. členom tega odloka.

9. člen
Zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom 

prenese v upravljanje zavodu ustanovitelj.

ORGANI ZAVODA

10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.

Svet zavoda

11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje občinski 

svet,
– enega predstavnika delavcev javnega zavoda, ki ga 

na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed 
zaposlenih delavcev zavoda na predlog strokovnega sveta, 
reprezentativnega sindikata in zbora delavcev,

– enega predstavnika športnih klubov in društev, izvajal-
cev letnega programa športa, ki ga predlaga športna zveza,

– enega predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov, 
uporabnikov storitev zavoda.

Predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini 
izberejo po medsebojnem dogovoru trije vzgojno-izobraževalni 
zavodi, ki v objektih v lasti občine na letnem nivoju koristijo 
največje število ur.

Predstavnika športne zveze izberejo športna društva in 
klubi, člani Športne zveze Novo mesto.

Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta.
V primeru neodločenega rezultata pri glasovanju se glas 

predsednika zavoda šteje dvojno.
Direktor in sindikalni zaupnik ne moreta biti člana sveta 

zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 

delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ 
glasov delavcev, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata 
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komi-
sijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet 
in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu po njegovem 
konstituiranju.

12. člen
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po poteku 

mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, 

za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne 

more več opravljati funkcije, člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imeno-

vanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za 
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgor-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel 
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje 
tričlansko komisijo v skladu z zadnjim odstavkom 10. člena.

Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo 
člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku 30 dni 
po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.

13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še 

naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih 

določata zakon in akt o ustanovitvi, s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo 

izvrševanje,
– spremlja, ocenjuje in analizira delo zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem 

soglasju ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski 

organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in 

statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev delavcev 

zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda.



Stran 8238 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Direktor zavoda

14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi 

delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez 
omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.

Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost in strokovnost 
dela zavoda svetu zavoda in ustanovitelju.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem 
ustanovitelja. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obve-
ščanja po predhodnem mnenju sveta zavoda.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko 
vnovič imenovan.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– specializacija po visokošolski izobrazbi,
– univerzitetna izobrazba,
– magistrska izobrazba (2. bolonjska),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja upravlja-

nja dejavnosti,
– pozna dejavnosti s področja športa, športne infrastruktu-

re in delovanja športnih organizacij v lokalni skupnosti,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje.

Strokovni svet

15. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestava in način oblikovanja, imenovanje, mandat, na-

loge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom 
zavoda in v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.

16. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, po-

stopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela 
določa statut zavoda.

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZAVODA IN FINANCIRANJE

17. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremič-

nine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejav-
nosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja 
za zadnje leto poslovanja.

Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim stvarnim 
premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Zavod sme oddati ne-
premično premoženje, s katerim upravlja, v uporabo, najem ali 
obremenjevati s stvarnimi pravicami le ob predhodnem pisnem 
soglasju ustanovitelja.

Pri upravljanju s premoženjem Mestne občine Novo mesto 
je zavod dolžan ravnati po veljavni zakonodaji, ki ureja ravnanje 
s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka 
tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

18. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osno-

vi letnega programa dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih 

virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom 
javnega zavoda,

– s kandidaturo na javnih natečajih in razpisih (v RS in 
mednarodnih).

Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogo-
vorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa, ki je 
občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako 
leto določi v odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto.

Zavod lahko ustanovi sklad za razvoj in pospeševanje 
športa. Podrobnejša določila o poslovanju sklada določa statut 
zavoda.

19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključ-

no za obnovo in razvoj objektov in igrišč, s katerimi upravlja in 
za razvoj svoje dejavnosti, v skladu z letnim planom in predho-
dnim soglasjem ustanovitelja.

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za 
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev 
zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predho-
dnem soglasju sveta zavoda.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA  
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, 

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, 

s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o 

rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju 
v skladu z zakonom.

Zavod pri izvajanju svoje dejavnosti upošteva postopke 
Zakona o javnem naročanju.

21. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno in upravlja 

z vsem premoženjem. Z nepremičnim premoženjem nastopa in 
upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.

SPLOŠNI AKTI ZAVODA

22. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem 

ustanovitelja.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med Agencijo za šport, športnimi društvi in klubi 

ter zainteresirano javnostjo na področju športa.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se 

urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v 
skladu s statutom.

Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom 
določeno, da jih sprejme direktor.

JAVNOST DELA

23. člen
Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost 

direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

24. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati 

listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
jo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno 
skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
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Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred-

pisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za po-

slovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor zavoda v okviru 

svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pri-

stojni organ ali druga organizacija;
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih de-

lavcih.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Nov svet zavoda se konstituira v treh mesecih po sprejetju 

tega odloka.
Sedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka 

mandata.
Zavod mora v roku 60 dni od konstituiranja novega sveta 

zavoda sprejeti statut v skladu z zakonom in tem odlokom.

26. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Agencije za šport Novo 

mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču 
Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-3397/00, in pre-
vzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto, p. o., 
(Uradni list RS, št. 80/97, 141/04 in 81/06).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-1/2012
Novo mesto, dne 27. septembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo 
Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne 
ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105)

Na podlagi 18. člena in petega odstavka 61. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – 
ZKZ-C, 7/12 in 57/12 – ZUPUDPP-a) ter 16. člena Statuta Mestne 
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski 
svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo 

Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne 
ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

»(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občin-
skem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni 

list RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 – tehnična popravka, 26/11 
– obvezna razlaga in 4/12 – tehnični popravek; v nadaljnjem 
besedilu: OPN MONM) spremeni in dopolni Odlok o loka-
cijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem 
mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 
– popravek, 68/07, Odlok o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu Prenova ob Ljub ljanski cesti 47, Uradni list RS, 
št. 106/11 in 22/12 – popravek).

(2) V celotnem besedilu odloka se spremeni poimenova-
nje ceste, in sicer »glavna cesta GII-105« v »regionalna cesta 
R3 651«.

2. člen
(vsebina in oblika SDLN)

Besedilo 2. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacij-

skem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem me-
stu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105) – (v 
nadaljevanju: SDLN) vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan 
je v digitalni in analogni obliki.

a) Tekstualni del;
b) Grafični del z grafičnimi načrti:

– List 1.1 Izsek iz grafičnega prikaza kartografskega 
dela OPN MONM

– List 1.2 Izsek iz veljavnih prostorskih izvedbenih 
aktov

– List 2 Območje SDLN in navezav javne 
infrastrukture z obstoječim parcelnim 
stanjem

– List 3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji (končno stanje)

– List 4.1 Ureditvena situacija (končno stanje)
– List 4.2 Ureditvena situacija (etapnost priključevanja 

trgovskega centra 1. faza)
– List 5 Prikaz poteka omrežij in priključevanja 

objektov na javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– List 6 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

– List 7 Načrt parcelacije
(2) SDLN, določa: opis prostorske ureditve, umestitev 

načrtovane ureditve v prostor, pogoje za urbanistično, krajinsko 
in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev, ener-
getske in komunalne infrastrukture ter pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja 
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin 
in rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe in način 
gradnje, obveznosti investitorjev in izvajalcev, dopustna odsto-
panja ter prehodno in končno določbo.

(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v SDLN, ki je skupaj z obveznimi prilogami 
na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

(4) Priloge SDLN so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje,
– prikaz stanja prostora,

– seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 
prostorskega akta,

– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– povzetek za javnost.«

3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Območje urejanja SDLN obsega prostor regionalne 

ceste, priključnih cest, glavne mestne ceste in javne poti, ki 
je potreben za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste na odseku od 
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km 2.425 do km 3.100. Deviirana cesta poteka po novi trasi 
(dolžina novogradnje 565 m). V večji meri poteka po travniških 
površinah čez vzpetino Tržič severno od obstoječe glavne 
ceste, pred priključevanjem na obstoječe križišče pa v manjši 
meri po sadovnjaku. Južno od krožnega križišča Bučna vas 
poteka območje načrtovanih ureditev vzdolž Ljubljanske ceste 
po funkcionalnih zemljiščih nekaterih objektov, ki so predvideni 
za rušenje. Poleg Ljubljanske ceste se rekonstruira tudi del 
Andrijaničeve ceste ob predvidenem novem trgovskem centru.

(2) Območje urejanja vključuje zemljišča oziroma dele 
zemljišč s parcelnimi številkami:

– k. o. Daljnji vrh: 680/2, 680/3, 680/4, 682/1, 683/1, 683/2, 
753/1, 754, 757, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 764/3, 764/4, 764/5, 
764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 768, 769, 773/1, 773/2, 775/1, 775/2, 
775/3, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 862, 865, 866, 869/1, 869/3, 
874, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 876/1, 876/2, 876/3, 
877/1, 878, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 884/3, 884/4, 884/5, 
885/2, 885/3, 885/4, 886/1, 886/3, 886/4, 887/2, 887/3, 887/4, 
888, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893, 897/1, 897/2, 897/3, 
1124/2, 1124/3, 1124/4, 1127/1, 1128/2, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 
1129/1, 1129/2, 1129/3, 1135/9, 1147/1, 1147/2, 1147/3;

– k. o. Bršljin: 149/1, 149/10, 606/4, 606/6, 606/17, 644/2, 
644/3, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 1085/3, 1085/4, 
1085/6, 1085/7, 1085/8, 1168/1.

(3) Za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev bo po-
trebna navezava javne infrastrukture tudi izven območja ure-
janja. Pri tem se smiselno upoštevajo pogoji veljavnega OPN. 
Navezave javne infrastrukture (javna razsvetljava, vodovo-
dno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko 
omrežje – NN, podzemna) so prednostno predvidene v ob-
močju navezave javne infrastrukture, ki poteka po zemljiščih z 
naslednjimi parcelnimi številkami:

– k. o. Daljnji vrh: 855, 857, 862, 864, 869/1, 871, 873, 
874, 884/5, 885/4, 895, 896, 897/1, 900, 901, 902, 908, 913, 
1117, 1118, 1121, 1125, 1127/1, 1127/2, 1128/3, 1135/9;

– k. o. Bršljin: 606/4, 149/10, 149/8, 149/9, 149/6, 1168/1.«
(4) Območje urejanja in območje navezave javne infra-

strukture sta prikazana v grafičnem delu SDLN (List 2. Obmo-
čje SDLN in navezav javne infrastrukture z obstoječim parcel-
nim stanjem).

4. člen
4. člen se v celoti črta.

5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Načrtovana je rekonstrukcija javnih cest v območju 

SDLN ter vse infrastrukturne in prostorske ureditve, vezane na 
izgradnjo ceste v dolžini približno 765 m, in sicer:

– rekonstrukcija Ljubljanske ceste (razširitve, pasovi za 
leve zavijalce, umestitev novih avtobusnih postajališč) z nave-
zavo na rekonstrukcijo krožnega križišča Bučna vas,

– izgradnja priključnih cest 1A in 1B ter rekonstrukcija 
dela Tržiške ulice,

– izvedba dostopa do parcele št. 1128/5 preko dela par-
cele št. 1127/1 (obe k.o. Daljnji vrh),

– rekonstrukcija dela Andrijaničeve ceste z izdelavo do-
datnih pasov za leve zavijalce in umestitvijo avtobusnih po-
stajališč,

– izgradnja obojestranske kolesarske steze in obojestran-
skega pločnika na Ljubljanski in Andrijaničevi cesti,

– izgradnja pločnika na priključnih cestah 1A in 1B,
– izgradnja avtobusnih postajališč s čakališčem in nad-

strešnico,
– rekonstrukcija krožnega križišča Bučna vas z rekon-

strukcijo priključnega kraka v smeri proti Mirni Peči in uvoza 
za Vrtni center,

– izgradnja enosmernega uvoza iz krožnega križišča Buč-
na vas v predviden trgovski center,

– obstoječe priključke v krožnem križišču se po izgradnji 
prestavljene nove ceste ukine,

– izgradnja obračališča na Tržiški ulici,
– ureditev vse potrebne javne infrastrukture,
– ureditev prometne signalizacije,
– ureditev odvodnje padavinskih voda s kolesarske steze, 

pločnika in ceste,
– izgradnja novih zidov,
– postavitev aktivne in pasivne protihrupne zaščite,
– ureditev in zaščita brežin,
– odstranitev stanovanjskih in njim pripadajočih objektov 

ter dela aktivne protihrupne zaščite, ki se nadomesti z novo.
(2) V ureditvenih enotah UE1, UE2 in UE3 so načrtovane 

prilagoditve grajenega prostora zaradi rekonstrukcije Ljubljan-
ske ceste.«

6. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen (dopustne gradnje in 

druga dela), ki se glasi:
»(1) V območju urejanja so dopustne gradnje novih objek-

tov, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije 
in odstranitve objektov. Dopustne so spremembe namembnosti 
objektov in izvedba investicijsko vzdrževalnih del, če niso v 
nasprotju z določili tega SDLN.

(2) Objekte za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje 
turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih je dopustno 
postavljati le na javnih mestih, če je postavitev v skladu s 
predpisi o plakatiranju in obveščanju. V varovanem območju 
javne ceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne 
ceste. V drugih varovanih območjih po predpisih o prostorskem 
načrtovanju je pred postavitvijo potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca varovanega območja.

(3) V območju urejanja je ob soglasju upravljavcev javne 
ceste dopustna ureditev obcestnih zelenih površin, vključno z 
ureditvijo drevoredov.

(4) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je do-
pustna skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji določenimi v 
veljavnem OPN in če njihova gradnja ni v nasprotju z določili 
tega SDLN.

(5) V območju ureditvenih enot UE 1, UE 2 in UE 3, so 
dopustne gradnje za dejavnosti, dopustne na površinah central-
nih dejavnosti (oznaka CD) v veljavnem OPN, razen bivanja.

(6) Obstoječe objekte v ureditveni enoti UE 2 in UE 3, 
ki so namenjeni bivanju, je do odstranitve ali spremembe na-
membnosti dopustno investicijsko vzdrževati in rekonstruirati.«

7. člen
V 6. členu se:
– odstavki oštevilčijo z zaporednimi številkami;
– prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predvidena ureditev vključuje deviacijo Ljubljanske 

ceste čez vzpetino Tržič na delu od km 2.425 do km 3.100. V 
km 2.425 se deviirana Ljubljanska cesta situativno naveže na 
rešitve izvedene rekonstrukcije Ljubljanske ceste in ureditve 
javne infrastrukture od km 1.347 do km 2.425, niveletno pa na 
obstoječe vozišče.«;

– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Obstoječemu dvopasovnemu krožnemu križišču Buč-

na vas se poveča zunanji radij na 70 m, uredi se dvopasovne 
uvozne in dvopasovne izvozne priključke na smereh proti avto-
cesti (Ljubljanska cesta) ter centru Novega mesta (Ljubljanska 
cesta) in Metliki (Andrijaničeva cesta). Uredi se enopasovni 
izvoz in dvopasovni uvoz v smeri Mirne Peči (Mirnopeška ce-
sta), enopasovni uvoz in enopasovni izvoz v ulico Velika Bučna 
vas ter enopasovni enosmerni izvoz do trgovskega centra na 
zemljišču parc. št. 884/5, k.o. Daljnji vrh (enosmerna cesta).«;

– v novem tretjem odstavku v prvem stavku beseda »kro-
žišče« nadomesti z besedama »krožno križišče«;

– predzadnji odstavek spremeni in dopolni tako, da se 
glasi:

»(4) Ob navedenem križišču se na Ljubljanski cesti pred-
vidi avtobusni postajališči s čakališčem in nadstrešnico. Nova 
avtobusna postajališča so predvidena tudi na Ljubljanski cesti 
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južno od krožnega križišča ter na Andrijaničevi cesti pri predvi-
denem trgovskem centru. Kolesarska steza in hodnik za pešce 
sta ob glavni cesti predvidena obojestransko. Na priključnih ce-
stah se predvidi obojestranski pločnik za pešce in enosmerna 
kolesarska steza.«;

– zadnji odstavek se oštevilči s številko »(5)«.

8. člen
7. člen se v celoti izbriše.

9. člen
Besedilo 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Predvidena je odstranitev objektov in ureditev:
– odstranitev objektov
R1: Ljubljanska cesta št. 58, objekt na parceli št. 893, 

k.o. Daljnji vrh,
R2: Tržiška ulica 1, stanovanjski objekt na parceli 

št. 891/1, k.o. Daljnji vrh,
R3: Ljubljanska cesta št. 49, stanovanjski objekt na par-

celi št. 1128/5, k.o. Daljnji vrh in
R4: Bučna vas 1, stanovanjski objekt na parceli št. 149/1, 

k.o. Bršljin;
– odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožnem križi-

šču in na Andrijaničevi cesti.«

10. člen
Besedilo 9. člena se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi:
»(1) Predvidena je rekonstrukcija javnih cest, ki mora 

zagotoviti naslednje minimalne normalne prečne prereze:

a) Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste (NPP 1)
vozni pas 4 x 3,25 m  13,00 m
robni pas 2 x 0,50 m 1,00 m
varovalni pas 2 x 0,50 m 1,00 m
enosmerna kolesarska steza 2 x 1,00 m 2,00 m
hodnik za pešce in invalide 2 x 1,20 m 2,40 m
berma 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj   20,40 m

b) Normalni prečni prerez Andrijaničeve ceste (NPP 2)
vozni pas 4 x 3,25 m 13,00 m
robni pas 2 x 0,50 m 1,00 m
ločilni otok 1 x 2,00 m 2,00 m
varovalni pas 2 x 0,50 m 1,00 m
enosmerna kolesarska steza 2 x 1,00 m 2,00 m
hodnik za pešce in invalide 2 x 1,20 m 2,40 m
berma 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj  22,40 m

c) Normalni prečni prerez (NPP 3) priključnih cest 1A in 1B je 
naslednji:

vozni pas 2 x 3,00 m 6,00 m
robni pas 2 x 0,25 m 0,50 m
varovalni pas 2 x 0,50 m 1,00 m
enosmerna kolesarska steza 2 x 1,00 m 2,00 m
hodnik za pešce in invalide 2 x 1,20 m 2,40 m
berma 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj  12,90 m

d) Normalni prečni prerez (NPP 4) Tržiške ulice je naslednji:
vozišče 2 x 2,75 m 5,50 m
bankina/berma 2 x 0,50 m 1,00 m
Skupaj  6,50 m

(2) Kolesarska steza in pločnik za pešce
Ob vozišču Ljubljanske in Andrijaničeve ceste ter ob pri-

ključnih cestah 1A in 1B v celotni dolžini potekajo obojestranska 
kolesarska steza in pločnik. Kolesarska steza je od vozišča 
ločena z dvignjenim robnikom.

(3) Prehodi za pešce in kolesarje
Na obravnavanih odsekih cest se uredijo varni prehodi za 

pešce in kolesarje.
(4) Obojestransko avtobusno postajališče
Na obravnavanem odseku so predvidena obojestranska 

avtobusna postajališča za mestni potniški promet z urejenim 
čakališčem niveletno dvignjenim od vozišča in opremljenim z 
nadstrešnico:

– na Ljubljanski cesti v območju križišča s priključnima 
cestama 1A in 1B v km 2.660 in km 2.800,

– na Ljubljanski cesti južno od krožnega križišča v km 
3.075 ter

– na Andrijaničevi cesti v km 0.170 in km 0.190.
(5) Priključki
V km 2.958 se izvede nov priključek deviirane Ljubljan-

ske ceste v krožno križišče, obstoječi priključek opuščene 
trase Ljubljanske ceste, se ukine. Ukine se tudi priključek 
Tržiške ulice v krožno križišče. Opuščeni del Ljubljanske 
ceste in Tržiška ulica se na rekonstruirano Ljubljansko ce-
sto navežeta preko križišča v km 2.744. Na južnem koncu 
Tržiške ulice se uredi obračališče. Uvoz preko poglobljenega 
robnika za stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 49 se ukine, 
navezava se uredi s podaljškom slepega kraka opuščene 
Ljubljanske ceste. V km 2.978 se v krožnem križišču izvede 
nov enosmerni priključek do predvidenega trgovskega centra 
na zemljišču s parcelno št. 884/5, k. o. Daljnji vrh (v nadalje-
vanju: trgovski center). Na Andrijaničevi cesti se izvede nov 
priključek do predvidenega TC v km 0.140.

(6) Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča, kolesarske 

steze in pločnika za pešce se uredi s prečnimi in vzdolžnimi 
skloni ter se preko vtočnih jaškov ter drenažno kanalizacijskih 
cevi kontrolirano vodi do lovilca olj ter se navezuje na obstoječo 
padavinsko kanalizacijo.

(7) Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob 

vseh novih trasah in rekonstrukcijah ceste ter krožnega križi-
šča ter na celotni Tržiški ulici in se naveže na obstoječo javno 
razsvetljavo pri krožnem križišču.. Omarica javne razsvetljave 
je obstoječa in se nahaja ob krožnem križišču ter se dogradi za 
en tokokrog javne razsvetljave.«

11. člen
V 10. členu se:
– prvi odstavek (pod naslovom Zidovi) spremeni in dopolni 

tako, da se glasi:
»Na delu od križišča v km 2.744 se v smeri proti krožnemu 

križišču obojestransko predvidi AB zid, na katerega se postavi 
protihrupna ograja. Skupna dolžina AB zidu levo znaša 246 m, 
desno pa 240 m. AB zid s protihrupno ograjo v dolžini 81 m se 
postavi tudi na severni strani Andrijaničeve ceste med krožnim 
križiščem in novim uvozom v predviden trgovski center v km 
0.120. AB zid je pravokoten na niveleto ceste, zgornji rob AB 
zidu (oziroma krone) sledi niveleti ceste. Višina AB zidu se 
spreminja glede na zaledni teren, in sicer so spremembe višine 
narejene s preskoki.«.

– drugi odstavek (pod naslovom Protihrupna zaščita) 
spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Del obstoječe protihrupne ograje na območju krožnega 
križišča in ob Andrijaničevi cesti se zaradi novih ureditev od-
strani. Novo predvidena aktivna protihrupna zaščita se izvede 
(glede na etapnost gradnje) kot je predvideno v ureditvenih 
situacijah v grafičnem delu SDLN (grafični listi št. 4.1 in 4.2). 
Med novo cesto in Tržiško ulico ter staro Ljubljansko cesto 
se predvidi prehode za pešce in kolesarje skozi protihrupno 
ograjo. Na stanovanjskih objektih Tržiška ulica 1 in 3, Velika 
Bučna vas 1 ter Ljubljanska cesta št. 49, 52, 54 in 56 se v prvi 
fazi preveri in po potrebi predvidi pasivna protihrupna zaščita.«

– v tretjem odstavku (pod naslovom Ureditev in zaščita 
brežin) se v prvem stavku za besedo »v naklonu« doda besedo 
»okvirno«.
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12. člen
V 11. členu se odstavki oštevilčijo z zaporednimi številka-

mi. Na začetku se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(1) Splošni pogoji za oblikovanje
Pri projektiranju objektov se smiselno glede na namen in 

vrsto objekta upoštevajo pogoji za urbanistično, krajinsko in 
arhitekturno oblikovanje, določenih v veljavnem OPN, če niso 
v nasprotju z določili tega SDLN.«

13. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen (raba zemljišč), ki 

se glasi:
»Raba prostora znotraj območja urejanja:
– območja prometne in druge gospodarske javne infra-

strukture (površine za regionalno cesto, javne priključne ceste, 
avtobusna postajališča, kolesarsko stezo in pločnik, vsa pripa-
dajoča javna infrastruktura) so površine namenjene grajenemu 
javnemu dobru;

– na zemljiščih predvidenih ureditev, ki se nahajajo v 
območjih navezav javne infrastrukture izven območja urejanja, 
se po izvedeni začasni rabi za izvedbo infrastrukturnih podze-
mnih vodov predvidi sanacija površin. Po izvedbi ureditev se 
ta območja naprej urejajo na podlagi določil veljavnega OPN 
MONM. Za nove ureditve je potrebna predhodna pridobitev so-
glasja upravljavca objektov gospodarske javne infrastrukture, 
načrtovane s tem odlokom;

– na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja ponikovalni-
kov, se zemljišča po končani gradnji rekultivira tako, da se jih 
zatravi. Na teh zemljiščih je raba omejena v skladu s pogoji, ki 
veljajo za tovrstne objekte;

– na območju UE 1 se za gradnje smiselno uporablja-
jo določila prostorsko izvedbenih pogojev veljavnega OPN 
MONM, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo površine 
centralnih dejavnosti (oznaka CD), pri čemer so največji hori-
zontalni gabariti objekta določeni znotraj površine namenjene 
za razvoj objekta, največji vertikalni gabariti oziroma višina 
objekta je 10,5 m nad koto cestnega terena. Faktor pozidanosti 
gradbene parcele (FI) je največ 0,9, faktor izrabe gradbene 
parcele pa je omejen z največjim izkoristkom glede dopustnih 
gabaritov. »Območje za razvoj objekta«: je del gradbene par-
cele, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo stavbe in je 
prikazano v grafičnem delu SDLN (List 4.1 Ureditvena situacija 
(končno stanje)). Določeno je z odmiki, ki zagotavljajo gradnjo, 
redno rabo in vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požar-
no varnost, intervencijo in zaščito pred rušitvami;

– na območju UE 2 se gradnje izvajajo skladno z določili 
prostorsko izvedbenih pogojev iz veljavnega OPN MONM, ki 
veljajo za podrobnejšo namensko rabo na predmetni ureditveni 
enoti (območje CD), pri čemer vertikalni gabarit ne sme prese-
gati vertikalnega gabarita dopustnega za UE1;

– na območju UE 3 se novogradnje izvajajo skladno z do-
ločili prostorsko izvedbenih pogojev iz veljavnega OPN MONM, 
ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo CD, pri čemer je do-
voljena višina objekta omejena z dopustno etažnostjo objekta 
P+1. Dopustna je tudi podkletitev objekta in izraba mansarde. 
Za obstoječo stanovanjsko stavbo so dopustne vse ureditve 
rekonstrukcije ter rednega in investicijskega vzdrževanja ob-
stoječih objektov.«

14. člen
Prvi odstavek 12. člena se dopolni tako, da se v celoti 

glasi:
»Ob predvideni novogradnji Ljubljanske ceste, pločnika, 

kolesarske steze in avtobusnega postajališča ter ob rekon-
strukciji Andrijaničeve ceste in krožnega križišča bo tangirana 
komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega pose-
gov in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod 
ter vodovodno omrežje.«

Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 
»ter meteorna kanalizacija«.

Na koncu se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Gospodarska javna infrastruktura na območju Tržiške 

ulice se v celoti rekonstruira.
V območju urejanja iz 3. člena tega odloka je dopu-

stna tudi gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture 
in priključkov nanje, ki niso predvideni s tem odlokom, če so 
nujno potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb ali pri-
ključevanje uporabnikov. Za njihovo gradnjo se pridobi soglasja 
upravljavcev gospodarskih javnih prostorskih ureditev iz tega 
odloka.«

15. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Pri projektiranju objektov se smiselno upoštevajo pogoji 

za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 
in grajeno javno dobro, določenih v veljavnem OPN, če niso v 
nasprotju z določili tega SDLN.«

16. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom dodajo novi odstavki, 

katerih besedilo se glasi:
»Na območju je predviden kablovod KB 110kV Bršljin–Go-

tna vas. Pod krožnim krožiščem se izvede s horizontalnim pod-
vrtavanjem za uvlečenje predvidenega kablovoda, zaradi česar 
se v času podvrtavanja na vsaki strani krožnega križišča uredi 
plato. Podrobnejši pogoji so določeni v Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za daljnovod 
2 × 110kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11).

Obstoječi nizkonapetostni kabel, ki poteka vzporedno z 
Andrijaničevo cesto, se pod povoznimi površinami zaščiti z 
obbetoniranimi PVC cevmi.

Obstoječi srednjenapetostni kabel, ki poteka vzporedno z 
Andrijaničevo cesto, se prestavi izven povoznih površin.

Vse povozne jaške v EKK se dodatno mehansko ojača.«

17. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom dodata nova odstav-

ka, katerih besedilo se glasi:
»Pri prečkanju vozišča se vodovodne cevi ustrezno za-

ščiti.
Na predvidenem vodovodnem omrežju se zagotovi ustre-

zno hidrantno mrežo v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji 
upravljavca.«

18. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, 

ki se glasi:
»Zaradi rekonstrukcije cest in krožnega križišča se rekon-

struira obstoječa javna razsvetljava na obravnavanem obmo-
čju. Obstoječe drogove javne razsvetljave se po rekonstrukciji 
odstrani.«

19. člen
V 18. členu se besedilo preoblikuje tako, da se v celoti 

glasi:
»Tangence predvidenega posega in ostale komunalne 

infrastrukture z distribucijskim plinovodom so v območju od 
km 2.925 do km 2.950 in so prikazane v zbirni karti komunal-
nih vodov in naprav. Predvidena je zaščita distribucijskega 
plinovoda premer 200 mm z obbetoniranjem v skupni dolžini 
17 m. V priključnih cestah 1A in 1B ter v Tržiški ulici se ob trasi 
vodovoda rezervira koridor sekundarnega redistribucijskega 
plinovodnega omrežja za bodoče območje predvidene izgra-
dnje novega naselja – kompleksna stanovanjska gradnja v 
Bučni vasi ob Tržiški ulici in v njenem podaljšku proti severu je 
predvidena z Urbanistično zasnovo Novega mesta – kot bodoči 
razvoj poselitve (območja za stanovanja in z njimi združljive 
dejavnosti/perspektivna raba).

V km 2.580 prečka Ljubljansko cesto trasa načrtovane-
ga prenosnega plinovoda M5, Novo mesto–Trebnje (premer 
150 mm, tlak 50 bar, za katerega je sprejet lokacijski načrt. 
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Načrtovani plinovod M5 bo v upravljanju Geoplina plinovodi, 
d.o.o., ki je sistemski operater prenosnega omrežja zemeljske-
ga plina. Glede na to, da bo cesta zgrajena pred plinovodom, 
niso predvideni nobeni ukrepi.«

20. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se v 

celoti glasi:
»Na lokaciji ob novem križišču med priključno cesto 1B in 

vstopom v Tržiško ulico se uredi ekološki otok, ki se nahaja na 
javnih površinah in ima zagotovljen 24-urni dostop za smetarski 
tovornjak max višine 4 m. (Grafični del SDLN: List 4.1 Ureditve-
na situacija (končno stanje)).«

21. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen (kanalizacija), ki 

se glasi:
»Obstoječa kanalizacija v območju urejanja je mešana, 

fekalna in meteorna. Predvidena kanalizacija se gradi v loče-
nem sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija).

Na odseku od km 2.910 do km 3.175 Ljubljanske ceste 
je predvidena izgradnja meteornega kanala. Ob Andrijaničevi 
cesti je predviden del drugega meteornega kanala od km 
0.100 do km 0.220. Izpusti meteornih kanalov so predvideni v 
ponikalni polji v km 2.950 Ljubljanske ceste in km 0.800 Andri-
janičeve ceste (Grafični del SDLN: List 5 Prikaz poteka omrežij 
in priključevanja objektov na javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro).«

22. člen
V 22. členu se drugi odstavek dopolni in spremeni tako, 

da se v celoti glasi:
»Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zago-

toviti dostop do zemljišč v kmetijski rabi.«

23. člen
V 23. členu se:
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»V območju urejanja iz 3. člena tega odloka so dopustne 

ureditve, ki bodo izhajale iz posebnega projekta ureditve oko-
lice spomenika na parceli št. 778 in 775/4, obe k.o. Daljnji vrh 
za katerega bo pridobljeno soglasje pristojne kulturnovarstvene 
službe.«

– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poseg s svojim posrednim vplivom ne sme ogrožati 

obstoja varovane enote Novo mesto – Jakličev toplar (EŠD 
15587) in njegove pojavnosti.«

24. člen
V 24. členu se:
– v celoti briše besedilo drugega in tretjega odstavka,
– na začetku pred prvim odstavkom dodajo trije novi 

odstavki, ki se glasijo:
»(1) Za zmanjšanje hrupa je treba v 1. fazi izvedbe rekon-

strukcije cest preveriti in po potrebi izvesti ukrepe pasivne pro-
tihrupne zaščite za stavbe na naslovu Tržiška u. 1, Ljubljanska 
c. 49, Velika Bučna vas 1, Ljubljanska c. 56, Ljubljanska c. 54, 
Ljubljanska c. 52, vse v Novem mestu.

(2) Za zmanjšanje hrupa do 2. Faze izvedbe rekonstruk-
cije cest obstoječe protihrupne ograje (aktivna protihrupna 
zaščita) ob Andrijaničevi cesti (vzhodno od krožnega križišča) 
na severni in južni strani ostanejo. V 2. fazi, ko je predvidena 
rekonstrukcija Andrijaničeve ceste, je v območju novih avto-
busnih postajališč potrebno prestaviti obstoječo PHO v enaki 
dolžini in višini ograje.

(3) Za zmanjšanje hrupa se v 1. fazi absorpcijska obrabna 
plast vozišča DBM 11s izvede na novi Ljubljanski c. (severno 
od krožnega križišča). V 2. fazi pa je DBM11s potrebno izvesti 
dodatno na vseh rekonstruiranih cestnih odsekih v območju 
obdelave in sicer: Ljubljanska cesta – odsek južno od križišča, 
Ljubljanska cesta – odsek severno od križišča samo dodatne 

vozne pasove, ki so predvideni v 2. fazi, krožno križišče An-
drijaničeve c. in Ljubljanske c., Andrijaničeva c. – vzhodno od 
krožnega križišča in Mirnopeška c. – zahodno od krožnega 
križišča do meje območja urejanja.«

25. člen
Za 25. členom se doda nov, 25.a člen (parcelacija), ki se 

glasi:
»(1) Zemljiškim parcelam v območju urejanja se lahko 

spreminjajo meje le skladno z Načrtom parcelacije, določenim 
v grafičnem delu SDLN (List 7, Načrt parcelacije). Pri tem mo-
rajo spremenjene meje potekati po črti obvezne meje zemljiške 
parcele določene na Listu 7, ki prikazuje površine za gradnjo 
javne infrastrukture in zemljiških parcel. Mejne točke parcel so 
opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in 
so razvidne iz istega načrta.

(2) Parcelacije zemljiških parcel iz prve točke tega člena, 
ki so v območju ureditvene enote UE1, UE2 in UE3, so dopu-
stne, če novonastale zemljiške parcele izpolnjujejo pogoje za 
gradbeno parcelo. (3) Za potrebe izdaje dovoljenj za gradnjo, 
odmere komunalnega prispevka in drugih postopkov v zvezi z 
gradnjo ali uporabo načrtovanih prostorskih ureditev se šteje, 
da so zemljiške parcele, potrebne za gradnjo, gradbene parce-
le po predpisih o graditvi objektov.

(4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v 
javno korist so v območjih javnih površin, dopustne delitve in 
drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne 
za gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjenih iz-
vajanju gospodarskih javnih služb.

(5) Združita se lahko gradbeni parceli oziroma območji 
UE 1 in UE2, če javna pot, ki poteka med njima ne bo več 
kategorizirana javna cesta.«

26. člen
Za 26. členom se doda nov, 26.a člen (etapnost izvedbe), 

ki se glasi:
»Priključevanje novega trgovskega centra se lahko izve-

de v dveh fazah, kjer posamezna faza predstavlja zaključeno 
celoto. 1. faza (pred rekonstrukcijo krožnega križišča) je uskla-
jena s končno ureditvijo rekonstruiranega odseka (2. faza) in 
predstavlja priključevanje načrtovanega območja trgovskega 
centra na novo Ljubljansko cesto: predvideno je priključevanje 
novega trgovskega centra po izvedbi nove Ljubljanske ulice iz 
obstoječega krožnega križišča in sicer preko kraka, preko ka-
terega se je prvotno priključevala Tržiška ulica, ki pa se z novo 
Ljubljansko cesto zapre za motorni promet. 1. faza obsega tudi 
zaprtje Tržišče ulice za motorni promet iz smeri krožnega križi-
šča, izvedbo obračališča, izvedbo ekološkega otoka ter izvedbo 
protihrupnih ograj na južnem delu Tržiške ulice. Priključevanje 
trgovskega centra preko glavne ceste (Andrijaničeve ceste) se 
izvede po sistemu desno – desno.«

27. člen
Za 26.a členom se doda nov, 26.b člen, ki se glasi:
»Za obstoječe objekte, ki so blizu območja izvajanja grad-

benih del, se mora v projektni dokumentaciji za gradnjo posebej 
izdelati tehnološki načrt izgradnje in omejiti uporabo mehaniza-
cije oziroma izbrati način gradnje in materialov, ki ne vplivajo na 
stabilnost obstoječih objektov.

Med izvajanjem gradbenih del se nadzirajo morebitne po-
škodbe na obstoječih objektih in ob ugotovitvi poškodb izvede 
ustrezna sanacija.«

28. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom dodata nova odstav-

ka, ki se glasita:
»Pred zaprtjem Tržiške ulice mora investitor preurediti 

dovoza do objektov Tržiška ulica 4 in 6 (parc. št. 880 in 879, 
k. o. Bučna vas).

Stroški vseh potrebnih spremljajočih ureditev bremenijo 
investitorja rekonstrukcije ceste.«
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29. člen
Besedilo 28. člena se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi:
»(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene 

okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. 
Pri realizaciji načrtovanih ureditev so dopustna manjša odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, 
geomehanskih, hidroloških in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika.

(2) Od pogojev, ki so s tem prostorskim aktom določeni 
numerično so dopustna odstopanja do 10 %.

(3) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in ce-
stne ureditve so dopustno tolerance, če se pri izdelavi projektne 
dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, geoloških, 
geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je z 
manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično, ekonomsko 
ali okoljsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša ob-
stoječega oziroma predvidenega stanja.

(4) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev 
načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcional-
nosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v času 
gradnje ali času fazne izvedbe investicij, dopustno z brežinami 
in drugimi ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu in začasnimi 
infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih 
gradbenih parcel izven območja gradbene parcele na kateri je 
prostorska ureditev načrtovana.

(5) Ob izvedbi posamezne faze, ki predvideva izgradnjo 
objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustno izvesti 
tudi nujno potrebne ureditve gospodarske javne infrastrukture, 
sicer načrtovane v drugi fazi.

(6) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, prometne sheme, načrtovanih programov, ne smejo 
poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju tega odloka 
oziroma na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati soglasodajalci in 
organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.«

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(usklajenost veljavnih prostorsko izvedbenih aktov)
Načrtovane prostorske ureditve iz 3. člena tega odloka je 

v območju prekrivanja območja urejanja SDLN z območjem na 
katerem veljajo določila Odloka o lokacijskem načrtu plinovoda 
za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90) in Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna 
vas (Uradni list RS, št. 9/11) treba projektirati ob upoštevanju 
pogojev navedenih prostorskih aktov iz tega člena.

31. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju urejanja 

SDLN iz 3. člena tega odloka prenehajo veljati določila
– Odloka o zazidalnem načrtu Vrtni center Bučna vas v 

Novem mestu (Uradni list RS, št. 3/06 in 74/02) in
– Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Prenova ob Ljubljanski cesti 47 (Uradni list RS, št. 106/11 in 
22/12 – popravek).

32. člen
SDLN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 

Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo 
mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko 
velja analogna oblika.

33. člen
Veljavnost

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-3/2009-215
Novo mesto, dne 27. septembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu Podbreznik

Na podlagi 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 
97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 17. seji dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu Podbreznik

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Podbreznik (v nadaljevanju tudi ZN Podb-
reznik ali ZN), Uradni list RS, št. 74/02. Spremembe zazidal-
nega načrta Podbreznik (v nadaljevanju spremembe ZN ali SD 
ZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko 
OPPN- L4/2010 v mesecu septembru 2012.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo 
tekstualni del (spremembe in dopolnitve odloka s prilogama 
1a in 1b z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti), 
spremembe in dopolnitve grafičnega dela in priloge.

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen (Vsebina zazidalnega 

načrta), ki se glasi:
»ZN vsebuje tekstualni (odlok) in grafični del. Izdelana sta 

v digitalni in analogni obliki.
A) Odlok
Splošne določbe
Namembnost prostora
Splošni pogoji za izrabo območja in za oblikovanje pose-

gov v prostor
Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte
Pogoji za zunanje ureditve
Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev ob-

močja
Drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor
Parcelacija
Faznost izvajanja zazidalnega načrta
Tolerance
Obveznosti investitorjev, izvajalcev in lastnikov zemljišč
Prehodne določbe
Končne določbe
Priloga 1a: Dopustni nezahtevni objekti po posameznih 

območjih ZN Podbreznik
Priloga 1b: Dopustni enostavni objekti po posameznih 

območjih ZN Podbreznik
B) Grafični del (grafični del SD ZN v celoti nadomesti 

grafični del ZN Podbreznik) z naslednjo vsebino je sestavina 
vezane mape ZN:



Uradni list Republike Slovenije Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 8245 

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega 
dela OPN s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju, M 1:5.000

2. Katastrski načrt z vrisom meje ZN, M 1:2.000
3. Geodetski načrt z vrisom meje ZN, M 1:1.000
4. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in 

povezav s sosednjimi območji, M 1:10.000
5. Ureditvena situacija, M 1:1.000
6. Arhitektonsko-zazidalna situacija z 

značilnim vzdolžnim prerezom, M 1:1.000
7. Značilni prečni prerezi prek območja ZN, M 1: 500
8.a Situacija cestnega omrežja s prikazom 

prometne ureditve, M 1: 1000
8.b Vzdolžni prerez osrednje cestne zanke, M 1:1000/100
8.c Karakteristični prečni prerez ceste v 

naselju s komunalnimi vodi, M 1: 50
9. Zbirna situacija komunalnih vodov in 

naprav na območju ZN, M 1:1.000
10. Situacija vodovodnega in plinovodnega 

omrežja, M 1:1.000
11. Situacija elektroenergetskega omrežja, M 1:1.000
12. Situacija telekomunikacijskega omrežja, M 1:1.000
13. Situacija kanalizacijskega omrežja, M 1:1.000
14. Navezave na obstoječa infrastrukturna 

omrežja, M 1:5.000
15. Načrt parcelacije, M 1:2.000
16. Tehnični elementi za zakoličenje objektov M 1:2.000
17. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje 

okolja M 1:10.000«

3. člen
Za 1.a členom se doda nov 1.b člen (Priloge ZN), ki se 

glasi:
»Priloge ZN so:
1. Izvleček iz planskega akta in veljavnega prostorskega 

akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
Priloge ZN so sestavine vezane mape ZN razen Strokov-

nih podlag iz 3. točke, ko so elaborirane v posebnih mapah in 
se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.«

4. člen
V 2. členu se doda naslov člena »(Obseg ureditvenega 

območja)«.
Besedilo prvega odstavka 2. člena se v celoti nadomesti 

z novim besedilom:
»Območje zazidalnega načrta zajema zemljišča in dele 

zemljišč s parcelnimi številkami:
2064/1, 2064/2, 2066/2, 2066/3, 2070, 2072/1, 2072/3, 

2073/4, 2073/5, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 
2073/11, 2073/12, 2073/13, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 
2074/5, 2074/6, 2074/7, 2075/4, 2075/5, 2075/6, 2075/8, 
2075/10, 2075/12, 2075/14, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 
2075/18, 2075/19, 2075/20, 2075/22, 2075/23, 2075/25, 
2075/26, 2075/27, 2075/28, 2075/29, 2075/31, 2075/35, 
2075/36, 2075/37, 2075/38, 2075/39, 2075/40, 2075/42, 
2075/43, 2075/44, 2075/45, 2075/46, 2075/47, 2075/48, 
2075/49, 2075/50, 2075/51, 2075/52, 2075/53, 2075/54, 
2075/55, 2075/56, 2075/57, 2075/58, 2075/59, 2075/60, 
2075/61, 2075/62, 2075/63, 2075/64, 2075/65, 2075/66, 
2075/67, 2075/68, 2075/69, 2075/70, 2075/71, 2075/72, 
2075/73, 2075/74, 2075/75, 2075/76, 2075/78, 2075/79, 
2075/80, 2075/81, 2075/82, 2075/83, 2075/84, 2075/85, 

2075/86, 2075/87, 2075/88, 2075/89, 2075/91, 2075/92, 
2075/93, 2075/94, 2075/95, 2075/96, 2075/97, 2075/98, 
2075/99, 2075/100, 2075/101, 2075/102, 2075/103, 2075/104, 
2075/105, 2075/106, 2075/107, 2075/108, 2075/109, 2075/110, 
2075/112, 2075/114, 2075/115, 2075/116, 2075/117, 2075/118, 
2075/119, 2075/120, 2075/121, 2075/122, 2075/123, 2075/124, 
2075/125, 2075/126, 2075/127, 2075/128, 2075/129, 2075/130, 
2075/131, 2075/132, 2075/133, 2075/134, 2075/135, 2075/136, 
2075/137, 2075/138, 2075/139, 2075/140, 2075/141, 2075/142, 
2075/143, 2075/144, 2075/145, 2075/146, 2075/147, 2075/148, 
2075/149, 2075/150, 2075/151, 2075/152, 2075/153, 
2075/154, 2079/3, 2079/4, 2079/5, 2079/6, 2080/5, 2080/7, 
2080/8, 2080/9, 2080/10, 2080/11, 2080/12, 2080/13, 2080/14, 
2080/15, 2081/1, 2083/5, 2084/1, 2086/3, 2087/1, 2087/9, 
2090/1, 2091/1, 2091/4, 2093, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 
2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14, 2094/15, 
2094/16, 2094/17, 2094/18, 2094/19, 2094/20, 2095/5, 2095/6, 
2095/7, 2095/8, 2095/9, 2095/10, 2095/11, 2095/12, 2095/13, 
2095/14, 2095/15, 2095/16, 2095/17, 2095/18, 2095/19, 
2096/4, 2097/5, 2097/6, 2098/3, 2098/4, 2197/11, 2223/3, vse 
k.o. Gornja Straža in 420/1, 420/3, 420/4, 420/5, 421/4, 421/5, 
421/6, 421/7, 442/5, 1024/1, 1024/4, 1024/5, 1024/6, 1034, 
vse k. o. Bršljin.«

5. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se v celoti nadomesti 

z novim besedilom:
»Območje urejanja se namenja izgradnji stanovanjskih 

objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih hiš, 
vse na površini okoli 15 ha in izgradnji poslovno – oskrbnih 
objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na površini 
okoli 8,6 ha. Dejavnosti na območju tehnološkega parka se 
določajo glede na ponudbo in povpraševanje, ob upoštevanju 
združljivosti s stanovanjskim naseljem in z določili 7. in 9. člena 
tega odloka.«

6. člen
Črtata se poglavje III. PREDPISANA VSEBINA IZRISA IZ 

ZAZIDALNEGA NAČRTA in 5. člen.

7. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 6. člena (Koncept) 

se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Območje zazidalnega načrta se deli na:
– površine gradbenih parcel s pripadajočimi območji za 

razvoj objektov. Gradbene parcele so zemljišča, na katerih 
stojijo oziroma na katerih so predvideni objekti in na katerih 
so urejene površine, ki služijo takšnim objektom oziroma je 
predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnim objektom.

– površine namenjene prostorskim ureditvam grajene jav-
ne infrastrukture (ceste, pločniki, pešpoti in kolesarske steze).

– zelene površine, ki obsegajo park z otroškim in športni-
mi igrišči (z oznako ZP), parkovni gozd (z oznako PGz in PGj) 
ter površine na katerih se ohranja obstoječi gozd (z oznako 
ZG).

Javne površine obsegajo površine cest in infrastrukture, 
površine parka (z oznako ZP), pešpoti ter površine parkovnega 
gozda (z oznako PGj).

Površine iz gornjih odstavkov so prikazane v načrtu par-
celacije v grafičnem delu ZN.«

8. člen
Besedilo 7. člena (Program in splošni pogoji za oblikova-

nje) se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»a) Tehnološki park se uredi obojestransko ob vzho-

dnem delu cestne zanke, s tem da je na vzhodni strani ceste 
prostor za večje objekte in pripadajoče manipulativne povr-
šine, na zahodni strani pa za manjšo strukturo objektov in 
za dejavnosti, ki so sprejemljivejše v stanovanjskem okolju. 
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Predvidena etažnost objektov oziroma delov objektov ob 
cestni zanki je (2K) + P + 1, na zemljiščih vzhodno od cestne 
zanke v globini gradbenih parcel tudi (2K) + P + 2. Dovoljen 
višinski gabarit je tudi (2K)+P, pri čemer pa mora pritlična 
etaža obsegati najmanj 6 m svetle višine. V kletnih etažah so 
predvidene parkirne in skladiščne površine, v pritličjih proi-
zvodni in prodajni prostori, pisarne in drugi poslovni prostori 
pa se uredijo v nadstropjih. Dovolijo se poslovne, storitvene, 
proizvodne, gostinske, trgovske in športno – rekreativne de-
javnosti, pri katerih bodo pričakovane emisije v okolje v za-
konskih okvirih brez posebnih tehničnih oziroma tehnoloških 
ukrepov oziroma dejavnosti, ki so združljive s stanovanjskim 
naseljem. Tu ni dovoljeno uvajanje težke in kemične indu-
strije, galvan, usnjarn in strojarn, skladišč vnetljivih in ek-
splozivnih snovi, objektov za predelavo odpadkov, betonarn 
in objektov za izdelavo betonskih izdelkov ter dejavnosti, ki 
utegnejo povzročati smrad v stanovanjskem okolju.

Predvidena je izgradnja garažnih hiš, podzemnih garaž 
pod objekti in manipulacijskimi površinami; del parkirišč se 
uredi tudi na terenu ob objektih. Med posameznimi enotami v 
tehnološkem parku se ohranijo zeleni pasovi, ki se zasadijo z 
gozdnim drevjem, tako da se tudi v tem delu ohranja koncept 
naselja v gozdu.

b) Poslovno-oskrbni objekti se zgradijo na severnem 
delu območja urejanja in sicer vzdolž ceste Novo mesto – 
Češča vas. Tu je predvidena izgradnja oskrbno-storitvenega 
centra s trgovinami, pošto, banko, gostinskimi lokali in po-
dobnimi dejavnostmi, ki bodo zadovoljevale osnovne potrebe 
stanovalcev v novi soseski. Parkirne površine so predvidene na 
terenu in v kletnih etažah objektov. Dopustna je tudi ureditev 
parkiranja na strehi.

c) Stanovanjsko območje se uredi na zahodnem in 
južnem delu območja ZN, z izgradnjo:

– stanovanjskih blokov z etažnostjo (2) K + P + 3 + T 
(terasna etaža, ki obsega do 70 % bruto tlorisne površine pri-
tlične etaže),

– enklav – gruč stanovanjskih blokov, katerih etažnost 
znaša od (2K)+P do največ (2K)+P+4; 

– vrstnih hiš, katerih skupine se nanizajo vzdolž osre-
dnje cestne zanke; etažnost vrstnih hiš je (K) + P + 1.

– prostostoječih individualnih hiš, ki se uredijo v gručah s 
po 6–9 objekti; etažnost prostostoječih hiš je (K) + P + 1.

V pritličjih stanovanjskih blokov ter v vseh etažah enklav 
je dopustna umestitev drobnejših storitvenih dejavnosti, ki ne 
predstavljajo vira hrupa in drugih motenj v stanovanjskem oko-
lju – manjših trgovin in drugih lokalov ter otroškega vrtca, doma 
za starejše in podobnih dejavnosti. V stanovanjskih blokih B1, 
B2 in B3 je dopustna tudi ureditev apartmajskih stanovanj (npr. 
študentski dom), mladinskih prenočišč (hostel), hotela, gostišča 
in podobnih stavb za nastanitev.

V stanovanjskem delu se urejajo večji deli zelenih površin, 
predvsem pa zelenic z gozdnim drevjem.

d) Park se uredi v osrednjem delu območja ZN in je 
neposredno navezan na osrednjo cestno zanko. Preko ob-
močja parka je speljana osrednja pešpot, na katero se lahko 
navezujejo pešpoti do posameznih stanovanjskih blokov 
in enklav. Med vzhodnim delom cestne zanke ter osrednjo 
pešpotjo se uredijo športna igrišča (območje z oznako ZP2), 
med osrednjo pešpotjo in zahodnim delom cestne zanke 
se uredijo otroška igrišča (območje z oznako ZP1), skrajno 
zahodno od cestne zanke se uredi parkovni gozd (območje z 
oznako ZP3). Na celotnem območju parka se urejajo manjša 
otroška igrišča s počivališči in sprehajalne poti, vse z ustre-
zno urbano opremo.«

9. člen
Naslov in besedilo 8. člena (Oblikovanje stanovanjskih, 

poslovnih in tehnoloških objektov) se v celoti nadomestita z 
novim besedilom:

»8. člen
(Oblikovanje stanovanjskih, poslovnih in tehnoloških  

objektov ter enklav)
Tip pozidave se poenoti s sodobno oblikovanimi objekti 

enostavnih pravokotnih oblik, ki se med seboj lahko sestavljajo. 
Objekti imajo sodobne fasade in enokapne strehe nizkega na-
klona ter temne kritine (črna, temno siva, temno rjava). Dovolijo 
se tudi ravne strehe in nizke dvokapnice – slednje morajo biti 
zakrite s horizontalnim fasadnim vencem. Kleti so dopustne 
pri vseh objektih. Uporaba materialov na fasadah je enotna 
(omet, beton, les, steklo. Na območju tehnološkega parka, v 
enklavah in stanovanjskih blokih se dopustijo tudi kovinske 
fasade. Objekti s kovinsko fasado morajo biti oblikovno skladni 
z oblikovanjem stanovanjskih blokov in objektov za centralne 
dejavnosti, ki so poleg enklav. Barve fasad so usklajene po 
celotni soseski. Dovolijo se fasade v toplih barvnih tonih zemelj-
skih barv (odtenki opečno rdeče in tople rjave ali oker rumene 
barve) in odtenkih sivih barv.

Pri tlorisnih zasnovah stanovanjskih blokov in objektov v 
enklavah je predvidena uporaba komunikacijskih elementov po 
sredini ali obodu stavb, kar omogoča veliko prilagodljivost tlorisov. 
Komunikacijski sklopi naj se odražajo na fasadah. Južne fasade 
ter posebej vrhnja etaža blokov naj bodo proti jugu bolj zastekljeni 
(balkoni, lože, terase). Balkoni, lože in terase so dopustni na vseh 
fasadah. Dopustna je zasteklitev (zapiranje) teh elementov, kar 
pa mora biti oblikovano poenoteno. Našteti fasadni elementi se 
smiselno uporabijo tudi pri ostalih objektih v naselju, s čimer se 
zagotovi poenotenost in prepoznavnost območja.

Poslovni in tehnološki objekti morajo imeti kvalitetno in 
z zgornjimi pogoji usklajeno (mestotvorno) oblikovane vse fa-
sade, ki so vidne z notranje cestne zanke ter fasade, ki so 
orientirane v osrednji zeleni prostor soseske. Posebej pozorno 
in kvalitetno je treba oblikovati fasade ob cesti proti Češči 
vasi (poslovno-oskrbni center in poslovni oziroma tehnološki 
objekt). Oblikovanje objektov se prilagodi tudi tehnološkim in 
programskim zahtevam različnih dejavnosti.

V primeru izgradnje vrtca se dopusti tudi izvedba samo-
stojnega objekta v modularni izvedbi. Objekt mora biti obli-
kovno usklajen z oblikovanjem stanovanjskih blokov in drugih 
objektov za centralne dejavnosti v območju Podbreznik, ki so 
poleg vrtca.

Vrstne hiše se koncipirajo v sistem nizov, prostostoječe 
individualne hiše pa v sistem gruč. Objekti v posameznem nizu 
ali gruči morajo biti še posebej oblikovno poenoteni. Izjeme so 
vkopane hiše.

Na območju prostostoječih individualnih hiš so dopustne 
izjeme glede tipa pozidave (na gradbenih parcelah objektov 
P1g, P2e, P3f, P4c). Tu je dopustno urediti vkopane hiše, to je 
vkopane oziroma delno vkopane stavbe. Tipologija vkopanih 
hiš se medsebojno poenoti. Vidni (nadzemni) deli vkopanih hiš 
se obenem smiselno uskladijo z oblikovanjem drugih stano-
vanjskih hiš. Vkopani deli teh stavb so lahko veliki do največ 
150 m2 bruto tlorisne površine in z višino največ dve etaži. 
Obvezna je uporaba naravnih materialov na fasadah (kamen, 
les, steklo, opeka ipd.). Z umestitvijo take stavbe se v čim večji 
meri izkoristi naravni teren – podporni zidovi in nasutja, višja 
od 1,5 m, niso dopustna.

Vhodi v stanovanjske vrstne hiše se uredijo na mestih 
dostopov z dostopnih poti, ki se speljejo s skupnih parkirnih 
površin.

Del zemljišča ob stanovanjskih blokih se nameni površi-
nam za počitek in otroška igrišča, del zemljišča pa vrtovom, ki 
pripadajo pritličnim stanovanjem, in sicer v enotni širini.

Upoštevajo se načela nizkoenergetske gradnje objektov; 
na strehah objektov je dovoljena namestitev sončnih kolek-
torjev, fotovoltaike in drugih tehničnih naprav, namenjenih za 
obratovanje objektov z izhodi na streho.«

10. člen
Besedilo 9. člena (Arhitekturni pogoji) se v celoti nadome-

sti z novim besedilom:
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Šifra Namembnost Tlorisni gabarit 
oz. pozidanost 
območja za razvoj 
objekta 

Višinski
gabarit

Kota 
pritličja  
(m n.v.)

Drugi pogoji

O1a * 50 – 80 % K+P+1
*** 192.00

Obvezno je kvalitetno (mestotvorno) oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas. Dopustna je združitev enot O1a in O1b s T3.

O1b * 50 – 80 % K+P+1
*** 191.00

Obvezno je kvalitetno (mestotvorno) oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas. Dopustna je združitev enot O1a in O1b s T3.

O2a * 50 – 80 % K+P+1 188.00
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno) oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas

O2b * 50 – 80 % K+P+1 187.00
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno) oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas

1
Javna 
namembnost 
ali instalacija 
kot prostorski 
poudarek

16 m x 16 m P+1 ** 186.00
Kvadratni vogalni element oz. objekt se uredi kot 
kovinska instalacija (prostorski poudarek), steklen 
stolpič ali nadkrit prostor za ureditev lokala(ov) ter 
opremi z informacijami o naselju.

* trgovine, pošta, banka, gostinski lokali, storitvene dejavnosti
** v primeru transparentnega objekta je lahko vertikalni gabarit do P+3
*** dopustna je združitev enot O1a in O1b s T3. Dopustno je prilagajanje gabaritov glede na trgovsko namembnost: (K)+P+(1).
Dopustna je nova prometna ureditev, ki omogoča prilagoditev uvozov in izvozov (dostava, obračanje). Pri lociranju uvozov 

in izvozov se v čim večji možni meri oblikujejo štirikraka križišča na osrednji cestni zanki.
Preglednica 2: Pogoji za načrtovanje objektov v tehnološkem parku

Šifra
objekta 

Namembnost Pozidanost 
območja za razvoj 
objekta

Višinski 
gabarit*

Kota 
pritličja 
(m n.v.)

Drugi pogoji

T1a *** 50 – 80 % (2K)+P+1
192.00

Obvezno je kakovostno in mestotvorno oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas, poudarjene zahteve po mestnih programih, 
ustreznih za lokacijo ob lokalni cesti

T1b *** 50 – 80 % (2K)+P+1 193.00
Obvezno je kakovostno in mestotvorno oblikovanje 
glavne fasade vzdolž ceste Novo mesto – Češča 
vas, poudarjene zahteve po mestnih programih, 
ustreznih za lokacijo ob lokalni cesti

T2a *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

191.50
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke

T2b *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

192.00
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke

T3
***
**** 50 – 80 % (2K)+P+1

191.10

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad. Dopustna je združitev enot O1a in O1b s T3. 
Dopustno je prilagajanje gabaritov glede na trgovsko 
namembnost: (K)+P+(1).

T4 *** 50 – 80 %
**  od (K)+P 
do največ 
(2K)+P+2

191.10
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje 
vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke. Z 
oblikovanjem naj se doseže, da bo objekt usklajen 
z nizom preostalih objektov v tehnološkem parku 
(namestitev slepe fasade, ki bo optično zvišala 
objekt ali podobno). Površina med območjema 
tehnološkega parka z oznako T4 in T6 se ureja 
skladno s Pogoji za prometno ureditev tega odloka.

T5
***
**** 50 – 80 % (2K)+P+1

191.10

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje 
vseh fasad. Dopustno je združevanje objektov, 
manipulacijskih površin in dostave ob objektih T5 in 
T7.

T6a *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

189.00
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke.
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Šifra
objekta 

Namembnost Pozidanost 
območja za razvoj 
objekta

Višinski 
gabarit*

Kota 
pritličja 
(m n.v.)

Drugi pogoji

T6b *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2 187.50

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke. Dopustna je 
sprememba tlorisnih gabaritov – zmanjšanje objekta 
do 30  %. Parkiranje je dopustno v vseh etažah 
objekta. Dostop do parkirišč je dopustno urediti 
mimo objektov T6a in T8a.

T7
***
**** 50 – 80 % (2K)+P+1 189.50

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje 
vseh fasad. Dopustno je združevanje objektov, 
manipulacijskih površin in dostave ob objektih T5 
in T7.

T8a *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

188.50
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke.

T8b *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2 187.00

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke. Dopustna je 
sprememba tlorisnih gabaritov – zmanjšanje objekta 
do 30  %. Parkiranje je dopustno v vseh etažah 
objekta. Dostop do parkirišč je dopustno urediti 
mimo objektov T6a in T8a.

T9
***
**** 50 – 80 % (2K)+P+1 189.00

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje 
vseh fasad. Dopustno je združevanje objektov, 
manipulacijskih površin in dostave ob objektih T9 
in T11.

T10a *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

188.50
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke.

T10b *** 50 – 80 %
**
(2K)+P+1 
do 2

187.00
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje vseh 
fasad, vidnih z osrednje cestne zanke.

T11
***
**** 50 – 80 % (2K)+P+1 

do 2
188.80

Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje 
vseh fasad. Dopustno je združevanje objektov, 
manipulacijskih površin in dostave ob objektih T9 
in T11.

* dopustna je izvedba ene ali dveh kletnih etaž. Dovoljen je tudi gabarit (2K)+P, pri čemer pa mora pritličje obsegati najmanj 
6.0 m svetle višine.

** v globino parcel od notranje gradbene linije naprej je dopusten višji ali nižji gabarit objektov: (2K)+P do (2K)+P+2
*** dopustne so obrtno-proizvodne, storitvene in športno-rekreativne dejavnosti, trgovina, gostinstvo, garažne hiše ipd.
**** poudarjene zahteve po programih, ki bodo združljivi s stanovanjskim območjem – predvsem dejavnosti, ki ne bodo pov-

zročale hrupa in drugih motenj v stanovanjskem okolju
Sprememba tlorisnega gabarita je dopustna, pri čemer se morajo upoštevati  % pozidanosti in gradbene linije.
Dopustna je nova prometna ureditev, ki omogoča prilagoditev uvozov in izvozov (dostava, obračanje) ter speljavo internih 

cestnih zank v zaledju predvidenih objektov. Pri lociranju uvozov in izvozov se v čim večji možni meri oblikujejo štirikraka križišča 
na osrednji cestni zanki.

Preglednica 3: Pogoji za načrtovanje stanovanjskih blokov

Šifra Namembnost Tlorisni gabarit Višinski
gabarit

Kota 
pritličja
(m n.v.)

Drugi pogoji

B1
*
**

K: 28 x 32 m
P+3: 18x 32 m

(2)K+P+3+T 185.95

B2
*
**

K: 40 x 40 m
P+3: 18x 40 m

(2)K+P+3 186.00

B3
*
**

K: 40 x 40 m
P+3: 18x 40 m

(2)K+P+3+T 185.65

B4
** K: 28 x 32 m

P+3: 18x 32 m
(2)K+P+3 186.00

B5 **
K: 28 x 32 m
P+3: 18x 32 m

(2)K+P+3+T
185.50

B6 **
K: 28 x 32 m
P+3: 18x 32 m

(2)K+P+3 186.00

B7 **
K: 40 x 40 m
P+3: 18x 40 m

(2)K+P+3+T
184.80

B8 **
K: 28 x 32 m
P+3: 18x 32 m

(2)K+P+3 185.00
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Šifra Namembnost Tlorisni gabarit Višinski
gabarit

Kota 
pritličja
(m n.v.)

Drugi pogoji

B9 **
K: 40 x 40 m
P+3: 18x 40 m

(2)K+P+3+T
184.80

B10
** K: 40 x 40 m

P+3: 18x 40 m
(2)K+P+3 184.00

E1a
***
****

(2)K*****
P+(4): 10 x 32 m 

(2K)+P+4 184.00 Uredi se en objekt ali več objektov v okviru 
enklave. Oblikovanje in gabariti objektov so 
podobni stanovanjskim blokom, pri čemer se lahko 
prilagodijo programskim zahtevam (npr. vrtec, dom 
starejših občanov). Tak objekt je lahko nižji, lahko 
tudi pritličen. 

E1b
***
****

(2)K*****
P+4: 10 x 26 m (2K)+P+4 184.00

E1c
***
****

(2)K*****
P+4: 10 x 26 m

(2K)+P+4
185.00

E2a
***
****

(2)K*****
P+4: 10 x 32 m

(2K)+P+4
188.00

Uredi se en objekt ali več objektov v okviru 
enklave. Oblikovanje in gabariti objektov so 
podobni stanovanjskim blokom, pri čemer se lahko 
prilagodijo programskim zahtevam (npr. vrtec, dom 
starejših občanov). Tak objekt je lahko nižji, lahko 
tudi pritličen.

E2b
***
****

(2)K*****
P+4: 10 x 26 m

(2-K)+P+4
188.00

E2c
***
****

(2)K*****
P+4: 10 x 26 m (2K)+P+4 187.00

* dopustna je ureditev apartmajskih stanovanj (npr. študentski dom), mladinskih prenočišč (hostel), hotela, gostišča in po-
dobnih stavb za nastanitev.

** stanovanja in v pritličjih mirne storitvene dejavnosti, tudi vrtec, ki lahko obsegajo do 50 % pritličja; dopustna je ureditev 
vrtov za pritlična stanovanja; za ureditev stanovanj je dopustna tudi izvedba podstrešja/terasne etaže, pri čemer se višina slemena 
glede na stanovanjske bloke vzhodno od osrednje cestne zanke poviša za največ 1,5 m.

*** stanovanja in v pritličjih mirne družbene, storitvene dejavnosti ali manjše trgovine in lokali; možna je ureditev vrtov za 
pritlična stanovanja.

**** dopustne so tudi dejavnosti vrtec, dom starejših občanov, oskrbovana stanovanja.
***** v primeru izvedbe ene kleti se dopusti povečanje gabarita kletne etaže do največ 30 %. V primeru izvedbe vrtca se 

otroško igrišče lahko uredi na območju parka, na katerega meji enklava, in se s tem dopusti povečanje gradbene parcele v skladu 
z normativi za vrtce.

Dopustno je parkiranje ob objektih na nivoju terena.
Dopustna je združitev po dve do največ tri kleti stanovanjskih blokov B1, B3, B5, B7 in B9.
Preglednica 4: Pogoji za načrtovanje prostostoječih individualnih hiš

Šifra Namembnost Tlorisni gabarit  
v okviru območij  
za razvoj objekta 

Višinski gabarit Kota pritličja  
(m n.v.)

Drugi pogoji**

P1a,c,d,e * 9 x 11,5 m (K)+P+1 188.00
P1b * 9 x 11,5 m (K)+P+1 188.20
P1f * 9 x 11,5 m (K)+P+1 187.50
P1g * 9 x 11,5 m (K)+P+1 187.30
P1h * 9 x 11,5 m (K)+P+1 187.60
P1i * 9 x 11,5 m (K)+P+1 187.80
P2a-g * 9 x 11,5 m (K)+P+1 188.00
P3a- h * 9 x 11,5 m (K)+P+1 187.00
P4a-c * 9 x 11,5 m (K)+P+1 189.00
P4d-f * 9 x 11,5 m (K)+P+1 190.00
P5a-b * 9 x 11,5 m (K)+P+1 189.00
P5c-f * 9 x 11,5 m (K)+P+1 190.00

* stanovanja; v pritličju so dopustne tudi storitvene dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa; 
potrebno je oblikovno poenotenje objektov znotraj posamezne gruče, dopustne so izjeme za območja P1g, P2e, P3f, P4c, na 
katerih je dopustna umestitev vkopane hiše.

Preglednica 5: Pogoji za načrtovanje vrstnih hiš

Šifra Namembnost Tlorisni gabarit** Višinski gabarit Kota pritličja  
(m n.v.)

Drugi pogoji***

V1a-c * 6 x 12 m (K)+P+1 182.40
V1d-g * 6 x 12 m (K)+P+1 181.90
V2a * 6 x 12 m (K)+P+1 181.00
V2b * 6 x 12 m (K)+P+1 180.50
V2c * 6 x 12 m (K)+P+1 180.00
V2d * 6 x 12 m (K)+P+1 179.50
V2e * 6 x 12 m (K)+P+1 179.00
V2f * 6 x 12 m (K)+P+1 178.50
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Šifra Namembnost Tlorisni gabarit** Višinski gabarit Kota pritličja  
(m n.v.)

Drugi pogoji***

V2g * 6 x 12 m (K)+P+1 178.00
V3a * 6 x 12 m (K)+P+1 182.00
V3b * 6 x 12 m (K)+P+1 181.50
V3c * 6 x 12 m (K)+P+1 181.00
V3d * 6 x 12 m (K)+P+1 180.50
V3e * 6 x 12 m (K)+P+1 180.00
V3f * 6 x 12 m (K)+P+1 179.50
V3g * 6 x 12 m (K)+P+1 179.00
V4a-c * 6 x 12 m (K)+P+1 184.00
V4d-g * 6 x 12 m (K)+P+1 183.50
V5a * 6 x 12 m (K)+P+1 179.00 Bivalna klet, vrt na koti kleti
V5b-c * 6 x 12 m (K)+P+1 178.50 Bivalna klet, vrt na koti kleti
V5d-e * 6 x 12 m (K)+P+1 178.00 Bivalna klet, vrt na koti kleti
V5f-g * 6 x 12 m (K)+P+1 178.50 Bivalna klet, vrt na koti kleti
V5h * 6 x 12 m (K)+P+1 177.00 Bivalna klet, vrt na koti kleti
V6a-b * 6 x 12 m (K)+P+1 181.00
V6c * 6 x 12 m (K)+P+1 181.50
V6d * 6 x 12 m (K)+P+1 182.00
V6e * 6 x 12 m (K)+P+1 182.50
V7a * 6 x 12 m (K)+P+1 182.50
V7b * 6 x 12 m (K)+P+1 183.00
V7c * 6 x 12 m (K)+P+1 183.50
V7d * 6 x 12 m (K)+P+1 184.00
V7e * 6 x 12 m (K)+P+1 184.50
V8a-e * 6 x 12 m (K)+P+1 186.50
V8f-g * 6 x 12 m (K)+P+1 187.00
V9a-e * 6 x 12 m (K)+P+1 188.00
V10a-d *, **** 6 x 12 m (K)+P+1 188.00
V11a-f *, **** 6 x 12 m (K)+P+1 187.00

* stanovanja
** v okviru tlorisnega gabarita je prikazan gabarit hiše; pri vseh hišah merita predvrt 3 x 6 m in vrt 10 x 6 m. Dimenzije vrta in 

predvrta se v primeru horizontalnih zamikov hiš ustrezno prilagodijo, pri čemer ostajajo dimenzije gradbene parcele nespremenjene.
*** obvezno je oblikovno poenotenje objektov v nizu in enotna faznost izvedbe niza. Ob vrtovih posameznih nizov se izvedejo 

dostopne pešpoti.
**** oskrbovana stanovanja, stanovanja prijazna starejšim v pritličju.«

kapnih streh z nizkim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih 
konstrukcij temnih (sivih) barv.

Trafo postaje in prostori za odpadke ter ekološki otoki se 
lahko združijo pod enotnimi nadstrešnicami, ki se morajo delno 
ograditi ali drugače zakriti. Namestijo se v širši prostor osrednje 
cestne zanke. Tudi zanje veljajo pogoji za oblikovanje drugih 
objektov. Oblikovanje objektov trafo postaj in nadstrešnic ter 
ograj mora biti medsebojno poenoteno. Ekološki otoki se po-
stavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno 
ali kovinsko ograjo ali betonskim zidcem oziroma se ozelenijo. 
Dopustno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno 
za vse ekološke otoke znotraj območja.

Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti 
poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za 
smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table), 
in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Skladno s koncipi-
ranjem sodobno oblikovane soseske naj bo taka tudi urbana 
oprema območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je 
treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, 
beton) in barvah.

Ograje na območju tehnološkega parka se izvedejo v vi-
šini največ 2,0 m, v sivi barvi in kovinski izvedbi in se oblikovno 
poenotijo. Ograje pri prostostoječih in vrstnih hišah se lahko 
postavijo do mej zemljišč, in sicer kot vegetacijske živice ali pa 
v kovinski ali leseni izvedbi, vse v višini največ 2,0 m. Ograje 

11. člen
Naslov in besedilo 10. člena (Drugi objekti in drobna 

urbana oprema) se v celoti nadomestita z novim besedilom:
»10. člen (Usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)
Nezahtevni in enostavni objekti (v nadaljevanju NO in EO) 

se razvrščajo skladno s predpisom, ki določa vrsto objektov 
glede na njihovo zahtevnost (v nadaljevanju uredba) in ne 
smejo presegati dimenzij, ki so določene v uredbi. Gradnja NO 
in EO je dopustna, kadar objekti izpolnjujejo pogoje iz uredbe in 
splošne prostorsko izvedbene pogoje v zvezi s podrobnejšimi 
prostorsko izvedbenimi pogoji za podrobnejšo namensko rabo 
veljavnega OPN razen, če določila tega odloka ne določajo 
drugače. Preglednici dopustnih NO in EO sta prilogi 1a in 1b 
tega odloka.

Pomožni objekti za lastne potrebe ne smejo biti locirani 
pred vhodno fasado objektov. Izjeme so garaža in nadstrešek 
za avtomobile. Izjema je tudi zimski vrt v primeru, da je vhodna 
fasada objekta orientirana proti jugu. Dopustni so rastlinjaki do 
velikosti 20 m2.

Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih ter nadstrešnice 
za avtomobile pri individualnih in vrstnih stanovanjskih hišah 
ter nad uvozi v podzemne garaže pri stanovanjskih blokih 
in v tehnološkem parku morajo biti po uporabi materialov in 
oblikovanju poenoteni z grajenimi objekti. Dovoli se sodobno 
oblikovanje z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in eno-
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na meji površin ZG se uredijo na zahodni meji gradbenih parcel 
blokov B1, B3, B5, B7 in B9.

Panoji in stebri za obvestila morajo biti oblikovno poeno-
teni ter usklajeni s preostalo drobno urbano opremo in se lahko 
postavijo v koridorju osrednje cestne zanke na oddaljenosti 
1 m od roba pločnika. V celotni soseski se uporabi tipski pano 
oziroma steber.«

12. člen
Besedilo 11. člena se v celoti nadomesti z novim bese-

dilom:
»Obstoječi gozd se ohrani na obrobju, kjer posegi niso 

predvideni (pas oziroma večje zaplate gozdne vegetacije v 
širini 20–40 m), in na območjih naravnih depresij na osrednjem 
in na jugozahodnem delu območja. Neposredna okolica objek-
tov se ureja pretežno kot travnata površina (delno na strehah 
podzemnih garaž), na preostalih zelenicah med stanovanjski-
mi enotami, bloki ali skupinami hiš se zasadi gozdno drevje 
(bukev, hrast, beli gaber). Predvidena je oblikovno enotna 
ureditev vseh zelenih površin z redko zasaditvijo gozdnega 
drevja na površinah zunaj tlorisnih gabaritov podzemnih garaž 
in gradbenih parcel. Drevesa in manjše skupine dreves se za-
sadijo v zadostni oddaljenosti od objektov, da bo zagotovljena 
osončenost stanovanj.

Pri stanovanjskih blokih se na gradbeni parceli posame-
znega bloka uredijo površine za počitek in otroška igrišča.

Pri vrstnih stanovanjskih hišah je dopustna ureditev po-
vršin za igro (peskovnik, igrala) ter počivališč s klopmi v okviru 
zelenic na gradbenih parcelah. Natančna lokacija in ureditev 
takih površin se določijo v načrtu krajinske arhitekture.

Utrjene površine v okviru enklav: v primeru gradnje več 
objektov v posamezni enklavi se površine med objekti uredijo 
kot tržno – atrijsko zasnovane utrjene površine, ki se členijo 
z vegetacijskimi prvinami, predvsem manjšimi zelenicami in 
grmovnicami. Te površine se namenijo zbiranju stanovalcev 
v enklavah in zunanjim prostorom javnih oziroma storitvenih 
dejavnosti v pritličjih.

Park: Relief in gozdna vegetacija se ohranita. Izvedejo 
se sanitarne sečnje, tako da se ohranijo le vitalna obstoječa 
drevesa. Gozdna tla se očistijo in redno vzdržujejo. Dopustni 
so manjši posegi v relief v smislu oblikovanja manjših površin 
za igro, za ureditev peskovnikov in za namestitev enostavnej-
ših in zahtevnejših igral za otroke različnih starostnih skupin. 
Uredijo se tudi počivališča, ki se opremijo s klopmi in koši za 
smeti. Na osrednjem delu parka (na območju ZP1) se uredi 
osrednje otroško igrišče. Na vzhodnem delu parka (na območju 
ZP2) se uredita dve večnamenski asfaltni ploščadi – športni 
igrišči. Na zahodnem delu parka (na območju ZP3) se uredi 
parkovni gozd.

Površine gozda: Na površinah, na katerih se ohranja 
obstoječi gozd (na območju z oznakami ZG, PGz in PGj) grad-
beni posegi niso dopustni, dopustno je vzdrževanje in urejanje 
gozdne površine. Gozd se ohranja v obstoječi širini, oziroma 
vsaj v širini, ki je enaka višini obstoječega gozdnega sestoja. 
Zasebne površine, na katerih se ureja parkovni gozd (območje 
z oznako PGz) in površine, na katerih se ohranja obstoječi 
gozd (območje z oznako ZG), se lahko dodelijo le h gradbenim 
parcelam stanovanjskih hiš oziroma blokov, na katere mejijo.

Površine iz gornjih odstavkov so prikazane v načrtu par-
celacije v grafičnem delu ZN.

Zunanje ureditve se dimenzionirajo in opremijo v skladu 
z 78. členom veljavnega OPN (Splošni PIP o urejanju odprtih, 
zelenih in drugih površin), ne glede na določila šestega odstav-
ka navedenega 78. člena OPN.

Zunanje ureditve, ohranitev gozda in zasaditev zelenih 
površin so dolžni investitorji objektov izvesti sočasno z iz-
gradnjo objektov, tako da se bodo oblikovale enotno urejene 
in medsebojno usklajene zelene površine kot funkcionalni in 

oblikovni vezni člen celotnega naselja Pred predajo objektov 
se zagotovi poenoteno vzdrževanje zelenih površin.«

13. člen
Črta se 12. člen.

14. člen
V 13. členu se doda naslov člena »(Pogoji za prometno 

ureditev)«.
Besedilo 13. člena se do besedila »Prečni prerezi cest« v 

celoti nadomesti z novim besedilom:
»Izvedejo se neposredna navezava na lokalno cesto 

št. 295050 Cegelnica–Češča vas–Zalog–Straža in osrednja 
prometnica (cestna zanka) z dvema odcepoma na južnem 
delu, ki povezuje vse programske enote na območju zazidal-
nega načrta ter dostopne ceste do objektov. Predvidena je tudi 
razširitev obstoječega vozišča lokalne ceste, tako da bo širina 
vozišča 2 x 3.25 m; zgrajeni bodo pasovi za leve zavijalce, 
obojestransko avtobusno postajališče ter kolesarska steza in 
hodnik za pešce. V sosesko se lahko spelje proga javnega 
potniškega prometa in sicer enosmerno – z vstopom na vzho-
dnem in izstopom na zahodnem priključku osrednje cestne 
zanke na lokalno cesto. V okviru zazidalnega načrta se uredijo 
navezave na obstoječe poti, ki območje novega naselja že 
danes povezujejo s Češčo vasjo in Cegelnico oziroma Novim 
mestom. Zunaj meja tega zazidalnega načrta je predvidena 
izgradnja pločnika in kolesarske steze vzdolž obstoječe lokalne 
ceste, kar se ureja z lokacijsko dokumentacijo.

Površina med območjema tehnološkega parka z oznako 
T4 in T6 se ohranja kot nepozidan koridor, namenjen morebi-
tni novi povezovalni cesti do načrtovane prostorske ureditve 
Državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os (zahodna 
obvozna cesta Novega mesta). V primeru izvedbe povezoval-
ne ceste se prestavi svetilka javne razsvetljave izven območja 
koridorja. V območju omenjenega koridorja se lahko izvede 
tudi ureditev uvoza v območji T4 in T6. Lahko pa se območje 
za objekt T4 poveča v smeri proti območju T6 do linije obmo-
čja za razvoj objekta v grafičnem delu tega odloka. Obstoječa 
uvozna in izvozna rampa okrog objektov T6b in T8b se lahko 
uporabi tudi za dostop do objekta T4. Notranja cestna zanka 
mimo enodružinskih hiš na območju med gručami P5 in P4 na 
jugu se spelje do meje območja ZN Podbreznik.

Na območju gruč stanovanjskih hiš P1, P2, P3, P4 in 
P5 se uredijo dovozne ceste do vseh objektov in parkiranje v 
sklopu gradbenih parcel.

Parkirne površine: Pri novogradnjah in pri spremembi 
namembnosti se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število 
parkirnih mest (PM). Zagotavljajo se na parkirnih površinah, 
garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah.

Parkirne površine za stanovalce v blokih se uredijo v 
kletnih etažah blokov in delno na terenu ob objektih. Dosto-
pne so po rampah, ki se izvedejo ob posameznih blokih in se 
navezujejo na osrednjo cestno zanko, ob kateri se uredijo tudi 
parkirna mesta za obiskovalce.

Parkirne površine za vrstne hiše se uredijo v skupinah ob 
nizih vrstnih hiš, in sicer je po eno parkirno mesto na stanovanj-
sko enoto urejeno kot nadstrešnica oziroma garaža, preostala 
PM pa kot odprto parkirišče.

Na območju gruč stanovanjskih hiš P1 do P5 se uredijo 
dovozne ceste do vseh objektov in parkiranje v sklopu grad-
benih parcel. Ob dostopnih cestah se na javni površini uredijo 
skupni prostori za zabojnike za odpadke.

Parkirne površine za potrebe tehnološkega parka so pred-
videne v sklopu manipulacijskih površin ob objektih in v kletnih 
etažah posameznih objektov, za dostop do njih se zgradijo 
rampe v okviru manipulacijskih površin. Za dostop (uvoz) do 
posameznih enot v okviru tehnološkega parka se izvedejo na-
vezave na cestno zanko. Določitev števila parkirnih mest izhaja 
iz bruto tlorisnih površin oziroma števila stanovanjskih enot.
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Preglednica 5: Najmanjše število PM*

Stanovanjski bloki 1,5 PM/stanovanje
Prostostoječe individualne hiše 2 PM/hišo
Vrstne hiše 1,8 PM/hišo
Poslovni prostori 1PM/35 m2

Gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 PM/6 sedežev 
in 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta

Trgovske dejavnosti (nakupovalni 
center, večnamenski trgovsko-
zabaviščni center nad 2.500 m2)

1 PM/35 m2

Trgovske dejavnosti (lokalna trgovina 
do 2.500 m2)

1 PM/30 m2

Trgovske dejavnosti (trgovina z 
neprehrambenimi izdelki)

1 PM/70 m2

Trgovske dejavnosti (lokalna trgovina 
do 500 m2)

1 PM/50 m2

Športne dvorane (brez gledalcev) 1 PM/70 m2

Športne dvorane (pretežno namenjene 
razvedrilu, wellness, fizioterapija, 
fitnes, kopališče ipd.), od tega najmanj 
80 % PM za obiskovalce

1 PM/25 m2

Industrijske dejavnosti (več kot 
200 m2)

1 PM/50 m2

Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča s strankami)

1 PM/150 m2

Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča brez strank)

ne manj kot 3 PM

* v primeru umeščanja objekta ali dejavnosti, ki niso nave-
dene v preglednici, se smiselno uporabljajo parkirni normativi 
veljavnega OPN.

Parkirna mesta za stanovalce in za tehnološki park ter 
poslovno-oskrbni center se zagotovijo v okviru gradbenih par-
cel posameznega objekta. Pri tem je manjši delež parkirnih 
površin za obiskovalce predviden tudi v okviru javnih površin 
ob osrednji cestni zanki. Kadar na gradbeni parceli ni tehnič-
nih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila 
zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna 
mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, 
zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe od-
daljene do največ 200 m, pri čemer se v izračun skupnega 
števila PM lahko vključijo tudi parkirna mesta v javni rabi. V 
okviru parkirnih površin ob osrednji cestni zanki in na odprtih 
površinah v okviru enklav se namestijo stojala za kolesa (1 PM 
na stanovanjsko enoto). Obvezna je ureditev parkirnih površin 
za kolesa z ustreznimi stojali tudi ob posameznih objektih v teh-
nološkem parku, ob vseh poslovno-oskrbnih objektih (trgovine, 
pošta, banka, gostinski lokalni) ter ob igriščih. Mikrolokacija, 
število in tip parkirnih mest morajo biti izbrani skladno z Navodili 
o projektiranju kolesarskih površin (DRSC).

Pešpoti in kolesarske steze: Pločniki in kolesarske ste-
ze se izvedejo v koridorju osrednje ceste; na območju stano-
vanjske gradnje pa je predviden njihov odmik okoli 5 m od roba 
vozišča (v vmesnem pasu je ob posameznih blokih predvidena 
ureditev parkirnih površin za obiskovalce). Pločniki se izvedejo 
v širini 1,60 m, kolesarske steze pa v širini 1,75, kjer potekajo 
ob osrednji cestni zanki, in v širini 2,00 m na odseku, kjer pote-
kajo v večjem odmiku od vozišča osrednje cestne zanke. Poleg 
tega se izvedejo še pešpoti kot dostopne poti širine 2,40 m 
do stanovanjskih blokov ter do vrstnih hiš. Dimenzioniranje 
teh poti se izvede ob upoštevanju možnih urgentnih voženj in 
dostave. Prek območja zazidalnega načrta bodo potekale še 
posamične pešpoti, ki bodo namenjene predvsem sprehajanju 
ter dostopom do otroških in športnih igrišč in v zaledje naselja 
(Cegelnica, Groblje) ter k središču Novega mesta. Pešpoti 
se v širšem prostoru navežejo na obstoječe in/ali načrtovane 
pešpoti in kolesarske poti Novega mesta. Vzdolž posameznih 
nizov vrstnih hiš se ob vrtovih spelje pot ali pa se travna ruša 

utrdi s travnimi rešetkami, tako da bo možen gospodarski do-
stop na vrtove.«

15. člen
Besedilo zadnjega odstavka 13. člena (Pogoji za prome-

tno ureditev) se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo 

omogočali dostope in uporabo za invalide, ter se opremijo z 
ustrezno signalizacijo.«

16. člen
Besedilo in naslov 14. člena (Pogoji za ureditev komunal-

ne infrastrukture) se v celoti nadomestita z novim besedilom:
»14. člen (Pogoji za ureditev energetske in komunikacij-

ske infrastrukture)
Določila tega zazidalnega načrta se nanašajo na ureditev 

energetske in komunikacijske infrastrukture v mejah javnega 
sveta, kjer je predvidena izvedba naprav in so puščeni potreb-
ni priključki za razširitev omrežij oziroma za oskrbo vsakega 
uporabnika.

Energetska oskrba objektov: energetska oskrba objek-
tov se v čim večji meri zagotovi iz obnovljivih virov energije 
(geotermalna energija, sončno obsevanje idr.) ter najmanj v 
deležu, ki ga določa predpis s področja učinkovite rabe ener-
gije. Sistemi ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople 
vode in razsvetljava objektov naj bodo zasnovani na način, ki 
bo zagotavljal energetsko učinkovitost stavbe.

Elektroenergetsko omrežje: Z električno energijo se po-
zidava v okviru zazidalnega načrta napaja po 20 kV kablovodu 
iz RTP – Bršljin. Na območju zazidalnega načrta se predvidi 
izgradnja več enot kabelskih kompaktnih montažnih trafo postaj 
20/0,4 kV. Vse transformatorske enote so v izvedbi kot voz-
liščne. Predvideno število in razpored transformatorskih postaj 
omogoča faznost izgradnje objektov in druge infrastrukture. 
Vse transformatorske postaje se locirajo ob osrednjo cestno 
komunikacijo in so medsebojno vzankane. Do posameznih 
enot se omogoči dostop s tovornim vozilom ter štiristranski 
pristop. Na območjih stanovanjskih blokov, vrstnih hiš in pro-
stostoječih hiš se transformatorske postaje funkcionalno in 
oblikovno poenotijo ter lahko združijo s prostori za odpadke.

Število transformatorskih enot ter lokacija posamezne 
transformatorske postaje se prilagodi pozidavi posameznega 
kareja (dopustno je združevanje več karejev). To pomeni, da 
je dopustno prestaviti že zgrajeno ali načrtovano transforma-
torsko postajo na novo pozicijo ob trasi kabelske kanalizacije. 
Za odjemalce električne energije, ki želijo imeti lastno transfor-
matorsko postajo, je postavitev le dopustna v sklopu objekta, s 
tem da se omogoči dostop s tovornim vozilom.

Vsi kabli se po trasah pod zelenicami in pod utrjenimi po-
vršinami polagajo v kabelsko kanalizacijo. Trasa kabelske ka-
nalizacije se načrtuje tako, da so revizijski jaški na medsebojni 
oddaljenosti okoli 55 do 70 m, v odvisnosti od drugih gradbenih 
elementov infrastrukture. Kabelska kanalizacija se izdela iz nx 
PVC fi 160 cevi – dvo, štiri in šest cevna. Sistem razvoda na 
področju pozidave bo TN -CS. V transformatorski postaji so vsa 
ozemljila združena. Ob kablu se položi ozemljilo, ki je na strani 
objekta priključeno na temeljno ozemljilo objekta in na zbiralko 
za glavno izenačitev potenciala GIP.

NN 0,4 kV elektroenergetski priključek (kablovod in pri-
ključno merilna omarica) za posamezni kare izvaja naročnik 
kareja po PGD dokumentaciji za ta kare. Do posameznih kare-
jev (parcel) se izvede v 2XPVC fi 160 mm kabelski kanalizaciji 
in se zaključi na meji kompleksa z javnim svetom.

Elektroenergetski priključek stanovanjskih hiš v gručah 
se izvede s polaganjem kablovoda v dvocevno kabelsko kana-
lizacijo od najbližje (že zgrajene) transformatorske postaje do 
priključno merilnih omaric.

Razvod javne razsvetljave: Javne površine in dostopne 
poti se opremijo z javno razsvetljavo. Skupna obremenitev 
zunanje razsvetljave za celotno območje zazidalnega načrta je 
P = 39 000 W. Javna razsvetljava bo sestavljena iz enocevne 
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kabelske kanalizacije po celi dolžini trase, napajalno krmilnega 
in mernega dela, vodnikov in kandelabrskih svetilk ter kabel-
skih vodnikov in ozemljila. Kabelska kanalizacija se izdela iz 
1xPEHD Ø 60 cevi.

V okviru zazidalnega načrta se cesta Novo mesto–Češča 
vas osvetli z enostransko postavljenim nizom svetilk javne 
razsvetljave v medsebojnem odmiku 25 m, višina namestitve 
svetilke je 9 m, moč sijalk pa Na 250(400) W. Osrednja komuni-
kacija v zazidalnem kompleksu je cestna zanka, vzdolž katere 
se obojestransko postavita niza svetilk javne razsvetljave v 
medsebojnem odmiku 22 m. Višina namestitve svetilk je 5–6 m, 
medsebojni razmik nizov glede na os cestišča pa je 15 m. 
Svetilke se opremijo s sijalkami NA 150(250)W. Oblika svetilk 
in njene fotometrične karakteristike morajo zagotoviti maksi-
malno osvetlitev vozne površine. Srednji nivo osvetljenosti ce-
stišča v obeh primerih naj bo: Esr > 15lx, faktor enakomernosti 
Emin/Esr > 0,4. Obvezno je izbrati tip svetilk, ki ne povzročajo 
svetlobnega onesnaženja. Javne površine, kot so sprehajalne 
in dostopne poti, se opremijo z nizom enostransko postavljenih 
svetilk v medsebojnem odmiku od 18–30 m. Višina namestitve 
svetil je do 3 m, moč pa Na 80(125)W. Srednji nivo osvetljenosti 
pohodne površine mora zagotoviti varno hojo ter splošno javno 
varnost in snago. Nivo osvetlitve je prilagojena sprehajalni poti 
ter lokalnemu prometu z omejeno hitrostjo 40 km/h. Vsa javna 
razsvetljava se bo napajala iz elektroenergetskega omrežja 
0,4kV iz trafopostaj, ki so locirane na severnem delu območja 
urejanja in se bodo glede na predvideno dinamiko gradnje 
izvajale prve. Ob energetskem kablu se položi ozemljilo iz 
jeklenega in pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm 20 cm nad 
kablom, in sicer kot zaščitno in združeno ozemljilo. Sistem 
razvoda je TN-C-S. Zaščita pred previsoko napetostjo dotika 
je pretokovna z izklopom varovalnega elementa.

Ogrevanje: Ogrevanje objektov in priprava tople sanitar-
ne vode se uredi z uporabo biomase, toplotnih črpalk, sončne 
energije ter drugih alternativnih virov ter z uporabo zemeljskega 
plina v skladu s predpisom o izvajanju izbirnih gospodarskih 
javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. Za 
uporabo zemeljskega plina se predvidi plinovodno omrežje.

Plinovodno omrežje: Za oskrbo s plinom se zagotovi 
plinovodno omrežje znotraj območja z navezavo na obstoječe 
omrežje v Cegelnici. Glede na ocenjeno potrebno kapaciteto za 
novo naselje 1200 mn3/h je do Češče vasi predviden plinovod 
PE 160 tlaka 1 bar. Vzdolž glavne ulice skozi naselje je predvi-
dena glavna zanka sekundarnega plinovoda dimenzij PE 110 
s sekcijskimi ventili. Cevi plinske mreže bodo delno položene 
v zemljo. Izkop je treba prilagoditi terenu, sosednjim objektom 
in drugim komunalnim vodom. V območju križanja z obstoje-
čimi komunalnimi vodi je potreben delni ročni izkop, da ne bi 
prišlo do poškodbe obstoječih vodov. Globina položenih cevi 
plinovoda je 1 m, merjeno od površine terena do temena cevi. 
V primeru križanja z drugimi komunalnimi vodi in ob upošteva-
nju predpisanih nivojskih odmikov je dopustno odstopanje od 
načrtovane globine, pri čemer znaša min. globina 0,60 m. Vidni 
del plinovoda je treba zaščititi pred mehanskimi poškodbami. 
Cestne kape v pločnikih, cestah in drugih utrjenih površinah 
morajo biti izravnane s terenom, izven utrjenih površin pa mo-
rajo biti 10 cm nad terenom.

Telekomunikacijsko omrežje: Navezava območja za-
zidalnega načrta na TK omrežje se izvede z izgradnjo pri-
marnega optičnega kabla ter izgradnjo lokalne avtomatske 
telefonske centrale. Primarni kablovod bo potekal na delu trase 
po obstoječi kabelski kanalizaciji, in sicer od ATC Bučna vas 
(Hedera) do ceste Novo mesto–Prečna ter po projektirani ka-
belski kanalizaciji, ki je v izvajanju ob cesti Novo mesto–Prečna 
do odcepa ceste za Češčo vas in od tu do roba območja za-
zidalnega načrta. Na območju zazidalnega načrta se načrtuje 
2000–3000 telefonskih priključkov, od tega do 1000 priključkov 
za individualni odjem ter do 2000 priključkov na centrex sistem. 
V sklopu tehnološkega parka je predvidena avtomatska telefon-
ska centrala brez posadke, kapacitete do 3000 priključkov in 

okvirne kvadrature okoli 25 m2. Povezava te centrale na javno 
telefonsko omrežje bo izdelano po novo položenem optičnem 
kablu do optičnega odcepnika v avtomatski centrali v Hederi 
v Bršljinu ter nato po obstoječih vodih do glavne avtomatske 
centrale na Novem trgu v Novem mestu.

Tk krajevno omrežje bo na območju tehnološkega parka 
omogočeno po predvideni kabelski kanalizaciji. Potek in kapa-
citeto priključnega kabla ter obliko priključka bo vsak uporabnik 
s pogodbo urejeval sam. Za potrebe stanovanjskega območja z 
individualno in blokovsko gradnjo je predvideno omrežje s kabli 
TK 59GM nx4x0,6 mm kabli v kabelski kanalizaciji po tipizaciji 
s cevmi PVC 110 (dvocevna, štiricevna in šestcevna kanaliza-
cija) in jaški 180x180x200 cm ter 120x150x200 cm. Telefonski 
kabelski jaški se izvedejo v pločniku in sicer v dimenzijah 
1,8x2,5x1,9 ter 1,1 x 1,8 x 1,9 m in 1,1x1,8x1,9. Opremijo se 
z litoželeznimi pokrovi “lahke izvedbe” z napisom TELEFON. 
Pri gradnji jaškov je potrebno upoštevati zahteve drugih komu-
nalnih upravljavcev, katerih vodi potekajo v neposredni bližini. 
Pri prehodih preko cest in parkirnih površin ter pri križanjih z 
drugimi podzemnimi inštalacijami in kanali mora biti kabel po-
ložen v ceveh. Približevanje in križanje telefonske kanalizacije 
z drugimi podzemnimi vodi se izvedejo na predpisanih medse-
bojnih razdaljah ter kotu križanja.

Kabelska televizija catv: Na območju zazidalnega načr-
ta je predviden CATV razvod za okoli 700 priključkov. Izvedba 
kabelskega razvodnega omrežja kabelske televizije bo možna 
z izgradnjo primarnega kabelskega dovoda kabelske televizije 
na razdelilni omarici pri tovarni Pfleiderer Novoterm, d.o.o., v 
Bršljinu v Novem mestu. Primarni vod se izvede z optičnim 
kablom v alkaten cevi 2x50 mm in zaključi v sprejemno-razde-
lilnem centru v okviru območja zazidalnega načrta. V ta namen 
je predviden prostor za naprave 2 x 3 m z elektroenergetskim 
priključkom in ustrezno mikroklimo.

Trasa primarnega voda poteka vzporedno s TK kana-
lizacijo. Na območju zazidalnega načrta je predvidena trasa 
kabelske kanalizacije. Po celi dolžini trase CATV kanalizacije 
so položene 1x 110 mm PVC cevi + 4X 63 alkaten cevi z vme-
snimi jaški 800 x 800 mm z litoželeznim pokrovom z oznako 
CATV. Razvod in distribucija v okviru območja urejanja se bosta 
izdelala s koaksialnim kablom.

Za distribucijo TV in R signala so predvideni linijski ojače-
valniki. Vhodi in izhodi so prenapetostno zaščiteni. Napajanje 
se izvede iz omrežja javne razsvetljave iz najbližje cestne 
svetilke.«

17. člen
Za 14. členom se doda nov, 14.a člen (Pogoji za ureditev 

okoljske infrastrukture), ki se glasi:
»Vodovod: Predviden je glavni zankasti razvod požarne 

in potrošne vode vzdolž osnovne cestne zanke s potrebnimi 
hidranti, sekcijskimi ventili ter odzračevalno in praznilno arma-
turo. Nov razvod se dvakrat priključi na obstoječe javno vodo-
vodno omrežje AC 200 C, ki poteka ob cesti Novo mesto–Če-
šča vas. Obstoječe vodovodno omrežje AC 200 C je potrebno 
v območju zazidalnega načrta ob cesti Novo mesto–Češča vas 
zamenjati s cevmi nodulirane litine DN 200.

Obstoječe primarno vodovodno omrežje, na katero bodo 
priključeni objekti v okviru zazidanega načrta, je glede na 
obstoječo in bodočo porabo poddimenzionirano na odseku 
od odcepa iz DN 500 pri Interevropi do železniške proge 
Ljubljana–Novo mesto. Ta odsek bo potrebno rekonstruirati 
za nemoteno dobavo vode, kar pa bo zagotovil upravljalec 
vodovodnega omrežja.

Poleg porabe vode za sanitarne namene so pri dimenzi-
oniranju zunanjega omrežja upoštevane potrebe požarnega 
varstva, kar znese 10 l/s vode in minimalno dimenzijo zunanjih 
vodov dn 100, na katere so priključeni tudi nadzemni hidranti 
dn 80. V hidrantnem omrežju je zagotovljeno potrebno kroženje 
vode. Hidranti bodo nadzemni, dn 80 s priključki 1 x b in 2 x c, 
z oslabitvijo konstrukcije v nivoju terena. Za ustrezno vgradno 
globino so predvideni cevni podaljški dn 80. Za gašenje poža-
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ra z zunanjimi hidranti je potrebna kapaciteta vode 10 l/s. Za 
potrebno priključno kapaciteto naselja ustreza dvakratni pri-
ključek DN 100 na obstoječi vodovod DN 200 in glavna zanka 
dimenzije DN 100.

Kanalizacija: Predvidena je izvedba kanalizacijskega 
omrežja v ločenem sistemu. Komunalna odpadna voda se bo 
odvajala v en kanalizacijski sistem, padavinska odpadna voda 
pa v drugega. Komunalna odpadna voda se bo zbirala v črpa-
lišču in s tlačnim vodom prečrpala v zadnji jašek na obstoječi 
kanalizaciji na kanalu S v Cegelnici, ki je priključen na centralno 
čistilno napravo v Ločni. Glavni kanal bo položen v osi vozišča 
predvidene ceste, zgrajen pa bo iz poliestrske cevi ustreznih 
dimenzij. Na kanalu so predvideni revizijski jaški profila 100 cm.

Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in 
parkirišč se bodo odvajale v padavinsko kanalizacijo preko ko-
alescentnega separatorja lahkih tekočin in maščob. Odvodnja-
vanje padavinskih vod z vozišč, kolesarskih stez in hodnikov za 
pešce je omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nagibi. Voda se 
bo zbirala v vtočnih jaških in kanalizaciji za odvod padavinskih 
vod, naprej pa po gravitacijskem vodu do izpusta v reko Krko. 
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo mora 
biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 
m pod vodovodom.

Padavinsko vodo se lahko tudi zadrži ter uporabi za sani-
tarne, tehnološke ali druge potrebe.

Na vzhodnem delu tehnološkega parka, zahodnem delu 
območja predvidene blokovne gradnje ter na območju indivi-
dualnih stanovanjskih objektov, kjer zaradi terenskih razmer 
gravitacijsko odvajanje padavinske vode v javno padavinsko 
kanalizacijo ni možno, se zagotovi individualno odvajanje pada-
vinske vode s ponikanjem oziroma izpustom po terenu znotraj 
posamezne gradbene parcele.

Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov 
uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na po-
sebej urejena stojna mesta, ki se jih lahko ogradi in nadkrije. 
Stojna mesta za posode za odpadke so predvidena v naravni 
prijazni ureditvi; omogočen je dostop s specialnim vozilom za 
odvoz odpadkov v vsakem času. Za ločeno zbiranje odpadkov 
so predvidene lokacije za ekološke otoke (zbiralnice ločenih 
frakcij). Zabojniki za ločene frakcije se postavijo na utrjene po-
vršine (asfalt, tlakovanje, beton ipd.). Ekološki otok se lahko 
ogradi in nadkrije. Predviden je odvoz odpadkov v Center za 
ravnanje z odpadki Leskovec. Za zbiranje morebitnih poseb-
nih odpadkov v okviru tehnološkega parka je treba zagotoviti 
posebna mesta za zbiranje in odvoz v Center za ravnanje z 
odpadki Leskovec.«

18. člen
Besedilo 15. člena (Varstvo pred hrupom) se v celoti 

nadomesti z besedilom:
»Območje zazidalnega načrta je v bližini letališča Novo 

mesto, prek območja pa poteka letenje šolskega kroga za 
letališče Novo mesto.

Raven hrupa v času gradnje mora biti v skladu s predpisi 
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Določiti je treba 
časovno omejene in kontrolirane dejavnosti na gradbišču, ki 
bodo povzročale prekomeren hrup.

Po izgradnji vseh objektov v prostorskih enotah v juž-
nem delu ZN se bo to območje (vrstne hiše in prostostoječe 
individualne hiše) obravnaval kot čisto stanovanjsko območje, 
ki bo po predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
spadalo v II. stopnjo varstva pred hrupom s predpisano mejno 
in kritično ravnijo hrupa, severni del območja, kjer bo mešano 
do čisto območje s poslovno dejavnostjo, pa kot III. območje 
varstva pred hrupom. Na obravnavanem območju smejo po-
tekati samo take proizvodne dejavnosti, ki ne bodo presegale 
hrupa, dovoljenega z veljavno zakonodajo. Na območju, kjer 
je predvidena proizvodna dejavnost, naj se uporablja taka 
tehnologija, ki predstavlja zadnje stanje tehnike z minimalnim 
obremenjevanjem okolja s hrupom.«

19. člen
Besedilo zadnjega odstavka 16. člena (Varstvo zraka) se 

v celoti nadomesti z besedilom:
»Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati zakon-

sko določenih mejnih količin vsebnosti snovi.«

20. člen
Besedilo zadnjega odstavka 18. člena (Varstvo pred po-

žarom) se v celoti nadomesti z besedilom:
»Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo dolo-

čila predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom. Za objekte, ki 
so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, se v sklopu 
projektne dokumentacije PGD izdela študija požarne varnosti. 
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja se pridobi požarno 
soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in 
reševanje. Za objekte za katere študija požarne varnosti ni 
zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti. Pri umestitvi 
objektov se zagotovijo odmiki od mej parcel in med objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte v skladu s predpisi, ki urejajo var-
stvo pred požarom.«

21. člen
Besedilo 19. člena (Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami) se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje po-

trebnih ureditev se upoštevajo predpisi o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov za območje seizmične intenzitete VII. 
stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.

Pri projektiranju vseh objektov se upošteva projektni po-
spešek tal, ki na območju znaša 0,175 g.

Skladno s predpisi se na ureditvenih območjih mest in 
drugih naselij z več kot 5000 prebivalci namenjenih vzgojno 
varstveni ustanovi za več kot 50 otrok zagotovi zaklonišče 
osnovne zaščite. V vseh novih objektih se zagotovi ojačitev 
prve plošče.

Na območju urejanja ni omejitev zaradi poplavnosti, viso-
ke podtalnice in plazovitosti, zagotovijo pa se običajni protie-
rozijski ukrepi.«

22. člen
Za 20. členom se dodata novo poglavje »IX. PARCELA-

CIJA« ter 20.a člen, ki se glasi:
»Zemljiške parcele se lahko delijo ali združujejo skladno z 

načrtom parcelacije, ki je sestavni del grafičnega dela tega ZN. 
Odstopanja od pogojev načrta parcelacije so dopustna, kadar 
so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih po-
stopkov in kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim 
aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali 
tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objek-
tov ali cestnih površin. V povezavi s faznostjo izvajanja zazi-
dalnega načrta je dopustna parcelacija območja ZP1, in sicer 
v prvi etapi v obsegu najmanj polovice območja ZP1 in tako, 
da predstavlja zaključeno etapo ureditev v parku, utemeljeno v 
projektni dokumentaciji.

Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v 
javno korist so v območjih javnih površin iz 6. člena tega odloka 
dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh zemljiških 
parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest, drugih javnih 
površin (pločnik, kolesarska pot, park) in drugih objektov, na-
menjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.«

23. člen
Besedilo 21. člena se v celoti nadomesti z novim bese-

dilom:
Predvideni sta dve fazi izvajanja zazidalnega načrta. 

V 1. fazi se zgradijo ustrezne navezave na obstoječa infra-
strukturna omrežja, v 2. fazi pa se sočasno gradijo posamezni 
objekti tehnološkega parka, enklav in stanovanjskih objektov 
s pripadajočimi zunanjimi ureditvami, ki so znotraj gradbene 
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parcele posameznih objektov, vključno z osrednjim parkom in 
igrišči ter drugimi zelenimi površinami.

Posamezno fazo za izvedbo je možno deliti na posame-
zne etape. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali 
skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene 
funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje 
se določi v projektni dokumentaciji.

Faznost izvedbe in predaja v uporabo osrednjega parka 
sta pogojeni z začetkom uporabe stanovanjskih blokov B1, B3, 
B5, B7, B9, enklav E1 in E2 ter nizov vrstnih hiš. Zato mora biti:

– osrednji park ZP2 in najmanj polovica ZP1 izvedena in 
predana v uporabo v roku enega leta po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za prvega izmed objektov B1, B3, B5, B7 in B9, ki 
bo predan v uporabo, oziroma

– osrednji park ZP2 mora biti izveden in predan v upo-
rabo v roku enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja 
stanovanjskih ali nestanovanjskih prostorov za prvega izmed 
objektov enklave E2, ki bo predan v uporabo, oziroma

– vsaj polovica osrednjega parka ZP1 mora biti izvedena 
in predana v uporabo v roku enega leta po pridobitvi uporab-
nega dovoljenja stanovanjskih ali nestanovanjskih prostorov 
za prvega izmed objektov enklave E1, ki bo predan v uporabo;

– osrednji park ZP3 izveden in predan v uporabo v roku 
enega leta po pričetku uporabe prvega zgrajenega niza vrstnih 
hiš.

Posamezni niz vrstnih hiš se gradi v eni etapi.
Pričetek gradnje objektov se dovoli ob pogoju, da sta iz-

dani gradbeni dovoljenji za infrastrukturno opremljanje območja 
zazidalnega načrta in za pripadajočo zunanjo ureditev.

24. člen
Besedilo 22. člena se v celoti nadomesti z novim bese-

dilom:
»Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovo-

ljena v tlorisnih gabaritih objektov, skladno z Urbanistično – ar-
hitekturnimi pogoji za objekte tega odloka in s karto št. 6: Arhi-
tektonsko-zazidalna situacija z značilnim vzdolžnim prerezom.

Za gradnjo stanovanjskih blokov, vrstnih hiš in blokov v 
enklavah so dovoljena odstopanja pri horizontalnih gabaritih 
do ± 15 %. Pri vrstnih hišah in blokih v enklavah so odstopanja 
dovoljena v okviru posameznega niza oziroma enklave. Za 
gradnjo prostostoječih stanovanjskih hiš so dopustna odsto-
panja pri horizontalnih gabaritih do ± 20 %. Skladno s tem so 
dovoljena odstopanja pri bruto tlorisni površini objektov.

Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij oziroma 
kleti do ± 1 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije po-
dajo racionalnejše rešitve glede prilagoditev niveletam cest in 
drugim mejnim pogojem lokacij. 

Odstopanja do ± 15 % so dovoljena tudi pri legah objektov 
oziroma območij za razvoj objektov na zemljiščih, določenih s 
koordinatami, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo 
racionalnejše rešitve glede prilagoditev niveletam cest in dru-
gim mejnim pogojem lokacij.

Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, funkcional-
nega, oblikovalskega in okoljevarstvenega vidika.

Pri gradnji ali prenovi gospodarske javne infrastrukture 
in prometnih ureditev, tudi pri ureditvi parkirišč, nadstrešnic in 
garaž na parkiriščih, pri ureditvi in številu uvozov in izvozov ter 
postavitvi posod za odpadke so dopustne tolerance, če se pri 
izdelavi projektne dokumentacije ali gradnji zaradi prometnih, 
geoloških, geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugo-
tovi, da je z manjšimi spremembami možno doseči prometno, 
tehnično, funkcionalno, ekonomsko ali okoljsko ugodnejšo re-
šitev.

Odstopanja od pogojev za projektiranje in gradnjo objek-
tov in gospodarske javne infrastrukture, so dopustna tudi, če so 
utemeljena zaradi napredka tehnike, spremenjenih predpisov 
ali tehničnih smernic za projektiranje objektov in naprav in če 

tako utemeljena odstopanja niso v neskladju z ostalimi določili 
tega odloka.

Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re-
šitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega 
videza območja niti poslabšati bivalnih in delovnih razmer na 
območju ZN Podbreznik oziroma na sosednjih območjih ter ne 
smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo 
soglašati soglasodajalci in organizacije, v katerih delovno po-
dročje spadajo ta odstopanja.

Dopustna so manjša odstopanja od podatkov, prikazanih 
v grafičnem delu, ki so posledica natančnejše stopnje obde-
lave projektov in odstopanja na podlagi določil geodetskega 
certifikata. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami 
tega člena.

Gradbene linije in meja: Obvezna gradbena linija je 
črta, na kateri je obvezna postavitev glavne ali stranske fasade 
objekta. Odstopanja od obvezne gradbene linije niso dovoljena, 
razen v območju tehnološkega parka, kjer je skladno s soglas-
ji pristojnih soglasodajalcev prometne, okoljske, energetske 
in komunikacijske infrastrukture dopustno odstopanje preko 
obvezne gradbene linije do 2,50 m, pri čemer skupna dolžina 
vseh delov fasade, ki presegajo obvezno gradbeno linijo ne 
sme biti daljša od 40 % dolžine celotne fasade vzdolž obvezne 
gradbene linije in odmik od skrajne točke presegajočega dela 
objekta do javne površine ceste ne sme biti manjši od 3,00 m. 
V okviru tehnološkega parka in poslovno-oskrbnega centra 
je na posameznih gradbenih parcelah dovoljena pozidava od 
50–80 % posameznega območja za razvoj objekta. Tu je notra-
nja gradbena linija črta, od katere se v globini posamezne par-
cele lahko višinski gabarit posameznih objektov zviša ali zniža 
za eno etažo. Notranja gradbena linija je hkrati meja, od katere 
je v globino parcele dovoljeno združevanje ter povezovanje 
gradbenih parcel – manipulacijskih površin oziroma objektov. 
Dovoljena so odstopanja do 2 m od notranje gradbene linije.

Dovoljena gradbena linija je črta, do katere smejo segati 
objekti, pri čemer so dovoljena odstopanja do 3 m od te linije v 
globino gradbenih parcel. Dovoljeno gradbeno linijo v območjih 
prostostoječih individualnih hiš lahko presegajo parkirišča, par-
kirišča z nadstrešnicami (z ravno streho, oblikovane usklajeno 
z osnovnim objektom), ograje, urbana oprema.

Gradbena meja je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo 
presegati (razen tam, kjer je to dopustno z dovoljeno gradbeno 
linijo), lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notra-
njost območja za razvoj objekta.

Nizi vrstnih hiš V5, V7 in V9 se lahko podaljšajo za po eno 
enoto, kleti enklav E1 in E2 se lahko povečajo za največ 30 %, 
skladno z 9. členom tega odloka. Temu se prilagodijo tudi meje 
parcel za razvoj objekta, znotraj gradbenih parcel. Nizi vrstnih 
hiš se lahko oblikujejo s horizontalnimi zamiki posameznih enot 
v nizu v globino posameznih parcel, pri čemer se prilagodijo 
dimenzije vrtov in predvrtov, širina celotnega niza pa se ne 
sme spremeniti.

Obvezna, notranja in dovoljena gradbena linija so vezane 
na potek cestne infrastrukture; v primeru odstopanj pri načrto-
vanju prometne infrastrukture se posledično prilagodijo tudi vse 
tri gradbene linije.

Odstopanja pri načrtovanju prometne infrastrukture so 
dovoljena v primeru, da se pri izdelavi izvedbene projektne 
dokumentacije podajo rešitve, v skladu s katerimi se osi cest in 
pločnikov ter kolesarskih steza premaknejo za največ 5 m ozi-
roma njihove nivelete za največ 0,5 m. Skladno s tem oziroma 
v enakih okvirih so dovoljena tudi odstopanja pri načrtovanju 
komunalne infrastrukture, ki poteka v koridorjih cest in pločni-
kov ter kolesarskih stez.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki 
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je 
treba za take objekte pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za 
promet, Uprave RS za civilno letalstvo k lokaciji oziroma izgra-
dnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati 
v skladu z veljavnimi predpisi.«
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25. člen
Besedilo 23. člena se v celoti nadomesti z novim bese-

dilom:
»Zemljišča je potrebno komunalno opremiti v skladu z 

določili predpisov o komunalnem opremljanju.
Stroški izgradnje skupnega infrastrukturnega omrežja 

se v skladu z določili predpisov o komunalnem opremljanju 
odmerijo v obliki komunalnega prispevka vsem investitorjem 
na območju urejanja z ZN. Program opremljanja je osnova za 
izračun in odmero komunalnega prispevka.

Vsa infrastruktura omrežja in površine, ki so po zakonu v 
pristojnosti Mestne občine Novo mesto (ceste, vodovod, kanaliza-
cija, park z otroškimi in športnimi igrišči), se po opravljeni gradnji 
brezplačno prenesejo v last in posest Mestne občine Novo mesto.

Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za posamezne 
objekte je predhodno izdano uporabno dovoljenje za infrastruk-
turno omrežje v obsegu, ki je potreben za delovanje posame-
znega objekta ter po projektih izvedena zunanja ureditev ob 
objektu, vključno z zasaditvenim načrtom. Zemljišča, ki jih bo 
investitor oddal v last in posest Mestni občini Novo mesto, mo-
rajo biti urejena pod pogoji, dogovorjenimi s posebno pogodbo 
z Mestno občino Novo mesto.

Pri določitvi vrednosti zemljišč, ki so namenjena za izgra-
dnjo javne infrastrukture, igrišč in parka, je potrebno izhajati iz 
namenske rabe teh površin pred sprejetjem tega odloka.

Investitor mora sporazumno oziroma na podlagi cenitev po-
vrniti poškodovana zemljišča in infrastrukturne naprave v prvotno 
stanje ter povrniti stroške za škodo, ki bi nastala med gradnjo.

Do izvedbe načrtovanih posegov se na območju ureja-
nja ohranja sedanja oziroma primarna raba prostora (gozd, 
travnik). Do izvedbe načrtovanih gradenj se vse površine, tudi 
že degradirane površine, uredijo skladno s pogoji tega odloka 
oziroma sanirajo tako, da ne bodo kazile podobe soseske in da 
ne bodo nevarne. Urejanje in vzdrževanje teh površin je obveza 
lastnikov zemljišč.«

26. člen
Preštevilčijo se poglavja:
– VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA 

v X.,
– VIII. TOLERANCE v XI.,
– IX. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJAL-

CEV IN LASTNIKOV ZEMLJIŠČ v XII.,
– X. PREHODNE DOLOČBE v XIII.,
– XI. KONČNE DOLOČBE v XIV.

27. člen
Spremeni se naslov poglavja IX. DRUGE OBVEZNOSTI 

INVESTITORJEV, IZVAJALCEV IN LASTNIKOV ZEMLJIŠČ, in 
sicer v »XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJALCEV IN 
LASTNIKOV ZEMLJIŠČ«.

KONČNE DOLOČBE

28. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se hranijo v analogni in 

digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo 
mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.

29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 350-16/2010
Novo mesto, dne 27. septembra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

Priloga
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P V B E T,O ZP ZG GJI

11.1. Objekti za lastne potrebe

11.1.a drvarnica ● ● ● ●
11.1.b garaža ● ● ● ● ●
11.1.c steklenjak ● ● ● ● ●
11.1.d uta oz. senčnica ● ● ● ● ● ● ●
11.1.e bazen ● ● ● ● ●
11.1.f enoetažna pritlična lopa ● ● ● ● ● ●
11.1.i utrjena dovozna pot ● ● ● ● ● ● ● ● ●
11.2. ograje ● ● ● ● ● ● ● ●
11.3. škarpe, podporni zidovi ● ● ● ● ● ● ●
11.4. Pomožni infrastrukturni objekti

11.4.a pločnik, kolesarska steza ● ● ● ● ● ● ●
11.4.b postajališče ● ● ● ● ● ● ●
11.4.d obj. spremlj. stanja okolja ● ● ● ● ● ● ● ● ●
11.4.e obj. za vodne infrastrukture ● ● ● ● ● ● ●
11.4.f mala komunalna čistilna naprava ●

11.6.
Začasni objekti, namenjeni sezonski 
turistični ponudbi ali prireditvam

11.6.a kiosk oz. tipski zabojnik ● ● ● ● ●
11.7. spominska obeležja ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LEGENDA P: individualne hiše 

V: vrstne hiše

B: stanovanjski bloki

E: enklave

T: tehnološki park - poslovne enote

GJI: gospodarska javna infrastruktura

Priloga 1a: dopustni nezahtevni objekti po posameznih območjih ZN Podbreznik

PGz: zasebne površine, na katerih se ureja parkovni gozd

ZG: površine, na katerih se ohranja obstoječi gozd

PGz 
PGjNezahtevni objekti

PGj: javne površine, na katerih se ureja parkovni gozd

O: poslovno oskrbni objekti

ZP: park
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Enostavni objekti P V B E T,O ZP PGj 
PGz ZG GJI

13. Objekti za lastne potrebe

13.a nadstrešek ● ● ● ● ● ● ●
13.d zajetje, vrtina ali vodnjak ● ● ● ● ● ● ● ●
13.e zbiralnik za kapnico ● ● ● ● ● ● ● ●
13.f enoetažni pritlični objekt ● ● ● ● ● ● ● ●
13.g utrjena dvorišča ● ● ● ● ● ● ●
14. Pomožni infrastrukturni objekti

14.1. Pomožni cestni objekti

14.1.a objekt za odvodnjavanje ceste ● ● ● ● ● ● ● ● ●
14.1.b cestni snegolov ● ● ● ● ● ● ● ●
14.1.c objekt javne razsvetljave ● ● ● ● ● ● ● ●
14.1.d cestni silos ●
14.1.e varovalne in protihrupne ograje ● ● ● ● ● ● ● ●
14.6. Pomožni energetski objekt

14.6.a nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje ● ● ● ● ● ● ●
14.6.b ločilno oz. krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih ● ● ● ● ● ● ●
14.6.c signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih ● ● ● ● ● ● ●
14.6.d relejna hišica ● ● ● ● ● ● ●
14.6.e priključni plinovod za male kurilne naprave v enostan. stav. ● ●
14.6.f priključek na distribucijsko plinovodno omrežje ● ● ● ● ● ● ●
14.6.g etažni plinski priključek ● ● ● ● ● ●
14.6.h tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP ●
14.8. Pomožni komunalni objekti

14.8.a vodovodni priključek ● ● ● ● ● ● ●
14.8.b objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem ● ● ● ● ● ● ●
14.8.c kanalizacijski priključek ● ● ● ● ● ● ●
14.8.d tipska oziroma montažna greznica ● ●
14.8.e mala komunalna čistilna naprava ● ●
14.8.f zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) ● ● ● ● ● ● ●
14.8.g cestni priključek na javno občinsko cesto ● ● ● ● ● ● ● ●
14.10. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja ● ● ● ● ● ● ● ● ●
14.11. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave ● ● ● ● ● ● ● ● ●
16. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

16.f vrtina ali vodnjak ● ● ●
16.k rastlinjak ● ●
17. Začasni objekti

17.1.a odprti sezonski gostinski vrt ● ● ●
17.1.b pokrit prostor z napihljivo konst. ali montažni šotor ● ● ● ●
17.1.c oder z nadstreškom ● ● ● ● ●
17.1.d pokrit prireditveni prostor ● ● ●
17.1.e cirkus ●
17.1.f začasna tribuna ● ● ● ●
18. Vadbeni objekti

18.1.a igrišče na prostem ● ● ●
18.1.b kolesarska steza ● ● ● ● ● ● ● ● ●
18.1.e sprehajalna pot ● ● ● ● ● ● ● ● ●
18.1.g trimska steza ● ● ● ● ● ● ● ● ●
19. spominska obeležja ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20. Urbana oprema

20.a nadkrita čakalnica ● ● ● ● ●
20.b javna kolesarnica z nadstr. ● ● ● ●
20.d transparent ● ● ● ● ●
20.e skulptura ipd. ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20.f kiosk oz. tipski zabojnik ● ● ● ●
20.g montažna sanitarna enota ● ● ● ● ●
20.h vodnjak ali okrasni bazen ● ● ● ● ● ● ●
20.i otroško igrišče ● ● ● ● ● ● ●
20.j obešanka na drogu j. razsv. ● ● ● ● ● ● ●
20.k objekt za oglaševanje ● ● ● ● ●

LEGENDA P: individualne hiše 

V: vrstne hiše

B: stanovanjski bloki

E: enklave
T: tehnološki park - poslovne enote

GJI: gospodarska javna infrastruktura

O: poslovno oskrbni objekti

Priloga 1b: dopustni enostavni objekti po posameznih območjih ZN Podbreznik

PGz: zasebne površine, na katerih se ureja parkovni gozd

ZG: površine, na katerih se ohranja obstoječi gozd

ZP: park

PGj: javne površine, na katerih se ureja parkovni gozd
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3158. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih 
storitev v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 98/08 – UPB2) in v zvezi z 41. členom 
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih sve-
čanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00 
in 31/05), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 
11. seji z dne 22. 12. 2011 sprejel naslednji

S K L E P
o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev  

v Mestni občini Novo mesto

1.
S tem sklepom se določijo nove cene pokopaliških in po-

grebnih storitev v Mestni občini Novo mesto, ki pričnejo veljati 
od 1. 1. 2013 dalje, in so naslednje:

 
STORITEV CENA  DDV    * CENA

BREZ DDV 20%, 8,5% Z DDV

I. POGREBNE STORITVE

1. Izkop in zasutje groba, odpiranje
    in zapiranje grobnice 
     - enojni        EUR/kos 122,45 10,41 132,86
    - poglobljeni grob EUR/kos 142,86 12,14 155,00
     - otroški grob   EUR/kos 61,23 5,20 66,43
     - grobnica EUR/kos 38,65 3,29 41,94
     - žarni grob - izkop EUR/kos 58,40 4,96 63,36
     - žarni grob - odpiranje EUR/kos 16,81 1,43 18,24

enota mere
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STORITEV CENA  DDV    * CENA
BREZ DDV 20%, 8,5% Z DDV

2. Postavitev in demontaža zaščitnega  
     odra na sosednji grob  EUR/kos 51,81 4,40 56,21

3. Demontaža in dvig robnikov EUR/kos 47,27 4,02 51,29

4. Postavitev robnikov in spomenikov EUR/kos 57,17 11,43 68,60

5. Dela v zvezi s pokojnikom:

   - prevzem pokojnika EUR 47,27 4,02 51,29
   - urejanje pokojnika EUR 40,00 3,40 43,40
   - prevzem pokojnika -
ponesrečenec, samomor, obduciranec, EUR 67,80 5,76 73,56
nalezljive bolezni
   - urejanje pokojnika -
ponesrečenec, samomor, obduciranec, EUR 61,50 5,23 66,73
nalezljive bolezni
   - urejanje dokumentacije ob sprejemu EUR 20,30 1,73 22,03
     ali predaji pokojnika
   - pridobitev potrdil za pokop EUR 8,50 0,72 9,22
   - uporaba transportne krste EUR 12,50 1,06 13,56
   - uporaba hladilne krste EUR/dan 11,00 0,94 11,94

6. Uporaba sobe za ureditev pokojnika EUR 15,58 1,32 16,90

7. Uporaba hladilnice EUR/dan 7,00 0,60 7,60

8. Uporaba objektov in prostorov
   - uporaba pomožnih in servisnih 
     prostorov   EUR/dan 29,03 2,47 31,50
   - uporaba poslovilne dvorane EUR/dan 47,97 4,08 52,05
   - uporaba mrliške vežice EUR/dan 29,28 2,49 31,77

9. Dezinfekcija prostora, oseb in naprav EUR/kos 7,50 0,64 8,14

10. Izvršitev pogreba na delovni dan
    - za pogrebca (2 uri) ura 19,41 1,65 21,06
   - ob nedeljah in praznikih     
     povečanje cen za 100 %
   - izven Novega mesta povečanje 
     cen za 50 % brez prevoza

enota mere
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STORITEV CENA  DDV    * CENA
BREZ DDV 20%, 8,5% Z DDV

11. Izvršitev pogreba na delovni dan 
     z mašo - za pogrebca     (3 ure) ura 19,41 1,65 21,06

   - ob nedeljah in praznikih
     povečanje cen za 100 %
   - izven Novega mesta povečanje 
     cen za 50 % brez prevoza

12. Opravljanje pogrebnih storitev   EUR/ura 11,33 0,96 12,29
     -ostale pogrebne storitve EUR/ura 11,33 2,27 13,60

15. Prva ureditev groba:
     - grob za odraslo osebo       ura/kos 3
     - otroški grob            ura/kos 2
     - grobnica               ura/kos 1
     - žarni grob         ura/kos 1,5
     - enojni grob ura/kos 3
     - dvojni grob ura/kos 5

16. Prva ureditev groba z nasaditvijo cvetja EUR/kos Naročilo
17. Ozvočenje
    - uporaba ozvočenja EUR/kos 28,00 5,60 33,60

18. Montaža in demontaža mobilnega
      odra za krsto EUR/kos 45,52 3,87 49,39

II. POGREBNI PREVOZI

1. Lokalni prevoz EUR 30,41 2,58 32,99

2. Prevoz nad 20 km  EUR/km 0,71 0,06 0,77

III. EKSHUMACIJA

a) Pred pretekom 10 let
   ( z izkopom in zasutjem jame ) EUR/kos 333,38 66,68 400,06

b) Po preteku 10 let
   ( z izkopom in zasutjem jame) EUR/kos 253,10 50,62 303,72

IV. LETNA NAJEMNINA GROBOV

1. enojni grob EUR/leto 29,50 5,90 35,40

2. dvojni grob EUR/leto 43,43 8,69 52,12

3. žarni grob EUR/leto 17,94 3,59 21,53

4. prenos najemnine grobov EUR/kos 18,47 3,69 22,16

5. odpoved najemnine grobov EUR/kos 18,47 3,69 22,16

6. prevzem novega groba v najem EUR/kos 18,47 3,69 22,16

enota mere
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STORITEV CENA  DDV    * CENA
BREZ DDV 20%, 8,5% Z DDV

V. UREDITEV IN UPORABA ZEMLJIŠČA 

1.  priprava zemljišča za nov grob EUR/kos 46,09 9,22 55,31

2.  Predpriprava grobnega polja za
     postavitev nagrobnika EUR/kos 44,98 9,00 53,98

3.  Uporaba zemljišča za raztros EUR/kos 86,06 7,32 93,38
      pepela iz žare na posebnem prostoru

VI. PREVZEM POKOJNIKA

Prevzem pokojnika v Splošni bolnišnici v Novem mestu ali v Domu starejših občanov
Novo mesto in prevoz na pokopališče v Srebrniče izvrši Komunala Novo mesto, d.o.o.

1. Prevzem in predaja pokojnika na  
     pokopališču Srebrniče: 
     - v rednem delovnem času EUR 40,00 3,40 43,40

      - izven rednega delovnega časa, ob   
         nedeljah in praznikih EUR 60,00 5,10 65,10

VII. POSLOVITEV IN OSMRTNICE 

1. Poslovitev od pokojnika v
   mrliški vežici EUR 35,00 2,98 37,98

2. Osmrtnice
 - raznos in odstranitev osmrtnic EUR 18,14 1,54 19,68
- izdelava osmrtnice EUR/kos 1,50 0,30 1,80

VIII. IZVAJANJE GLASBENIH STORITEV
     NA POGREBNI SVEČANOSTI 

a) Izvajanje pogrebnih melodij 
    (trobenta, pozavna, itd.) EUR/kos 65,00 13,00 78,00

b) Izvajanje glasbe v duetu, trobenta - 
    - pozavna EUR/kos 120,00 24,00 144,00

enota mere
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2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati obstoje-

če cene pokopaliških in pogrebnih storitev.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-123/2011
Novo mesto, dne 15. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

OPLOTNICA

3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini 
Oplotnica

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) 
je Občinski svet Občine Oplotnica na 10. redni seji dne 11. 10. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah  
v Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospo-

darske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini 
Oplotnica (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega 
opravljanja.

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z za-
konom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne 
službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene 
s tem odlokom.

2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, 

oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov 
in normativov.

Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju 
javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju 
odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da 
se javne službe opravljajo racionalno, funkcionalno in v okviru 
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
Občina z enim ali več splošnimi akti podrobneje uredi 

način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma 
podrobneje določi elemente 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). Kadar standardi in 
normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani 
za celotno državo, se predpišejo s splošnimi akti iz prejšnjega 
odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen
Na območju občine se kot javne službe opravljajo nasle-

dnje dejavnosti: 
1. oskrba s pitno vodo; 
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda; 
3. ravnanje s komunalnimi odpadki; 
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
5. javna snaga in čiščenje javnih površin; 
6. urejanje javnih površin, površin za pešce in zelenih 

površin; 
7. pregledovanje nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka; 
8. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč; 
9. vzdrževanje občinskih cest; 
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči; 
11. vzdrževanje javne razsvetljave; 
12. plakatiranje, reklamni panoji; 
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč; 
14. oskrba s plinom iz omrežij; 
15. izkoriščanje mineralnih surovin;
16. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje. Javne služ-

be iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju 
občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno 
drugače. 

Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke prvega odstavka 
tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 
11. do 16. točke tega člena pa so izbirne lokalne javne službe. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi 
izdani odlok ne določa drugače.

5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge de-

javnosti, ki jih določi občinski svet.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

6. člen
Izvajanja javnih služb občina zagotavlja:
– neposredno;
– z dajanjem koncesij;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zaseb-

nega prava.

7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v 

naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obse-

ga in značilnosti službe neekonomično ali neracionalno usta-
noviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se 
ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave, 
vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata 
ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega 
obrata;

– v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti 
občine ali podjetje v mešani lasti v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske javne službe. 

Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in 
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih 
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti 
med občino, kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo 
z aktom o ustanovitvi podjetja. 

Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršujejo 
pristojni organi občine.

Javno gospodarsko podjetje mora izdelati program za 
obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet.



Stran 8264 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem kon-

cesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za dejavnost iz 
4. člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt. 

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na 
podlagi javnega razpisa.

Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije se lahko 
prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta 
ali na osnovi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe. 

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na pod-
lagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava, ki ga določi 
občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe. 

Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči pri-
stojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju 
občinskega sveta.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka 
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko 
zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo 
o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine (konce-
denta). 

Koncesijska pogodba se lahko sklene, skladno z zako-
nom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

9. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z vlaganjem fi-

nančnih ali drugih sredstev v zasebnopravne subjekte v prime-
rih, kadar je takšna oblika primernejša od oblik zagotavljanja 
dejavnosti v 7. ali 8. členu tega odloka. 

Postopek zagotavljanja dejavnosti z vlaganjem se lahko 
prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta 
ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe. 

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na pod-
lagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Po končanem postopku o izbiri oblikuje pristojni organ 
občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno odločbo po 
predhodnem soglasju občinskega sveta.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka 
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko 
zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.

Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan 
občine v imenu in za račun občine. 

Pogodba o vlaganju se lahko sklene, skladno z zakonom, 
tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH  
JAVNIH SLUŽB

10. člen
Dejavnosti prvega odstavka 4. člena tega odloka se or-

ganizirajo na način, kot je opredeljeno v 7., 8. in 9. členu tega 
odloka na celotnem območju občine.

S splošnimi akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje 
opredeli način organiziranja javnih služb.

VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE  
IN RAZVOJNE NALOGE

11. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in ra-

zvojnih nalog na področju javnih služb skrbi občinska uprava. 
Kadar narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti 

ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko 
občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog 
iz 12. člena tega odloka za opravljanje takšnih nalog registrirani 
organizaciji ali posamezniku.

12. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:
– strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 

načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, potrebnim 
za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega 
obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja 
oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge 
niso prenesene na izvajalca javne službe,

– naloge nadzora nad izvajalci javnih služb, na katere so 
prenesene posamezne naloge izvajanja javnih služb,

– naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih 
služb,

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 
javnimi razpisi za oddajo posameznih javnih služb,

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 
financiranjem javnih služb,

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte 
in naprave, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce 
javnih služb,

– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infra-
strukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih 
služb, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih 
služb,

– administrativna opravila za svet uporabnikov,
– druge naloge, določene z zakonom ali predpisom ob-

čine.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

13. člen
Za varstvo uporabnikov se oblikuje svet uporabnikov Ob-

čine Oplotnica. 
Svet uporabnikov izvoli občinski svet. 
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti 

določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi.

VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

14. člen
Javne službe se financirajo s ceno za uporabo javnih 

dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov določenih z 
zakonom ali odlokom občine.

Storitve, ki so individualno določljive in izmerljive, se fi-
nancirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na 
količino porabe.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s 
potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu ali od njega 
pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih stori-
tev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporab-
nikov ali posamezne količine porabljenih storitev.

Občinski svet lahko za financiranje lokalnih služb predpiše 
poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne 
porabe in nalog lokalne skupnosti.

Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih služb, 
morajo storitev obvezno uporabljati in plačevati.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Do sprejetja splošnih aktov iz 3. člena tega odloka se 

za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo 
splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Slovenska Bistrica 
do 31. 12. 1998.
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16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 14.9/2012
Oplotnica, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

3160. Sklep o cenah programov vrtcev na območju 
Občine Oplotnica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09 in 
34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in določil Statuta Občine Oplotnica 
(Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 
10. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o cenah programov vrtcev na območju občine 

Oplotnica

1. člen
Cene programov vrtcev so:

Vrsta programa Cena programa  
v EUR 

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur) 
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 403,06 
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 299,69 
Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 321,5 
Oddelek 3–4 leta 321,5 
Oddelek s posebnimi potrebami 791,88 
2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) 
brez prehrane 
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 272,65 
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 212,44 
Kombinirani oddelek (1 do 6 let) in
oddelek 3–4 leta 250,83 
3. KRAJŠI PROGRAM (3–6 let, brez 
prehrane) 108,59 

2. člen
Cene prehrane so:

Obroki Dnevno v EUR Mesečno v EUR 
Zajtrk 0,77 16,94 
Malica 0,52 11,44
Kosilo 1,79 39,76 
Skupaj 3,08 67,76 

3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:

Obroki Dnevno v EUR 
Zajtrk 0,29 
Malica 0,20 
Kosilo 0,67 
Skupaj 1,16 

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, 
lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka 
enkrat letno, in sicer v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napo-
vedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % plačila 
določenega z odločbo.

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Oplotnica po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila pro-
gramov, uveljavljajo enkrat letno oprostitev plačila v primeru, če 
otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca naj-
manj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge 
staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Oplotnica 
obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica, številka 
15.13.1/2009, z dne 22. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 1/10).

6. člen
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

Št. 10.10.1/2012
Oplotnica, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.

POLZELA

3161. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela 
za leto 2012

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta 
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Obči-
ne Polzela na 14. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela  

za leto 2012
1. člen

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 31/12) se spremeni 2. člen tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki 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 

leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.711.700

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.126.100
70 DAVČNI PRIHODKI 3.552.600

700 Davki na dohodek in dobiček 3.141.000
703 Davki na premoženje 275.000
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704 Domači davki na blago in storitve 136.000
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 573.500
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 359.800
711 Takse in pristojbine 3.600
712 Globe in druge denarne kazni 1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500
714 Drugi nedavčni prihodki 208.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 25.800

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 559.800
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 358.200
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 201.600

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.034.700
40 TEKOČI ODHODKI 1.103.257

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 203.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 34.090
402 Izdatki za blago in storitve 704.276
403 Plačila domačih obresti 53.000
409 Rezerve 108.041

41 TEKOČI TRANSFERI 1.861.250
410 Subvencije 106.400
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.075.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 162.950
413 Drugi tekoči domači transferi 516.700
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.728.493
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.728.493

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 341.700
431 Investicijski transferi 42.500
432 Investicijski transferi 299.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –323.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 370.000
50 ZADOLŽEVANJE 370.000

500 Domače zadolževanje 370.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 156.661
55 ODPLAČILA DOLGA 156.661

550 Odplačila domačega dolga 156.661
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –109.661
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 213.339
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 323.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. 2011
9009 Splošni sklad za drugo 109.661

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 podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-1-2012/3
Polzela, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

POSTOJNA

3162. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 
na parceli številka 1850/3, k. o. Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni 
list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 
11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

S K L E P 
o širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli 

številka 1850/3, k. o. Postojna
1. člen

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli 
št. 1850/3, k.o. Postojna nadomešča Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 
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90/10, 110/10, 105/11) in širi enoto urejanja prostora PO 09/1 – 
Za Sovičem, kjer je podrobna namenska raba SK – k, površine 
podeželskega naselja, površine kmetij.

2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč na parceli št. 1850/3, 

k.o. Postojna obsega 28 m2 in je namenjen dograditvi kmetij-
skega objekta, ki je razvidno iz grafične priloge tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-3/2009
Postojna, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PREBOLD

3163. Sklep o znižanju cen programov predšolske 
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ 
Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena 
Statuta Občina Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski 
svet Občine Prebold na 18. redni seji dne 4. oktobra 2012 sprejel

S K L E P
o znižanju cen programov predšolske vzgoje  

v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold 
OE vrtec Prebold

1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ 

Prebold OE vrtec Prebold se znižajo za 3 % za I. in II. starostno 
obdobje in znašajo mesečno:

I. starostno obdobje 401,04 €,
II. starostno obdobje 316,40 €,
program 4 do 6 ur 272,70 €.

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun pla-

čila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske 
vzgoje od 1. 10. 2012 dalje.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032/14/2012
Prebold, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

PUCONCI

3164. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni 
lastnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 

100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine 
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 18/10 in 103/11) je 
Občinski svet Občine Puconci na 3. izredni seji dne 15. 10. 
2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni lastnini

I.
Na zemljišču parc. št. 735/1, poslovna stavba v izmeri 

451 m2, dvorišče v izmeri 843 m2 in zelenica v izmeri 3526 m2, 
k.o. Mačkovci, se ukine status družbene lastnine, imetnik pra-
vice uporabe Osnovna šola Puconci.

II.
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 

status zemljišča v družbeni lastnini in postane last Občine 
Puconci.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0038/2012-6
Puconci, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

ŠENTJUR

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 – popravek 
in 65/09 – popravek), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) 
ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur 
na 14. redni seji 16. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Šentjur

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda (Uradni list RS, št. 40/97, 57/98, 108/07 in 50/10) se 
spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:

»Sedež zavoda: Gajstova pot 2a, Šentjur.«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, 
na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Šentjur, Gajstova pot 
2a, Šentjur.«

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Matična enota je organizacijska enota Hruševec, Gaj-

stova pot 2a, Šentjur, kjer je sedež zavoda. V matični enoti 
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se vpisuje otroke v naslednje programe: dnevne programe 
(6–9 ur), poldnevne programe (4–6 ur) in krajše programe 
(od 240 do 720 ur letno).«

4. člen
Spremeni se tretji odstavek 27. člena, ki se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«

5. člen
Spremeni se peta alineja drugega odstavka 30. člena, ki 

se glasi:
»– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,«.
V istem odstavku se za peto alinejo doda nova šesta 

alineja, ki se glasi:
»– odloča o vzgojnih ukrepih,«.
Dosedanja šesta alineja postane sedma.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2007(241)
Šentjur, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

3166. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok 
v Javni zavod Vrtec Šentjur

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 
na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 14. redni seji 16. oktobra 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni 
zavod Vrtec Šentjur

1. člen
V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni 

zavod Vrtec Šentjur (Uradni list RS, št. 29/10 in 32/11) se v 
drugem odstavku 9. člena v tabeli črta kriterij »poslovni čas 
službe obeh staršev vpisanih otrok in oddaljenost le-te od 
njihovega kraja bivanja – 50 km in več oziroma izmensko 
delo obeh staršev oziroma enega, če gre za enoroditelj-
sko družino – potrdilo delovne organizacije, kjer sta starša 
zaposlena (točke se ne seštevajo)« ter pred njim zapisano 
število točk »1«.

V zadnji vrstici tabele »skupno število točk« se v prvem 
stolpcu popravi število točk iz »65–69« na »64–68«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2010(241)
Šentjur, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

3167. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 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 
57/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 14. redni seji 16. oktobra 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ukine se status grajenega javnega dobra za nepremičnine:
– parc. št. 1962/4, k.o. 1122 – Dramlje (ID 5853425), ID 

znak: 1122-1962/4-0, zelenica v izmeri 237 m²,
– parc. št. 727/1, k.o. 1123 – Pletovarje (ID 6032108), 

ID znak: 1123-727/1-0, neplodno v izmeri 67 m²,
– parc. št. 727/2, k.o. 1123 – Pletovarje (ID 6032109), 

ID znak: 1123-727/2-0, pot v izmeri 15 m²,
– parc. št. 727/3, k.o. 1123 – Pletovarje (ID 6032110), 

ID znak: 1123-727/3-0, neplodno v izmeri 84 m²,
– parc. št. 727/5, k.o. 1123 – Pletovarje (ID 6032111), 

ID znak: 1123-727/5-0, neplodno v izmeri 85 m²,
– parc. št. 1490/3 k.o. 1131 – Marija Dobje (ID 6017069), 

ID znak: 1131-1490/3-0, neplodno v izmeri 256 m²,
– parc. št. 355/9, k.o. 1161 – Planina (ID 6005986), ID 

znak: 1161-355/9-0, dvorišče v izmeri 35 m²,
– parc. št. 355/10, k.o. 1161 – Planina (ID 6005987), ID 

znak: 1161-355/10-0, dvorišče v izmeri 39 m²,
– parc. št. 1307/0, k.o. 1128 – Ponikva (ID 5181886), 

ID znak: 1128-1307/0-0, pot v izmeri 358 m².

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti zna-

čaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjur, Mestni 
trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0176/2011-5 (232)
Šentjur, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠKOFLJICA

3168. Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti 
in prostori v lasti Občine Škofljica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list 
RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 
16. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori 

v lasti Občine Škofljica
1. člen

(uvodni določbi)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do najema prostorov,
– postopek najema prostorov,
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– postopek določitve najemnine prostorov,
– uporabo in vzdrževanje prostorov,

ki so v lasti Občine Škofljica.

2. člen
Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) v lasti 

Občine Škofljica so navedeni v ceniku, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

3. člen
(upravičenci do najema prostorov)

Za prostor se šteje objekt ali prostor namenjen kulturni 
dejavnosti ali druženju občanov. V najem se oddaja na podlagi 
ponudbe in povpraševanja.

Prostor lahko najame pravna oseba ali posameznik(ca) za 
izvedbo kulturnih prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in 
ostalih oblik druženja občanov, z dovoljenjem Občine Škofljica 
(v nadaljevanju: najemodajalec) oziroma z njene strani imeno-
vanim upravnikom.

4. člen
(organizacija javne prireditve širšega značaja)

Organizator javne prireditve, mora glede na število obi-
skovalcev in določb Zakona o javnih prireditvah in shodih, 
poskrbeti za prijavo prireditve na policiji in za varnost vseh 
obiskovalcev.

Zagotoviti mora nujno medicinsko pomoč, požarno var-
nost, ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi, 
pogodba o najemu prostorov in hišni red.

Najemodajalec ne odgovarja za poškodbe obiskovalcev 
ali nastopajočih, ki bi nastale ob ogledu predstav in ostalih 
oblik druženja.

5. člen
(prednostni vrstni red pri najemu prostorov)

Prednostni vrstni red pri najemu prostora je sledeči:
– lokalna skupnost (občina, krajevna, četrtna ali vaška 

skupnost),
– društva, enote društev, organizacije, politične stranke in 

neodvisne liste, ki imajo sedež v občini,
– posameznik (ca) s stalnim prebivališčem v Občini Ško-

fljica
– društva, organizacije, ki imajo sedež izven občine.

6. člen
(pravica odpovedi termina s strani najemodajalca)

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko najemo-
dajalec kateremukoli najemniku odpove ali prestavi posame-
zne termine uporabe prostora na drug prosti termin, če je na 
razpolago.

Vzrok za odpoved ali prestavitev termina je izredni dogo-
dek oziroma prireditev, ki jo organizira občina.

7. člen
(rok za odpoved uporabe prostora)

Najemodajalec je dolžan obvestiti najemnika o spremem-
bi urnika najema vsaj pet delovnih dni, v primeru oglaševane 
prireditve pa vsaj deset delovnih dni pred izvedbo prireditve.

8. člen
(izvedba razpisa za oddajo prostorov)

Uprava občine pripravi razpis za uporabo dvorane, ki ga 
objavi v občinskem glasilu, oglasnih deskah in internetni strani 
občine. Vloga mora biti vložena na predpisanem obrazcu.

Na podlagi prispelih vlog uprava občine pripravi urnik 
uporabe prostorov, ki ga potrdi župan in velja za obdobje od 
1. 1. do 31. 12.

Kolikor pride do prezasedenosti prostora, ima najemo-
dajalec pravico omejiti najemniku število ur najema.

9. člen
(določitev višine najemnine)

Višino in pogoje za obračunavanje najemnine določi 
občinski svet enkrat letno, na predlog župana.

10. člen
(odpoved najema s strani najemodajalca brez obrazložitve)

Najemodajalec lahko v vsakem času brez obrazložitve 
prekine najemno razmerje:

– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– če najemnik med trajanjem najemnega razmerja, brez 

soglasja najemodajalca uporablja najeti družabni prostor za 
potrebe in dejavnosti, ki niso predvidene v pogodbi,

– če najemnik ne poravna stroškov najema niti v pet-
najstih dneh po prejemu opomina in

– če najemnik grobo krši pravila hišnega reda z podalj-
ševanjem zadrževanja v prostoru preko določene ure ali z 
uničevanjem objekta ali opreme.

11. člen
(odpoved najema s strani najemodajalca)

Najemodajalec ali najemnik lahko odpovesta najem 
prostora z odpovednim rokom treh delovnih dni, s sporazu-
mno ali z izredno odpovedjo najemne pogodbe.

12. člen
(imenovanje upravnika)

Za nemoteni potek izvajanja uporabe z objekti in pro-
stori v lasti Občine Škofljica skrbi upravnik, ki ga imenuje 
najemodajalec sam ali na predlog sveta krajevne, četrtne ali 
vaške skupnosti.

13. člen
(postopek enkratnega najema prostora)

Za enkraten najem prostora mora interesent uskladiti 
termin z upravnikom, ki ga nato napoti na naslov najemo-
dajalca.

Interesent se lahko prijavi za najem prostora samo za 
termin, ki je ostal prost po izvedbi razpisa.

Interesent mora vložiti vlogo za najem prostora vsaj pet 
delovnih dni pred uporabo prostora.

Stroške enkratnega najema mora vlagatelj poravnati 
najkasneje tri delovne dni pred uporabo prostorov, v naspro-
tnem primeru se mu ne dovoli vstop v prostor.

Obrazec za prijavo najema je objavljen na spletni strani 
Občine Škofljica.

14. člen
(menjava terminov med najemniki)

V primeru menjave odobrenega termina med najemniki, 
mora najemnik, ki je zamenjal termin, obvestiti upravnika, 
kateri nato obvesti najemodajalca.

15. člen
(postopek vstopa v prostor)

Najemnik ob prevzemu ključa (kartice), ki omogoča 
dostop v najeti prostor, podpiše zadolžnico.

Prevzem ključa (kartice) se opravi najkasneje zadnji 
delovni dan pred prireditvijo v sprejemni pisarni (velja za 
najemnike, ki ne razpolagajo s ključi prostorov, ki so predmet 
tega pravilnika in prostor nima upravnika).

Najemnik ključ vrne v sprejemno pisarno občine na-
slednji oziroma najkasneje tretji delovni dan po uporabi 
prostora.
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16. člen
Podrobnejše določbe letnega najema prostora so pred-

met pogodbe med najemodajalcem in najemnikom.

17. člen
(dolžnosti in pravice najemodajalca in najemnika)

Najemodajalec je dolžan prostore, ki so predmet najema, 
vzdrževati tako, da sproti odpravlja vsa investicijska in vzdrže-
valna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanja prostorov.

Najemodajalec lahko zaradi varčevalnih ali drugih njemu 
znanih razlogov, zmanjša ali združi število terminov v posame-
znem prostoru.

V času uporabe prostorov je najemnik dolžan ravnati z 
opremo in pohištvom v skladu z njunim namenom in v smislu 
dobrega gospodarja.

V času uporabe najetih občinskih prostorov najemnik od-
govarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti 
ali pomanjkanja nadzora nad dejanji obiskovalcev.

Najemodajalec v primeru nastale škode le-to odpravi, 
račun za nastale stroške pa izstavi najemniku.

Dolžnosti in pravice najemodajalca, najemnika in uprav-
nika, so navedene v Hišnem redu posameznega prostora in v 
najemni pogodbi.

18. člen
(plačilo stroškov najema prostora)

Najemnik za uporabo prostora plača najemnino v roku, 
ki je naveden na računu, razen v primerih, ko je to drugače 
opredeljeno v najemni pogodbi. V primeru zamude plačila 
najemnine, se zaračunavajo zakonite obresti.

V primeru večkratnega najema prostora se z najemnikom 
lahko sklene letna pogodba.

19. člen
(končne določbe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2013.

20. člen
Župan mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega 

pravilnika izdati hišni red za vse prostore, ki so v lasti Občine 
Škofljica.

21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Navo-

dila o uporabi družabnih prostorov z dne 19. 3. 2007, št. 007-
06/2007.

Št. 61002-22/2012(1)
Škofljica, dne 4. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah oziroma plačilih 
za opravljanje funkcije župana in podžupana 
ter člana občinskega sveta in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 
16. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije 
župana in podžupana ter člana občinskega sveta 

in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov  

ter o povračilih stroškov

1. člen
Črta se peti odstavek 5. člena pravilnika in nadomesti z 

naslednjim besedilom:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-

nih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri 
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.«

2. člen
V 9. členu se »1 % osnovne plače župana« nadomesti z 

»2 % osnovne plače župana«.
Črta se zadnji del stavka … »in povračilo potnih stroškov 

kolikor gre za opravljanje dela izven območja Občine Škofljica«.

3. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi;
»Ob vsakih drugih volitvah ali izvedbi referendumov, so člani 

volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg 
volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja najpozneje v roku 14 dni po razpisu volitev.«

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-18/2012
Škofljica, dne 4. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3170. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Škofljica za leto 2013

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10 in 101/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in na-
slednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 
4. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Škofljica za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013 se 
določi v višini 0,00279 €.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 007-19/2012
Škofljica, dne 4. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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3171. Merila za vrednotenje in izbor programov 
športa

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. red-
ni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

M E R I L A
za vrednotenje in izbor programov športa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Športne panoge oziroma programe se razvrsti v štiri sku-
pine:

1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v ura-
dnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze 
za naslov državnega prvaka,

2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze le za 
naslov ekipnega državnega prvaka,

3. športno-rekreativni programi,
4. miselne igre (šah).
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega 

programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programa,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah.

PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG

Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:
1. razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v občini in 

širše,
2. kakovost dosežkov športnikov,
3. prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.
Razširjenost in stopnjo razvitosti športne panoge v občini 

in širše, se ugotavlja glede na sledeče kazalce:
– število registriranih članov (tekmovalcev z veljavno li-

cenco),
– število članov, ki so plačali članarino,
– število izvedenih tekmovanj v občini (odigranih ligaških 

in pokalnih tekem, izvedenih državnih prvenstev, pokalnih in 
drugih tekmovanj pod okriljem nacionalne panožne športne 
zveze),

– število drugih večjih tekmovanj in prireditev, organizi-
ranih v občini,

– razširjenost panoge na državnem nivoju (število ekip v 
ligah ali število tekmovalcev na državnih prvenstvih nacionalnih 
panožnih zvez po kategorijah),

– razširjenost športne panoge v svetu,
– ali spada športna panoga (disciplina) med olimpijske 

športe.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na sle-

deče kazalce:
– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu 

v zadnjem letu,
– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmo-

vanjih v zadnjem letu,
– kategorizacijo športnikov po kriterijih Olimpijskega ko-

miteja Slovenije v pretekli sezoni.
Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:
– pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in 

nastopanja,
– strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo 

in veljavno licenco,

– organiziranost društva,
– organizacijski delavci,
– zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih 

programov.
Letno prednostno listo športnih panog (športne šole špor-

tnih panog) v občini pripravi občinska uprava in strokovna 
komisija v skladu z zgornjimi določili, letni program športa pa 
sprejema občinski svet.
1. Razširjenost in stopnjo razvitosti športne 
panoge

0–40 točk

Število registriranih članov (aktivnih tekmovalcev z veljavno 
licenco v športni panogi v RS),

do 15 16–30 31–50 51–100 nad 100
2 T 4 T 6 T 8 T 10 T

Ekipni športi: število ekip na starostno kategorijo 
v tekmovalnem sistemu (ločeno za M in Ž)

do 10 11–20 21–40 41–80 Nad 80
2 T 4 T 6 T 8 T 10 T

Individualni športi: število tekmovalcev na DP v starostni 
kategoriji (ločeno za M in Ž)

do 25 26–50 51–100 100–200 nad 200
2 T 4 T 6 T 8 T 10 T

Piramida izvajalca (stopnja se šteje, če ima izvajalec vsaj 
polovico aktivnih tekmovalcev glede na tabelo 2),
Člani 5 T
Vsaka stopnja od I. do V. – 3 T
2. Kakovost dosežkov športnikov 0–20 točk
Povprečna uvrstitev članov v zadnji sezoni:

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
5 T 4 T 3 T 2 T 1 T

Povprečna uvrstitev ostalih stopenj v zadnji sezoni:
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

15 T 12 T 9 T 6 T 3 T
Bonus točke za kategorizirane  
tekmovalce:

2 T / kategorizacijo

3. Prostorski, kadrovski in drugi pogoji 0–20 točk
Strokovna komisija lahko posamezni panogi oziroma 
izvajalcu dodeli do 20 % več točk, kot jih prejme po teh 
določilih. V letni program športa se uvrsti športne panoge 
oziroma izvajalce, ki dosežejo vsaj 60 točk.

II. VSEBINE

01. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine 
so sofinancirani programi:

– 01.01. Športna vzgoja predšolskih otrok,
– 01.02. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– 01.03. Športna vzgoja mladine.
01. 01. Športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
01. 01. 01. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne 

vzgoje predšolskih otrok:
01. 01. 01. 01. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”
– propagandno gradivo in priznanja  0–1 točke/ 

posameznika.
01. 01. 01. 02. “Naučimo se plavati”
– strokovni kader 0–8 točk/uro,
– najemnina objekta 0–15 točk/uro.
Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok.
01. 01. 01. 03. “Programi športnih društev in drugih iz-

vajalcev«
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Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajal-
ci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo 
od 15 do 20 članov, vsaj enkrat na teden po 1 uro, najmanj 
36 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 60 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
01. 02. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 7 do 15 let)
01. 02. 01. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
01. 02. 01. 01. “Zlati sonček” in “Krpan”
– propagandno gradivo in priznanja  0–1 točke/ 

posameznika.
01. 02. 01. 02. “Naučimo se plavati”
– strokovni kader 0–8 točk/uro,
– najemnina objekta  0–15 točk/uro.
Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok.
01. 02. 01. 03. Programi športnih društev in drugih izva-

jalcev
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki 

izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do 
20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov 
letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
01. 02. 01. 04. Občinska, medobčinska in državna šolska 

tekmovanja
– strokovni kader 0–8 točk/uro,
– sodniški stroški 0–8 točk/uro,
– najemnina objekta 0–15 točk/uro,
– pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvr-

stitev od 1. do 3. mesta, 0–4 točk/komplet,
– pri posamičnih tekmovanjih medalje 

za posameznike.  0–2 točk/komplet.

Občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za 
posamezno šolsko leto navedena v uradnem razpisu šolskih 
športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za 
šport. Program tekmovanj za tekoče leto sprejme študijska 
skupina profesorjev in učiteljev športne vzgoje in mora biti 
potrjen od vodstev OŠ. Pogoj za sofinanciranje tekmovanja je, 
da v individualni športni panogi sodeluje vsaj šest tekmovalcev, 
v kolektivni športni panogi pa vsaj tri ekipe.

01. 02. 02. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport (športne šole)

Občina sofinancira izvajalce programov za otroke usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport (športne šole, oziroma 
selekcijski proces), katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmo-
valnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Izvajalci športnih programov (društva) lahko uveljavljajo 
otroške športne šole, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– ukvarjajo se s športno panogo in znotraj nje z disciplino, 
ki je v rednem programu letnih ali zimskih Olimpijskih iger,

– v uradnem tekmovalnem sistemu imajo poleg članske 
kategorije vsaj še tri kategoriji od I. do V. stopnje športnih šol,

– v občini so dane možnosti za uspešen razvoj in de-
lovanje športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska 
zasedba, materialne možnosti in organizacija).

Športne šole lahko uveljavljajo tudi izvajalci, ki ne izpol-
njujejo zahteve glede članske kategorije, če pridobijo pozitiv-
no oceno strokovne komisije, ali če za vadbo članov nimajo 
ustreznih pogojev (ustrezne infrastrukture v občini). V drugem 
primeru je priporočljivo, da nadarjeni športniki teh izvajalcev 
preidejo v sredine, kjer bodo imeli možnosti za nadaljnji razvoj. 
Pri izračunu korekcijskega faktorja v drugem primeru se korek-

cijski faktor za uvrstitev članov ne upošteva, korekcijski faktor 
za uvrstitev v posamezni kategoriji pa se podvoji (npr. 10 % na 
20 %). V primeru, da državno prvenstvo ni izpeljano (individu-
alni športi), oziroma tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve 
naslova državnega prvaka (kolektivni športi), se korekcijski 
faktor zmanjša za 50 %.

Starost športnikov in športnic, vključenih v športne šole, 
ne sme presegati 20 let. Izvajalcem programa športnih šol se 
sofinancirajo materialni stroški: stroški prevozov na tekme, stro-
ški treningov, stroški domačih tekem in tekmovanj, prijavnine za 
tekmovanja, registracije in licence tekmovalcev, zavarovanja in 
stroške opreme. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. 
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Iz-
vajalec programov lahko na posamezni stopnji športnih šol 
uveljavlja samo eno vadbeno skupino.

Izvajalcu programov se posamezna stopnja športnih šol 
ne prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico špor-
tnikov glede na število športnikov iz Tabele 2.

V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo 
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko 
motivacijo za kakovostni oziroma vrhunski šport.

Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje 
športnih šol:

– I. stopnja (cicibani in cicibanke),
– II. stopnja (mlajši dečki in deklice),
– III. stopnja (starejši dečki in deklice).
Če števila stopenj ne določa nacionalna panožna športna 

zveza, je ta določitev v pristojnosti strokovne službe in strokov-
ne komisije.

Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do 

števila ur iz Tabele 1),
– objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila 

ur iz Tabele 1),
– materialne stroške programa (Tabela 3).
Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba 

vsaj:
– dvakrat na teden po 1,5 ure, 36 tednov na leto (za 

I. stopnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za II. sto-

pnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za III. sto-

pnjo).
Program izvajalca se ovrednoti v točkah, na podlagi:
– podatkov, ki jih predloži izvajalec,
– tabel, ki so priloga in sestavni del teh meril,
– korekcijskega faktorja, s katerim se množi izračun do-

bljen iz tabel.
Individualne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) 

se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve tekmoval-
cev v kategoriji članov in uvrstitve tekmovalcev v posamezni 
kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Uvrstitev 
tekmovalcev v kategoriji članov vpliva enako na vse katego-
rije. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 
70 % uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V 
primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko 
kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so 
nastopili v kvalifikacijah.

Uvrstitve v kategoriji članov
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih tekmovalcev 

pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
– če izvajalec nima tekmovalcev v članski kategoriji (vsaj 

polovico glede na velikost vadbene skupine), se korekcijski 
faktor zmanjša za 30 %.

Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino 

ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
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– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor 
zmanjša za 30 %.

Kolektivne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) 

se korekcijski faktor izračuna na podlagi povprečne uvrstitve 
članske ekipe v preteklih treh sezonah in uvrstitve ekipe po-
samezne kategorije v pretekli sezoni. Uvrstitev članske ekipe 
vpliva enako na vse kategorije.

Uvrstitev članske ekipe
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip pomeni 

korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
– če izvajalec nima članske ekipe, se korekcijski faktor 

zmanjša za 30 %.
Uvrstitev ekipe posamezne kategorije
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka 

pri korekcijskem faktorju kategorije,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor katego-

rije zmanjša za 5 %,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova 

državnega prvaka, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
01. 02. 03. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na 

interes in zmožnosti, vključujejo otroci z motnjami v razvoju, ki 
imajo stalno bivališče v občini.

Do sofinanciranja programov športne vzgoje otrok s po-
sebnimi potrebami so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe 
vsaj enkrat na teden, najmanj 32 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, 

ki šteje od 8 do 10 članov.
01. 03. Športna vzgoja mladine
Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje 

mladine:
01. 03. 01. Interesna športna vzgoja mladine
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, 

ki izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 
15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 
36 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 
80 ur letno):

– strokovni kader,
– objekt.
01. 03. 02. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport (športne šole)
Občina sofinancira izvajalce programov za mladino 

usmerjeno v kakovostni in vrhunski šport (športne šole, ozi-
roma selekcijski proces), katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Izvajalci športnih programov (društva) lahko uveljavljajo 
mladinske športne šole, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– ukvarjajo se s športno panogo in znotraj nje z disciplino, 
ki je v rednem programu letnih ali zimskih Olimpijskih iger,

– v uradnem tekmovalnem sistemu imajo poleg članske 
kategorije vsaj še tri kategoriji od I. do V. stopnje športnih šol,

– v občini so dane možnosti za uspešen razvoj in de-
lovanje športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska 
zasedba, materialne možnosti in organizacija).

Športne šole lahko uveljavljajo tudi izvajalci, ki ne izpol-
njujejo zahteve glede članske kategorije, če pridobijo pozitiv-
no oceno strokovne komisije, ali če za vadbo članov nimajo 
ustreznih pogojev (ustrezne infrastrukture v občini). V drugem 
primeru je priporočljivo, da nadarjeni športniki teh izvajalcev 
preidejo v sredine, kjer bodo imeli možnosti za nadaljnji razvoj. 
Pri izračunu korekcijskega faktorja v drugem primeru se korek-
cijski faktor za uvrstitev članov ne upošteva, korekcijski faktor 
za uvrstitev v posamezni kategoriji pa se podvoji (npr. 10 % na 

20 %). V primeru, da državno prvenstvo ni izpeljano (individu-
alni športi), oziroma tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve 
naslova državnega prvaka (kolektivni športi), se korekcijski 
faktor zmanjša za 50 %.

Starost športnikov in športnic, vključenih v športne šole, 
ne sme presegati 20 let.

Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg tre-
ninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.

Izvajalec programov lahko na posamezni stopnji športnih 
šol uveljavlja samo eno vadbeno skupino.

Izvajalcu programov se posamezna stopnja športnih šol 
ne prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico špor-
tnikov glede na število športnikov iz Tabele 2.

V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki 
imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in 
visoko motivacijo za kakovostni oziroma vrhunski šport.

Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje 
športnih šol:

– IV. stopnja (kadeti in kadetinje),
– V. stopnja (mladinci in mladinke).
Če števila stopenj ne določa nacionalna panožna športna 

zveza, je ta določitev v pristojnosti strokovne službe in strokov-
ne komisije.

Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do 

števila ur iz Tabele 1),
– objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila 

ur iz Tabele 1).
Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba 

vsaj:
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za 

IV. stopnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za 

V. stopnjo).
Program izvajalca se ovrednoti v točkah, na podlagi:
– podatkov, ki jih predloži izvajalec,
– tabel, ki so priloga in sestavni del teh meril,
– korekcijskega faktorja, s katerim se množi izračun do-

bljen iz tabel.
Individualne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) 

se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve tekmoval-
cev v kategoriji članov in uvrstitve tekmovalcev v posamezni 
kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Uvrstitev 
tekmovalcev v kategoriji članov vpliva enako na vse katego-
rije. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 
70 % uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V 
primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko 
kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so 
nastopili v kvalifikacijah.

Uvrstitve v kategoriji članov
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih tekmovalcev 

pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
– če izvajalec nima tekmovalcev v članski kategoriji (vsaj 

polovico glede na velikost vadbene skupine), se korekcijski 
faktor zmanjša za 30 %.

Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino 

ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor 

zmanjša za 30 %.
Kolektivne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) 

se korekcijski faktor izračuna na podlagi povprečne uvrstitve 
članske ekipe v preteklih treh sezonah in uvrstitve ekipe po-
samezne kategorije v pretekli sezoni. Uvrstitev članske ekipe 
vpliva enako na vse kategorije.
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Uvrstitev članske ekipe
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip pomeni 

korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša 

za 5 %,
– če izvajalec nima članske ekipe, se korekcijski faktor 

zmanjša za 30 %.
Uvrstitev ekipe posamezne kategorije
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka 

pri korekcijskem faktorju kategorije,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor katego-

rije zmanjša za 5 %,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova 

državnega prvaka, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
01. 03. 03. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na 

interes in zmožnosti, vključujejo mladi z motnjami v razvoju, ki 
imajo stalno bivališče v občini.

Do sofinanciranja programov športne vzgoje mladine s 
posebnimi potrebami so upravičeni izvajalci, ki izvajajo progra-
me vsaj enkrat na teden, najmanj 32 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, 

ki šteje od 8 do 10 članov.
02. Športna dejavnost študentov
Občina sofinancira naslednje programe športne dejavno-

sti študentov:
02. 01. Interesna športna dejavnost študentov
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki 

izvajajo programe za skupine študentov (dokaz je potrdilo o 
vpisu), ki štejejo od 15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po 
1 uro, najmanj 36 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
03. Športna rekreacija
Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upra-

vičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev 
starejših od 20 let, in sicer vsaj enkrat na teden po 60 minut, 
najmanj 32 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader (za skupine udeležencev starejših od 
65 let),

– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, 

ki šteje od 15 do 20 članov.
04. Kakovostni šport
V te programe so vključeni športnice in športniki v član-

skih kategorijah. Pomembni so predvsem iz dveh razlogov. 
Prvič zaradi motiva otrokom in mladini za vključevanje v šport 
in drugič zaradi predstavitve občine v širšem slovenskem pro-
storu in v svetu.

V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in 
posameznikov v članski konkurenci, ki nimajo objektivnih stro-
kovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije 
ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

Občina sofinancira programe izvajalcev iz prejšnjega od-
stavka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v letnem programu imajo priznano sofinanciranje špor-
tnih šol,

– nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih 
športnih zvez,

– imajo redno vadbo vsaj 3-krat tedensko,
– v individualnih panogah imajo vsaj 8 vadečih v skupini 

in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,

– v ekipnih športih imajo vsaj 12 vadečih v ekipi in nasto-
pajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 320 ur 
letno):

– objekt.
05. Vrhunski šport
V programe vrhunskega športa se uvrstijo posamezni 

kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspek-
tivnega razreda. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki 
imajo včlanjene športnike svetovnega, mednarodnega in per-
spektivnega razreda, navedene v zadnjih oktobrskih Obvestilih 
Olimpijskega komiteja Slovenije.

Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih 
športnikov v disciplinah rednega sporeda Olimpijskih iger, se 
ovrednoti takole:

– športnik s kategorizacijo svetovnega ra-
zreda  500 točk

– športnik s kategorizacijo mednarodnega 
razreda  300 točk

– športnik s kategorizacijo perspektivnega 
razreda  200 točk

Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih 
športnikov v disciplinah, ki niso na rednem sporedu Olimpijskih 
iger, se ovrednoti takole:

– športnik s kategorizacijo svetovnega ra-
zreda   250 točk

– športnik s kategorizacijo mednarodnega 
razreda 150 točk

– športnik s kategorizacijo perspektivnega 
razreda 100 točk

V letni program se uvrsti tudi posamezne kategorizirane 
športnike mladinskih kategorij tistih izvajalcev, katerim športne 
šole niso priznane. Pogoj za uvrstitev je, da so omenjeni v 
zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije.

Izvajalce se ovrednoti takole:
– športnik s kategorizacijo mladinskega ali 

državnega razreda  100 točk

06. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem 

ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resoci-
alizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom.

Do sofinanciranja programov športa invalidov so upravi-
čeni izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat na teden, najmanj 
32 tednov letno.

Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur 
letno):

– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, 

ki šteje od 8 do 10 članov.
07. Razvojne in strokovne naloge v športu
07. 01. Zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje kadrov v športu
Programi šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so 

namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov in licenc ter njihove-
mu potrjevanju.

Za sofinanciranje teh programov lahko kandidirajo le iz-
vajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina, v skladu 
s temi merili.

Šolanje poteka v skladu s pravilniki Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Fakultete za šport oziroma panožnih športnih zvez.

Izvajalec mora v kandidaturi za sofinanciranja tega pro-
grama predložiti:

– v primeru, da gre za šolanje, pogodbo med izvajalcem 
in kandidatom, v kateri se ta zavezuje, da bo po končanem 
šolanju še najmanj dve leti kot strokovni kader deloval v tej 
športni panogi,
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– dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju oziro-
ma preizkusu znanja (če je preizkus predviden) posameznih 
kandidatov,

– dokumentacijo, s katero se dokazuje višina nastalih 
stroškov.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški prijavnine ali kotizacije:
– za udeležbo na šolanju za pridobitev 

ustreznega strokovnega naziva (vodnik, vadi-
telj, inštruktor, učitelj, trener …) za največ dva 
kandidata

0–200 
točk/kandidata

– za udeležbo na seminarju za pridobitev 
ali potrditev licence, za največ šest kandidatov 

0–100 
točk/kandidata

Če sredstva, ki so namenjena tej postavki, ne zadoščajo 
pokritju stroškov prijavnin (kotizacij) v celoti, se sofinancira 
sorazmerni delež stroškov, glede na skupni znesek vseh vlog.

07. 02. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in 
športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom 
o športu.

Sofinancira se do višine največ 90 %:
– izdelava informacijskih baz za potrebe občine
– nakup tehnologije za poganjanje teh baz.
Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene 

strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.
08. Delovanje društev, zvez in zavodov
08. 01. Delovanje športnih društev
08. 01. 01. Članstvo v društvih
Do sofinanciranja so upravičena društva, ki imajo vsaj 

15 članov s plačano članarino.
Sofinancira se:
– aktivni član društva s plačano članarino  0,5 točke
– organizirana vadbena skupina v netekmo-

valni dejavnosti  12 točk
– organizirana vadbena skupina v tekmoval-

ni dejavnosti  30 točk
Za organizirano vadbeno skupino se smatra skupina, v 

kateri poteka vadba organizirano vsaj 30 tednov na leto.
08. 01. 02. Piramida v tekmovalnem športu
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo priznano 

IV. ali V. stopnjo športnih šol. Za ti dve stopnji športnih šol se 
jim priznajo stroški iz Tabele 3, z upoštevanjem korekcijskega 
faktorja izračunanega pri točki 01.03.02. tega pravilnika.

08. 02. Delovanje občinskih zvez in zavodov
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se 

združujejo v občinsko športno zvezo (v nadaljevanju: zveza).
Sofinancirajo se:
– plače za redno zaposlene po dogovoru s pristojnim 

oddelkom za šport,
– materialni stroški za delo organov zveze,
– športni programi, ki so koordinirani v sklopu skupnega 

programa zveze.
9. ŠPORTNE PRIREDITVE
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, 

medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo 
promocijski učinek za šport v občini.

Sofinancirajo se:
– vrhunske športne prireditve,
– množične športno-rekreativne prireditve,
– športno-rekreativna tekmovanja odraslih.
Vrhunske športne prireditve
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– da na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
– da so odmevne v širšem prostoru.
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih prora-

čunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni prireditvi 
na osnovi poročila izvajalca.

Vrednostni kriteriji:
– najem objekta 0–100 točk,
– propagandni material 0–100 točk,
– sodniški stroški 0–100 točk,
– stroški nastopajočih 0–100 točk,
– višina zbranih sredstev 0–100 točk,
– ostali organizacijski stroški 0–100 točk.
Prednost imajo tekmovanja v športnih panogah (discipli-

nah), ki so v rednem sporedu Olimpijskih iger.
Množične športno-rekreativne prireditve
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo večletno tradicijo,
– da so primerne za vse starostne kategorije,
– da na njih sodeluje več kot 20 udeležencev,
– da so odmevne v lokalni skupnosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih prora-

čunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni prireditvi 
na osnovi poročila izvajalca.

Vrednostni kriteriji:
– število organizatorjev 0–100 točk,
– število udeležencev 0–100 točk,
– višina stroškov organizacije 0–100 točk,
– višina zbranih sredstev 0–100 točk,
– ostali organizacijski stroški 0–100 točk.
Tekmovanja odraslih
V tekmovanja odraslih spadajo športno-rekreativna tek-

movanja ekip in posameznikov na občinskem in medobčinskem 
nivoju, ki imajo ligaški značaj.

Sofinancira se:
– organizacija in izvedba ekipnih tekmo-

vanj
 0–50 

točk/ekipo,
– organizacija in izvedba posamičnih tek-

movanj
 0–5 

točk/osebo.
Temeljno določilo: Udeleženci morajo pokriti vsaj 50 % 

stroškov tekmovanja
10. ŠPORTNI OBJEKTI
10. 1. Investicije v športno infrastrukturo
Sofinancira se lahko posodabljanje in izgradnja tistih špor-

tnih objektov, ki so v lasti občine.
10. 02. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
Za določen obseg posameznih programov se sofinancira 

najem javnih športnih objektov. V primeru, da javni športni 
objekti v občini ne zadoščajo za realizacijo teh programov v 
celoti se sofinancira lahko samo najem športnih objektov na 
območju občine.

V primeru, da izvaja izvajalec svoj program v celoti na 
objektu, ki ni v njegovi lasti ali lasti občine, potem je odločitev 
za sofinanciranja najema takega objekta izključno v pristojnosti 
občine.

11. DRUGO
11.01. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Sredstva so namenjena za nakup priznanj, za denarne 

nagrade in za kritje stroškov organizacije prireditve, na kateri 
se priznanja podeljujejo. Vrsto priznanj, kriterije za njihovo 
podelitev, način evidentiranja kandidatov in višino nagrad ureja 
poseben pravilnik.

Sofinancira se:
– zlati, srebrni ali bronasti znak 0–10 točk
– zlata, srebrna ali bronasta plaketa 0–10 točk
– priznanje 0–8 točk
– denarna nagrada 0–200 točk
– organizacija prireditve 0–500 točk.
110.02. Veljavnost
Merila za vrednotenje in izbor programov športa pričnejo 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.
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III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – 
TABELARIČNI PREGLED

Tabela 1 (število ur vadbe + ur tekmovanj):

Zap. št. Športna 
panoga

UR (VADBE + TEKMOVANJ)
I. II. III. IV. V.

Tedni stopnja stopnja stopnja stopnja stopnja člani
1. ROKOMET 40 118 198 264 280 288 320
2. KOŠARKA 40 118 198 264 280 288 320
3. ATLETIKA 40 118 198 264 280 288 320

Tabela 2 (število športnikov v skupini):

Zap. št. Športna  
panoga

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
I. II. III. IV. V.

stopnja stopnja stopnja stopnja stopnja Člani
1. ROKOMET 14 14 14 14 14 14
2. KOŠARKA 120 120 12 12 12 12
3. ATLETIKA 15 15 12 10 8 8

Tabela 3 (materialni stroški):

Zap. 
št. Športna panoga

MATERIALNI STROŠKI
I. II. III.

stopnja stopnja stopnja
1. ROKOMET 48 57 64
2. KOŠARKA 48 55 67
3. ATLETIKA 25 28 32

Materialni stroški so določeni na posameznega tekmo-
valca!

Tabela 4 (piramida v tekmovalnem športu/delovanje dru-
štev):

Zap.št. Športna panoga
STROŠKI

IV. V.
stopnja stopnja

1. ROKOMET 72 84
2. KOŠARKA 75 89
3. ATLETIKA 36 40

Materialni stroški so določeni na posameznega tekmo-
valca!

Kolikor se pojavi športna panoga, ki izpolnjuje kriterije 
športne šole, se navede v tabelo kot nova športna panoga.

Tabela 4 (vrednost ure v točkah – strokovni kader):

Vsebina športnega programa Število točk 
/ ura

Športna vzgoja otrok in mladine 1,5
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

1,5

Športne šole – selektivni šport 3
Športno-rekreativna dejavnost odraslih 1,25
Šport invalidov 1,5

Tabela 5 (vrednost ure v točkah – objekt)

Najem športnega objekta Število točk 
/ ura

Št. točk / 
uro (50 % 
popust)

Telovadnica, dvorana 1/3 1,2 0,6
Dvorana 2/3 2,4 1,2
Dvorana 3/3 3,6 1,8
Asfaltne površine za športne igre 0,5 0,25
Teniško igrišče na prostem 0,8 0,4
Balinišče 0,5 0,25

Kolikor se pojavi nov športni objekt oziroma površina, se 
le-ta vnese v tabelo.

Št. 007-20/2012
Škofljica, dne 4. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2012

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 114. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmarje  

pri Jelšah za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 6/12) se spremeni 2. člen tako, da se 
glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov Znesek 

v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.526.785

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.956.101
70 DAVČNI PRIHODKI 7.202.976

700 Davki na dohodek in dobiček 6.486.799
703 Davki na premoženje 518.500
704 Domači davki na blago in storitve 197.677
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 753.125
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 435.608
711 Takse in pristojbine 4.200
712 Denarne kazni 3.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 309.817

72 KAPITALSKI PRIHODKI 570.004
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 54.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolg. sred. 516.004
73 PREJETE DONACIJE 1.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.999.680
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 659.386
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 1.340.294

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.803.340
40 TEKOČI ODHODKI 2.529.412

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 643.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 106.455
402 Izdatki za blago in storitve 1.527.608
403 Plačila domačih obresti 105.630
409 Rezerve 146.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.569.891
410 Subvencije 156.553
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.428.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 269.742
413 Drugi tekoči domači transferi 715.496

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.456.997
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.456.997

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 247.040
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 179.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 68.040

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –276.555

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 50.988

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 50.988
750 Prejeta vračila danih posojil 47.988
752 Kupnine iz naslova privatizacije 3.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 50.988

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 435.310
55 ODPLAČILA DOLGA 435.310

550 Odplačila domačega dolga 435.310
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –660.877

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –435.310
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 276.555

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 823.910

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proraču-
nov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kon-
tov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se ob-
javita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.«

2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2012 oblikujejo 

v višini 126.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan 
in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna prora-
čunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del 
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o 
čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika.«

3. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2012 ne bo zadolževala.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000 eurov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0042/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 19. oktobra 2012

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda otroški 
vrtec Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine Šmar-
je pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega zavoda otroški 

vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 26/97, 38/06, 91/07 in 105/09), v nadaljnjem besedilu: odlok.
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2. člen
Četrti odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»V zavodu se za izvajanje programa predšolske vzgoje na 

različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:
– Enota Sonček, Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13, 

z dislociranimi oddelki na Svetem Štefanu, Sladki Gori, Kristan 
Vrhu in v Zibiki,

– Enota Livada, Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 22,
– Enota Mavrica Mestinje, Mestinje 43,
– Enota Ciciban Šentvid, Šentvid pri Grobelnem 12.«

3. člen
Drugi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da 

se glasi:
»Za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavno-

sti v KS Mestinje ima zavod organizacijsko enoto v Mestinju, 
za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v 
KS Šentvid pri Grobelnem ima zavod organizacijsko enoto v 
Šentvidu pri Grobelnem ter za zadovoljevanje potreb po vzgoj-
no-varstveni dejavnosti v KS Kristan Vrh, KS Sveti Štefan, KS 
Zibika in KS Sladka Gora ima zavod dislocirane oddelke.«

4. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 16. člena odloka se 

beseda »šole« nadomesti z besedo »vrtca«.
V šestem odstavku 16. člena odloka se beseda »konsti-

tuarni« nadomesti z besedo »konstitutivni«.

5. člen
V 19. členu odloka se beseda »učiteljski« nadomesti z 

besedo »vzgojiteljski«.

6. člen
V drugem odstavku 32. člena odloka se beseda »prijavi-

jo« nadomesti z besedo »objavijo«.
V drugem stavku drugega odstavka 32. člena odloka se 

črta besedilo »to je Občino Šmarje pri Jelšah«, obstoječe ločilo 
pa nadomesti s piko.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0046/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 19. oktobra 2012

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2012

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Za-
kona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Ura-
dni list RS, št. 96/10, 4/11 in 37/12), Statuta Občine Šmartno 
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) in Odloka 
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 108/11) je Občinski svet Občine Šmartno 
pri Litiji na 14. redni seji občinskega sveta dne 11. 10. 2012 
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2012
1. člen

2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EURIH
Konto Splošni del proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012
Rebalans 
leta 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.929.518

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.421.971
70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 3.869.502
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.487.552
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 233.450
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 148.500
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 552.469
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 360.469
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 60.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 129.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 220.600
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 100.000
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV 120.600

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 279.947
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 265.947
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 14.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786) 7.000
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 7.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.155.000
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.233.895
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 266.189
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 41.502
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.726.204
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 113.000
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409 REZERVE 87.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413+414) 2.040.923
410 SUBVENCIJE 1.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 1.373.050
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 148.200
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 518.173
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.748.992
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.748.992

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 131.190
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 59.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.190

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) –1.225.481

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 3.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 3.000

44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN NALOŽB 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 3.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 0
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo 
vrednostnih papirjev na domačem trgu 0

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 163.667

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 163.667
5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam 163.667

5502 Odplačila kreditov drugim 
finančnim institucijam 0
5503 Odplačila kreditov drugim 
domačim kreditodajalcem 0
5504 Odplačila glavnice vrednostnih 
papirjev, izdanih na domačem trgu 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.386.148

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –163.667
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 1.225.481
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.410.485

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 kontnim 
načrtom.

Splošni in posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk – podkontov in načrt razvojnih programov so priloge 
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno 
pri Litiji.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
5. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni 
tako, da se glasi:

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro-
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli-
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.«

3. člen
9. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni 
tako, da se glasi:

»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžni-
ki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 eurov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 400-015/2011
Šmartno pri Litiji, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 
57/12), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet 
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Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 11. 10. 2012 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah:
– parc. št. 1074/2 – neplodno 298 m2 in parc. št. 1074/4 

– neplodno 384 m2, k. o. Gozd Reka (ID 2654),
– parc. št. 864/2 – pot 292 m2, k. o. Gradišče (ID 1851) in
– parc. št. 1970/2 – pot 205 m2, k. o. Vintarjevec (ID 1849),

ki so javno dobro, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Obči-

ne 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. 466-27/2010-03, 466-71/2005-011, 347-24/2006-08
Šmartno pri Litiji, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

ŠTORE

3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o predkupni pravici Občine Štore

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZP 
Načrt, 108/09 – ZGO 1C, 79/10 – odl. US, 80/10 – ZUPUDP, 
108/10 – popr.), 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 Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet 
Občine Štore na 11. redni seji dne 10. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o predkupni pravici Občine Štore

1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Od-

loka o predkupni pravici Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/03 
in 115/05).

2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka, tako da se izbriše 

besedilo drugega stavka in se nadomesti z besedilom: »Obči-
na Štore prav tako uveljavlja predkupno pravico na zemljiščih 
parc. št. 288/2, 288/3 in 289/2, k.o. 1086 – Prožinska vas.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 46501-0010/2003-4
Štore, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

3177. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe 
predšolske vzgoje v vrtcu Lipa

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 
62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A), Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) 
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je 
občinski svet na 11. redni seji dne 10. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen za programe 

predšolske vzgoje v vrtcu Lipa
1. člen

Za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa se od 1. 10. 
2012 določijo ekonomske cene v naslednjih višinah:

I. starostno obdobje (otroci do 3 let)
Celodnevni program do 9 ur 430,56 EUR
II. starostno obdobje (otroci od 3 do 6 let)
Celodnevni program do 9 ur 340,17 EUR
Kombinirani oddelki in starostno homogeni 
oddelki 3–4-letnih otrok
Celodnevni program do 9 ur 364,48 EUR

2. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem 

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v 
primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice 
do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan 
vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega 
plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

Pravica iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za 
otoke, ki so vpisani v vrtec od 1. 9. 2012 dalje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 602-0010/2012-1
Štore, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

3178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 
– ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta 
Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine 
Štore na 11. redni seji dne 10. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim 

nepremičninam:
– parc. št. 1191, k.o. Prožinska vas – cesta, v izmeri 745 m2,
– parc. št. 1163/2, k.o. Prožinska vas – cesta, v izmeri 

1.273 m2,
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– parc. št. 1290/8, k.o. Kompole – cesta, v izmeri 69 m2,
– parc. št. 1290/9, k.o. Kompole – cesta, v izmeri 203 m2.

2. člen
V zemljiški knjigi se pri vseh nepremičninah iz prejšnjega 

člena dovoli izbris zaznambe javnega dobra.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0063/2012-1
Štore, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

VRHNIKA

3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– UPB1), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09), 
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08), Statuta 
Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/00 in 12/01), Statuta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 
in 358/08) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/08) je bil na Občinskem svetu Občine Vrhnika dne 
21. 6. 2012, na Občinskem svetu Občine Borovnica dne 12. 7. 
2012, na Občinskem svetu Občine Horjul dne 14. 6. 2012, 
na Občinskem svetu Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 
26. 9. 2012 in na Občinskem svetu Občine Log - Dragomer 
dne 27. 6. 2012 sprejet

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis 

(Uradni list RS, št. 101/03, 65/05 in 69/10 in Naš časopis 
št. 374/10) se v prvem odstavku 9. člena črta besedilo »na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja«

Za drugim odstavkom 9. člena se doda besedilo, ki se 
glasi:

»Mandat predstavnikov komisije je vezan na mandat ob-
činskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji 
novega občinskega sveta. V tem času morajo novi občinski 
sveti imenovati nove člane komisije. Do izvolitve novih članov 
dotedanji člani opravljajo svojo funkcijo.«

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se ustrezno pre-
številčijo.

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Našem časopi-
su, uporabljati se začne po konstituiranju novega občinskega 
sveta.

Št. 002-2/2005(2-01)
Vrhnika, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Št. 615-1/2010-24
Dragomer, dne 27. junija 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

Št. 900-0005/2012-3-13/7
Borovnica, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Št. 11-0014/2012-5
Dobrova, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

Št. 902-0001/2012-3
Horjul, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

ZAGORJE OB SAVI

3180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 
27 – Kolenc (Uradni list RS, št. 101/11) in 30. člena Statuta 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je 
župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrob-

nega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc – 
besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. OPPN 01/12, 
ki ga je izdelalo podjetje Aka d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc bo javno razgrnjen 
v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Franc Farčnik, 
Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi v času uradnih ur. Javna 
razgrnitev bo trajala od 5. novembra do 5. decembra 2012.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v sredo dne 14. novembra 2012 ob 16. uri na sedežu KS 
Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.

4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 

dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega na-
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črta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc podajo pripombe in pre-
dloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 
razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe 
in predlogi podajo na javni obravnavi.

5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 

začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep 
se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem 
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-5/2011
Zagorje ob Savi, dne 15. oktobra 2012

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ZREČE

3181. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) 
objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja

1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributer-

ju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 11. 
2012 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena za MWh toplotne energije se zniža za 
3,5226 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener-
gije 116,7969 Eur/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skla-

dno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare 
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne od-
jemalce (Uradni list RS, št. 28/12).

Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na 
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.

Št. 200/2012-02
Zreče, dne 16. oktobra 2012

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l.r.

ŽUŽEMBERK

3182. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žužemberk za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet 
Občine Žužemberk na predlog župana na 17. seji dne 17. 10. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Žužemberk za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 

(Uradni list, št. 29/11 in 20/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/
podskupina Naziv skupine/podskupine konta

Rebalans 
II. leto 2012

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 6.283.674

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.048.141
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.648.661

700 Davki na dohodek in dobiček 3.348.151
703 Davki na premoženje 192.510
704 Domači davki na blago in storitve 108.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 399.480
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 283.680
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Globe in druge denarne kazni 4.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000
714 Drugi nedavčni prihodki 100.200

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 401.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.800
722 Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev 400.000
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74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.833.733
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 913.268
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 920.465

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.105.634
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.398.880

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 199.210
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.590
402 Izdatki za blago in storitve 1.130.080
403 Plačila domačih obresti 11.000
409 Rezerve 27.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.145.689
410 Subvencije 369.601
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.312.420
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 79.470
413 Drugi domači transferi 384.198

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.527.135
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.527.135

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 33.930
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 28.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.430

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) –821.960
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 948.377

500 Domače zadolževanje 948.377
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 59.000

550 Odplačila domačega dolga 59.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 67.417
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 889.377
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 821.960
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA –67.417

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za 
leto 2012 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni 
strani Občine Žužemberk.

2. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »1.768.000 EUR« 

nadomesti z zneskom »948.377 EUR«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-8/2011-30
Žužemberk, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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LJUBLJANA

3183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2012

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 22. oktobra 2012 
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 22/11 in 4/12) se 3. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 
proračuna 

2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 282.330.784

70  DAVČNI PRIHODKI 219.187.757

700 Davki na dohodek in dobiček 145.982.637

703 Davki na premoženje 66.576.300

704 Domači davki na blago in storitve 6.628.820

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 39.998.005

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 24.478.279

711 Takse in pristojbine 284.761

712 Globe in druge denarne kazni 3.732.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 499.669

714 Drugi nedavčni prihodki 11.002.796

72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.736.838

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 8.536.745

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 8.200.093

73 PREJETE DONACIJE 759.345

730 Prejete donacije iz domačih virov 759.345

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.378.376

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.676.684

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.701.692

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 270.463

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 270.463

788 Prejeta vračila sredstev 
iz proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 282.661.271

40 TEKOČI ODHODKI 53.011.091

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.379.959

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 2.354.085

402 Izdatki za blago in storitve 30.452.420

403 Plačila domačih obresti 4.120.000

409 Rezerve 1.704.627

41 TEKOČI TRANSFERI 159.021.044

410 Subvencije 11.763.736

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 54.471.511

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 13.211.602

413 Drugi tekoči domači transferi 79.574.195

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 55.903.197

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.903.197

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.725.939

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 998.500
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.727.439

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –330.487

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 8.000.000

50 ZADOLŽEVANJE 8.000.000

500 Domače zadolževanje 8.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 8.327.208

55 ODPLAČILA DOLGA 8.327.208

550 Odplačila domačega dolga 8.327.208

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –657.695

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –327.208

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 330.487

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 izdat-
kov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na pro-
računske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim 
enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2012 se določa v višini 290.988.479 eurov.«

2. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko 

v letu 2012 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,
– za obdobje največ do 10 let,
– za namen: financiranje lastniškega povezovanja s 

TE-TOL, d.o.o., ter delno pokritje investicijskega načrta 
2012, in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih 
virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,

– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v 

letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega 

podjetja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se 

lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega 

podjetja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Muzej in galerije mesta Ljubljana se lahko v letu 2012 

likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 170.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti do naka-

zila sredstev iz EU,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.«.

3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 

programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne 
spreminjajo, ostanejo v veljavi.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-298/2011-72
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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VLADA
3184. Uredba o načinu določanja in višini letne 

dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni 
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu določanja in višini letne dajatve  

za uporabo vozil v cestnem prometu

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa način določanja in višino letne daja-
tve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za 
posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in 
priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev).

(2) Ta uredba določa tudi način poročanja o pobrani letni 
dajatvi.

2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)

(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije 
oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem 
besedilu: vozilo) glede na podatke, razvidne iz evidence regi-
striranih vozil in znaša za:

1. motorno kolo (L3e - motorno kolo, L4e - motorno trikolo, 
L5e - motorno trikolo in L7e - štirikolo) glede na delovno prostor-
nino njegovega motorja:
Delovna prostornina motorja (cm3) Letna dajatev (v EUR)
do vključno 125 12,00
nad 125 do vključno 500 19,00
nad 500 do vključno 1.000 26,00
nad 1.000 30,00

2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil 
za prevoz oseb in stvari (M1  – osebni avtomobil), razen vozil 
iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh 
kategorij z obliko nadgradnje: »SA - bivalno vozilo«, glede na 
delovno prostornino njihovega motorja:

Delovna prostornina motorja (cm3) Letna dajatev (v EUR)
do vključno 1.350 55,00
nad 1.350 do vključno 1.800 85,00
nad 1.800 do vključno 2.500 135,00
nad 2.500 do vključno 3.000 250,00
nad 3.000 do vključno 4.000 400,00
nad 4.000 500,00

3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus) glede na število 
sedežev:

3,16 EUR / sedež;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na največjo 

dovoljeno maso:
do vključno 4 t 101,94 EUR;

več kot 4 t 22,86 EUR / t;
5. vlečno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na nazivno 

moč njegovega motorja:
do vključno 190 kW 5,37 EUR / kW;

več kot 190 kW 1019,37 EUR / vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpri-

klopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno 
skupno maso:

do vključno 2 t 38,22 EUR;
več kot 2 t 19,11 EUR / t.

Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev 
ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N1, N2 
in N3;

7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtole-
stev«, »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, 
»Elektroagregat«, »Kompresor«, »Komunalno«, »Laboratorij«, 
»Za pripravo bitumna«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno 
vozilo«, po kategorijah:

N1 55,00 EUR;
N2 110,00 EUR;
N3 165,00 EUR.

Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno 
vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgra-
dnje »Univerzalno«;

8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, 
»Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, 
»Kompresor«, »Kuhinja«, »Za estrihe«, »Komunalno«, »Labo-
ratorij«, »Za vleko poškodovanih vozil«, »Za pripravo bitumna«, 
»Za signalizacijo«, »RTV«, »Toaletno«, »Za polaganje kablov« 
ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:

O2 39,60 EUR;
O3 77,00 EUR;
O4 110,00 EUR;

9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nad-
gradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šol vožnje z doda-
tnim opisom: »Avto šola« ali »Šola vožnje«:

M1 in N1 60,00 EUR;
M2 in N2 84,00 EUR;
M3 in N3 120,00 EUR.

(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka 
veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim 
opisom: »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z 
dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraci-
ji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke 
prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega 
člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko 
nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za 
posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajal-
na«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v 
potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz 
čebel«, »za prevoz konj« določbe 8. točke prvega odstavka 
tega člena.

(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, 
se obračuna letna dajatev v višini 20 % od dajatve za vozilo 
enake kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te 
uredbe.

3. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor 

ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 3, se letna daja-
tev iz prejšnjega člena zniža, in sicer:

– EURO 4: za 12,5 %,
– EURO 5: za 25 % in
– EURO 6 ali višje zahteve: za 35 %.
 (2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emi-

sijskim zahtevam EURO 3, se višina letne dajatve iz prejšnjega 
člena zviša, in sicer:

– EURO 2: za 5 %,
– EURO 1: za 20 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30 %.
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 (3) Šteje se, da vozilo N1 ustreza emisijskim zahtevam 
EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, 
EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. okt-
obrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom 
ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil, na podlagi 
potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da 
vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emi-
sijskih zahtevah EURO 1 oziroma EURO 2 oziroma EURO 3.

4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil)

(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije N2 in N3 ter 
M2 in M3), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od 
EURO III, se letna dajatev iz 2. člena zniža, in sicer:

– EURO IV: za 12,5 %,
– EURO V: za 25 % in
– EURO VI ali višje zahteve: za 35 %.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustre-

za emisijskim zahtevam EURO III, se višina letne dajatve iz 
2. člena zviša, in sicer:

– EURO II: za 5 %,
– EURO I: za 20 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30 %.
 (3) Šteje se, da vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena 

ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrira-
no pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in 
za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev 
se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco 
registriranih vozil, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziro-
ma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede 
emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I oziroma 
EURO II oziroma EURO III.

5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)

Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali 
temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje ugotavljanja skladnosti vozil, se letna dajatev iz 2. čle-
na te uredbe, ob upoštevanju 3. oziroma 4. člena te uredbe, 
zniža za 15 %.

6. člen
(tehnični podatki o vozilu)

(1) Za potrebe določanja višine letne dajatve po tej uredbi 
se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, ki so razvidni iz eviden-
ce registriranih vozil.

(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan v 
dokumentih vozila, izražen v tonah, ni celo število, se za po-
trebe uvrščanja v posamezno skupino po tej uredbi, ta masa 
zaokroži navzgor na celo število.

7. člen
(primerjava letne dajatve z najnižjo določeno)

(1) Če izračunana letna dajatev za tovorna vozila ali sku-
pine vozil znaša manj, kot to določa Priloga I Zakona o letni 
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 57/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), je treba določiti letno 
dajatev v višini, kot jo določa za tovorna vozila oziroma skupine 
vozil navedena priloga.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa izračunana letna 
dajatev za vozila iz 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te 
uredbe ter za vozila iz drugega odstavka 2. člena te uredbe 
lahko znaša tudi manj, kot to določa Priloga I k zakonu.

8. člen
(vplačevanje nižje letne dajatve)

Nižja letna dajatev za vozila s statusom starodobnega 
vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v 

skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena zakona, se obra-
čuna in vplača v postopku vplačevanja letne dajatve v skladu 
z 9. členom zakona.

9. člen
(strokovna pomoč in nadzor)

Direkcija Republike Slovenije za ceste zagotavlja stro-
kovno pomoč pri izvajanju te uredbe in nadzira njeno izvajanje.

10. člen
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi)

(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi za 
vsako koledarsko leto letno poročilo o pobrani letni dajatvi na 
podlagi podatkov iz evidence registriranih vozil in ga najpo-
zneje do konca februarja naslednjega leta predloži ministru, 
pristojnemu za promet.

(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni 
naslednji podatki:

– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobra-
nih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil 
iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe in znesek znižanja letne 
dajatve, po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 8. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, 
po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po 
posameznih alinejah prvega odstavka 6. člena zakona;

– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev 
plačila letne dajatve po posameznih alinejah prvega odstavka 
7. člena zakona;

– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 100/08 in 12/10), ki pa se 
uporablja za dokončanje postopkov vračil sorazmernega dele-
ža vplačanega zneska letne dajatve, ki so se na njeni podlagi 
začeli pred uveljavitvijo te uredbe.

12. člen
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2012.

Št. 00729-39/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0177

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zako-
na o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih  

v kmetijstvu

1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetij-

stvu (Uradni list RS, št. 84/11) se v 5. členu v šesti alineji pika 
nadomesti s podpičjem in doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»– Ukrep Vll: podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri 
pridelavi vrtnin.«.

2. člen
Za 26. členom se dodajo novo 7. podpoglavje in novi 26.a, 

26.b in 26.c člen, ki se glasijo:

»7. Ukrep VII: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe  

pri pridelavi vrtnin

26.a člen
(predmet podpore)

(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom 
zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin za-
radi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri 
pridelavi vrtnin.

(2) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev na 
hektar poškodovanih vrtnin.

26.b člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelji morajo za pridobitev nepovratnih sredstev 
iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev 
pred 29. januarjem 2012 in imeti urejene podatke o GERK-ih v 
skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah;
– v letu 2012 so oddali zbirno vlogo, v kateri so na obrazcu 

»D – PRIJAVA POVRŠIN KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEV-
KOV NA POVRŠINO« prijavljene vrtnine pod šiframi: 401 –  vrt-
nine v zavarovanem prostoru, 402 – vrtnine na prostem, 405 
– mešana raba (vrtnine, poljščine, dišavnice, zdravilna zelišča 
na prostem), 703 – šparglji, 733 – artičoke, 734 – rabarbara;

– utrpeli so škodo zaradi zimske pozebe pri pridelavi vr-
tnin v času od 29. januarja do 29. februarja 2012, kar izkazujejo 
z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba javne 
službe kmetijskega svetovanja, v kateri je navedeno, da so 
bile vrtnine poškodovane zaradi zimske pozebe in je navedena 
površina poškodovanih vrtnin;

– prijavljena površina poškodovanih vrtnin se nahaja na 
območju občin Piran, Koper, Izola in Nova Gorica, v skupni 
površini najmanj 0,5 ha;

– priložiti morajo dokument, iz katerega je razvidno, da so 
v obdobju iz četrte alineje tega odstavka pridelovali vrtnine, kar 
izkazujejo s kopijo evidence o delovnih opravilih na kmetijskem 
gospodarstvu, iz katere so razvidni čas setve, vrsta kulture in 
površina.

(2) Če se del GERK-a, na katerem je bila pozeba vrtnin, 
razprostira tudi izven območja občin iz pete alineje prejšnjega 
odstavka, je do podpore upravičena celotna površina, na kateri 
je nastala škoda zaradi pozebe vrtnin.

26.c člen
(finančne določbe)

(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki 
nepovratnih sredstev.

(2) Za podporo iz tega poglavja se zagotovijo sredstva do 
višine 45.000 eurov.

(3) Višina podpore znaša 750 eurov na hektar poškodo-
vanih vrtnin.«.

3. člen
V 27. členu se besedilo »in V« nadomesti z vejico in be-

sedilom »V in VII«.

4. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo »Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom 
»Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo«, za oklepajem pa se 
doda vejica.

5. člen
V četrtem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Če je skupna višina zaprošenih sredstev 
višja od razpisanih sredstev, agencija v primeru, da imata na 
zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovoj-
nici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o 
določanju vrstnega reda prispelih vlog.«.

6. člen
Na koncu drugega odstavka 31. člena se doda nov sta-

vek, ki se glasi: »V odločbi o pravici do sredstev se navede, 
da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 
1535/2007/ES.«.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-49/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0203

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3186. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o neposrednih plačilih v kmetijstvu

1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list 

RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11 in 98/11) se v 1. členu na 
koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova peta alineja, ki se glasi:

»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 776/2012 z dne 
27. avgusta 2012 o predplačilih neposrednih plačil, ki se plača-
jo od 16. oktobra 2012 in so navedena v Prilogi I Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih pod-
por za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi ne-
katerih shem podpor za kmete (UL L št. 231 z dne 28. 8. 2012, 
str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 776/2012/ES).«.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se sedma alinea spremeni 

tako, da se črta besedilo: »(obvezna je dvonamenska raba 
– košnja ali paša in pridelava sadja, gostota sajenja je več 
kakor 50 in največ 200 dreves/ha, visokodebelna drevesa)«.
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V osmi in deveti alineji se pred podpičjem doda vejica in 
naslednje besedilo: »če poteka pridelava na zemljišču«.

Trinajsta alineja se spremeni tako, da se črta naslednje 
besedilo: »(trta za drugo rabo, ki ni vino in je izven vinorodnega 
območja)«.

3. člen
Za 30.a členom se dodata novo VI.b poglavje in nov 

30.b člen, ki se glasita:

»VI.b IZVAJANJE UREDBE 776/2012/ES

30.b člen
(izvajanje Uredbe 776/2012/ES)

(1) V skladu z Uredbo 776/2012/ES se predplačila za she-
mo enotnega plačila in dodatno plačilo za mleko za gorska vi-
šinska in strma kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: 
predplačila 2012) izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev, 
ki so vložili zbirno vlogo za leto 2012 in:

– imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih 
občinah, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ARSO) med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim 
deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod 
vrednostjo -250 mm ali -200 mm na najlažjih tleh. Te katastrske 
občine so navedene v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe; ali

– imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih 
občinah, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov 
ARSO med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim 
deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco 
pod vrednostjo -150 mm ali -100 mm na najlažjih tleh, in imajo 
kmetijska gospodarstva v uporabi hkrati najmanj 25 % ugoto-
vljenih površin kmetijskih zemljišč, zasejanih s silažno koruzo, 
koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, ki so jih prijavili 
v zbirni vlogi za leto 2012. Te katastrske občine so navedene v 
Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz druge ali 
tretje alineje prejšnjega odstavka se predplačilo 2012 določi v 
višini 50 % odobrenih plačil za leto 2012.

(3) Za predplačilo 2012 je skupaj namenjeno 
11.510.775,56 eura finančnih sredstev. Predplačilo 2012 prej-
mejo vsa kmetijska gospodarstva iz prve alineje prvega odstav-
ka tega člena. Preostala sredstva, namenjena za predplačilo 
2012, se dodeli kmetijskim gospodarstvom iz druge alineje 
prvega odstavka tega člena tako, da se izbor kmetijskih gospo-
darstev za predplačila 2012 za to območje razvrsti padajoče 
glede na delež ugotovljenih površin, zasejanih s silažno koru-
zo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, do porabe 
sredstev.«.

4. člen
Dodata se prilogi 4 in 5, ki sta kot priloga sestavni del te 

uredbe.

5. člen
7. člen, kakor je spremenjen in dopolnjen z 2. členom te 

uredbe, se začne uporabljati 1. januarja 2013.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-50/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0219

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga: »Priloga 4: Seznam katastrskih občin, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov ARSO 
med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim deležem nahajajo na območju s površinsko 
vodno bilanco pod vrednostjo -250 mm ali -200 mm na najlažjih tleh  
 
 

šifra 
katastrske  

občine 

ime 
katastrske  

občine 

šifra 
katastrske

občine 

ime 
katastrske

občine 

šifra 
katastrske

občine 
ime katastrske 

občine 
2594 ANKARAN 2458 BAZOVICA 2604 BERTOKI 
2623 BORŠT 2532 BRCE 2561 BREZOVICA 
2715 CETORE 2600 ČRNI KAL 2599 ČRNOTIČE 
2461 DANE 2603 DEKANI 2452 DIVAČA 

2451 
DOLNJE 
LEŽEČE 2555 DRAGA 2629

DVORI NAD 
IZOLO 

2601 GABROVICA 2607 GAŽON 2621 GRADIN 
2575 GRADIŠČE 2553 GROČANA 2457 GROPADA 
2617 HRASTOVLJE 2590 HRIBI 2560 HRPELJE 
2626 IZOLA 2592 JERNEJ 2624 KOŠTABONA 
2625 KRKAVČE 2614 KUBED 421 LANCOVA VAS 
2615 LOKA 2459 LOKEV 2568 MALE LOČE 
2628 MALIJA 2611 MAREZIGE 2574 MARKOVŠČINA 
2559 MATERIJA 2454 MERČE 2618 MOVRAŽ 
2460 NAKLO 2634 NOVA VAS 2576 OBROV 
2557 OCIZLA 2593 OLTRA 2597 OSP 
2537 PAVLICA 169 PETIŠOVCI 2589 PLAVJE 
2579 PODGRAD 2616 PODPEČ 2581 POLJANE 
2609 POMJAN 2631 PORTOROŽ 2453 POVIR 
2620 PREGARA 2558 PREŠNICA 2580 RAČICE 
2585 RAKITOVEC 2633 RAVEN 2554 RODIK 
2602 ROŽAR 2632 SEČOVLJE 2606 SEMEDELA 
2455 SEŽANA 2598 SOCERB 2619 SOČERGA 

2612 
SVETI 
ANTON 2595 ŠKOFIJE 2463 ŠKOFLJE 

2608 ŠMARJE 2596 TINJAN 2622 TOPOLOVEC 
2456 TREBČE 2613 TRUŠKE 2610 VANGANEL 
2427 VELIKI DOL 2584 ZAZID     
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

15 ADRIJANCI 91 ANDREJCI 1313 ANOVEC 
1355 ANŽE 181 APAČE 424 APAČE 
1264 ARNOVO SELO 1279 ARTIČE 2562 ARTVIŽE 
2421 AVBER 242 BABINCI 2509 BAČ 

128 BAKOVCI 158 BANUTA 2464 BARKA 
486 BELAVŠEK 464 BELSKI VRH 131 BELTINCI 

85 BERKOVCI 250 BERKOVCI 64 BEZNOVCI 
2318 BILJE 346 BIŠ 1257 BIZELJSKO 

223 BLAGUŠ 1377 BLANCA 1267 BLATNO 
1189 BOBOVO 357 BODKOVCI 53 BODONCI 

100 BOGOJINA 1274 BOJSNO 79 BOKRAČI 
444 BOLEČKA VAS 251 BOLEHNEČICI 500 BOLFENK 
198 BORAČEVA 246 BORECI 10 BOREČA 
116 BOREJCI 403 BOROVCI 2336 BRANIK 
257 BRANOSLAVCI 378 BRATISLAVCI 132 BRATONCI 
285 BRATONEČICE 326 BRESNICA 1357 BRESTANICA 

1196 BRESTOVEC 2408 BRESTOVICA 1282 BREZINA 

1270 BREZJE 1348 BREZJE 778 
BREZJE PRI 
POLJČANAH 

74 BREZOVCI 473 BREZOVEC 1256 BREZOVICA 

151 
BREZOVICA V 
PREKMURJU 1378 BREZOVO 1300 BREŽICE 

2426 BRJE 401 BRSTJE 1234 BUČE 
231 BUČEČOVCI 252 BUČKOVCI 4 BUDINCI 

1284 BUKOŠEK 415 BUKOVCI 2319 BUKOVICA 
1254 BUKOVJE 98 BUKOVNICA 233 BUNČANI 
1303 BUŠEČA VAS 69 CANKOVA 1307 CERINA 

1302 CERKLJE 1169 CEROVEC 296 
CEROVEC – 
STANKA VRAZA 

1197 CESTE 258 CEZANJEVCI 766 CIGONCA 
430 CIRKOVCE 474 CIRKULANE 1266 CURNOVEC 
241 CVEN 329 CVETKOVCI 1166 ČAČA VAS 

1306 ČATEŽ 2521 ČELJE 167 ČENTIBA 
6 ČEPINCI 505 ČERMOŽIŠE 111 ČERNELAVCI 

95 ČIKEČKA VAS 140 ČRENŠOVCI 751 ČREŠNJEVEC 
1283 ČRNC 55 DANKOVCI 1278 DEČNO SELO 
1268 DEDNJA VAS 352 DESENCI 262 DESNJAK 

456 DEŽNO 775 DEŽNO 1177 DOBOVEC 
2712 DOBRAVA 497 DOBRINA 2530 DOBROPOLJE 

146 DOBROVNIK 440 DOKLECE 134 DOKLEŽOVJE 
1208 DOL 2701 DOLANCI 462 DOLANE 

452 DOLENA 3 DOLENCI 1318 DOLENJA VAS 
2441 DOLENJA VAS 2550 DOLENJE 1126 DOLGA GORA 

157 
DOLGA VAS PRI 
LENDAVI 25 DOLIČ 362 DOLIČ 

58 DOLINA 168
DOLINA PRI 
LENDAVI 143 

DOLNJA 
BISTRICA 

1358 DOLNJI LESKOVEC 37 DOLNJI SLAVEČI 2541 DOLNJI ZEMON 

Priloga 5: Seznam katastrskih občin, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov ARSO med 20. 6. in 
20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod 
vrednostjo -150 mm ali -100 mm na najlažjih tleh 
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

66 DOMAJINCI 19 DOMANJŠEVCI 1175 DONAČKA GORA
384 DORNAVA 1349 DOVŠKO 429 DRAGONJA VAS 
213 DRAGOTINCI 359 DRAGOVIČ 253 DRAKOVCI 

460 DRAVCI 447
DRAVINJSKI 
VRH 399 DRAŽENCI 

344 DRBETINCI 468 DRENOVEC 1255 DRENOVEC 
1165 DREVENIK 1320 DRNOVO 368 DRSTELJA 
2432 DUTOVLJE 1188 DVOR 710 DVORJANE 
1218 EMA 2398 ERZELJ 2450 FAMLJE 

99 FILOVCI 90 FOKOVCI 410 FORMIN 
334 FRANKOVCI 164 GABERJE 2397 GABERJE 

2566 GABERK 2444 GABRČE 1292 GABRJE 
2423 GABROVICA 2661 GAJ 411 GAJEVCI 

228 GALUŠAK 129 GANČANI 118 GEDEROVCI 
155 GENTEROVCI 394 GEREČJA VAS 278 GIBINA 
757 GLADOMES 274 GLOBOKA 1276 GLOBOKO 

2403 GOČE 255 GODEMARCI 2582 GOLAC 
304 GOMILA 150 GOMILICA 451 GORCA 
472 GORENJSKI VRH 76 GORICA 724 GORICA 

1354 GORICA 467 GORIČAK 408 GORIŠNICA 

2425 GORJANSKO 141
GORNJA 
BISTRICA 184 

GORNJA 
RADGONA 

2448 GORNJE VREME 67 GORNJI ČRNCI 210 GORNJI IVANJCI

1346 GORNJI LESKOVEC 14
GORNJI 
PETROVCI 27 

GORNJI 
SLAVEČI 

2542 GORNJI ZEMON 337
GRABE PRI 
SREDIŠČU 461 GRADIŠČA 

360 GRADIŠČAK 124 GRADIŠČE 484 GRADIŠČE 
2321 GRADIŠČE 391 GRAJENA 367 GRAJENŠČAK 

265 GRESOVŠČAK 2439 GRIŽE 237 GRLAVA 
1191 GRLIČE 353 GRLINCI 475 GRUŠKOVEC 

492 GRUŠKOVJE 397 HAJDINA 395 HAJDOŠE 
1211 HAJNSKO 318 HARDEK 2535 HARIJE 

303 HERMANCI 376 HLAPONCI 1 HODOŠ 
768 HOŠNICA 2572 HOTIČNA 707 HOTINJA VAS 
161 HOTIZA 1248 HRASTJE 218 HRASTJE-MOTA 
465 HRASTOVEC 784 HRASTOVEC 2417 HRUŠEVICA 

2484 HRUŠEVJE 2577 HRUŠICA 2567 HUJE 
314 HUM 342 HVALETINCI 235 ILJAŠEVCI 
267 ILOVCI 1230 IMENO 101 IVANCI 

2409 IVANJI GRAD 294 IVANJKOVCI 86 IVANJŠEVCI 
81 IVANOVCI 135 IŽAKOVCI 2543 JABLANICA 

454 JABLOVEC 222 JAMNA 2518 
JANEŽEVO 
BRDO 

369 JANEŽOVCI 370
JANEŽOVSKI 
VRH 443 JANŠKI VRH 

2527 JASEN 310 JASTREBCI 2569 JAVORJE 
2549 JEL[ANE 776 JELOVEC 1288 JERESLAVEC 
1111 JERNEJ PRI LOČAH 722 JEŠENCA 446 JUROVCI 

358 JURŠINCI 1192 KAČJI DOL 307 KAJŽAR 
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

2499 KAL 1347 KALIŠOVEC 1213 KAMENCE 
260 KAMENŠČAK 154 KAMOVCI 82 KANČEVCI 
162 KAPCA 1290 KAPELE 2438 KAZLJE 
387 KICAR 2516 KILOVČE 1376 KLADJE 

245 
KLJUČAROVCI PRI 
LJUTOMERU 287

KLJUČAROVCI 
PRI ORMOŽU 2511 KNEŽAK 

2418 KOBDILJ 144 KOBILJE 2415 KOBJEGLAVA 
1112 KOBLE 2419 KOBOLI 498 KOČICE 
2702 KODRETI 305 KOG 229 KOKOLAJNŠČAK
2412 KOMEN 174 KONJIŠČE 1114 KONJIŠKA VAS 
2422 KOPRIVA 288 KORAČICE 470 KORENJAK 
1209 KORETNO 2510 KORITNICE 68 KOROVCI 

2528 KOSEZE 1331 KOSTANJEVICA 2332 
KOSTANJEVICA 
NA KRASU 

2494 KOŠANA 57 KOŠAROVCI 163 KOT PRI MURI 
43 KOVAČEVCI 2571 KOVČICE 2468 KOZJANE 

495 KOZMINCI 117 KRAJNA 1374 KRAJNA BRDA 

2430 KRAJNA VAS 239 KRAPJE 392 
KRČEVINA PRI 
PTUJU 

366 
KRČEVINA PRI 
VURBERKU 1199 KRISTAN VRH 238 KRIŠTANCI 

2435 KRIŽ 20 KRIŽEVCI 236 KRIŽEVCI 
80 KRNCI 127 KROG 18 KRPLIVNIK 

1301 KRŠKA VAS 374 KUKAVA 22 KUKEČ 
1250 KUNŠPERK 503 KUPČINJI VRH 113 KUPŠINCI 

249 KURŠINCI 56 KUŠTANOVCI 26 KUZMA 
309 LAČAVES 290 LAHONCI 165 LAKOŠ 

769 LAPORJE 2446 LAŽE 1183 
LEMBERG 
OKOLICA 

1184 LEMBERG TRG 73 LEMERJE 166 LENDAVA 

1321 LESKOVEC 438 LEŠJE 320 
LEŠNICA PRI 
ORMOŽU 

361 LEVANJCI 316 LIBANJA 1110 LIČENCA 
130 LIPA 133 LIPOVCI 319 LITMERK 
449 LJUBSTAVA 259 LJUTOMER 1119 LOČE 

1295 LOČE 350 LOČIČ 247 LOGAROVCI 
709 LOKA PRI ROŠNJI 83 LONČAROVCI 335 LOPERŠICE 

425 
LOVRENC NA 
DRAVSKEM POLJU 2407 LOZICE 2402 LOŽE 

491 LOŽINA 7 LUCOVA 103 LUKAČEVCI 
244 LUKAVCI 781 LUŠEČKA VAS 41 MAČKOVCI 
450 MAJSKI VRH 2540 MALA BUKOVICA 159 MALA POLANA 
489 MALA VARNICA 284 MALA VAS 412 MALA VAS 

1193 MALE RODNE 299
MALI 
BREBROVNIK 2413 MALI DOL 

1344 MALI KAMEN 482 MALI OKIČ 1277 MALI VRH 

715 
MARJETA NA 
DRAVSKEM POLJU 109 MARKIŠAVCI 5 MARKOVCI 

417 MARKOVCI 9 MARTINJE 107 MARTJANCI 
2491 MATENJA VAS 24 MATJAŠEVCI 477 MEDRIBNIK 

476 MEJE 263 MEKOTNJAK 186 MELE 
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

136 MELINCI 2514 MEREČE 390 MESTNI VRH 
383 MEZGOVCI 298 MIHALOVCI 1296 MIHALOVEC 

428 MIHOVCE 302 MIKLAVŽ 693 

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU 

2325 MIREN 2466 MISLIČE 102 MLAJTINCI 
777 MODRAŽE 92 MORAVCI 254 MORAVCI 

1297 MOSTEC 373 MOSTJE 156 
MOSTJE PRI 
LENDAVI 

59 MOŠČANCI 407 MOŠKANJCI 240 MOTA 
47 MOTOVILCI 97 MOTVARJEVCI 2663 MRAVLJEVI 

1471 MRŠEČA VAS 413 MURETINCI 105 
MURSKA 
SOBOTA 

125 MURSKI ČRNCI 120
MURSKI 
PETROVCI 219 MURSKI VRH 

2497 NADANJE SELO 504 NADOLE 2498 NARIN 
152 NEDELICA 1167 NEGONJE 108 NEMČAVCI 

8 NERADNOVCI 1212 NEZBIŠE 1215 NIMNO 
106 NORŠINCI 243 NORŠINCI 1310 NOVA VAS 

2329 NOVA VAS 416
NOVA VAS PRI 
MARKOVCIH 389 

NOVA VAS PRI 
PTUJU 

339 NOVINCI 2548 NOVOKRAČINE 270 NUNSKA GRABA
336 OBREŽ 203 OČESLAVCI 137 ODRANCI 

1263 OKLUKOVA GORA 212 OKOSLAVCI 758 OKOŠKA VAS 
2328 OPATJE SELO 2486 OREHEK 2324 OREHOVLJE 
1253 OREŠJE 332 ORMOŽ 328 OSLUŠEVCI 

1472 OSTROG 1125 OSTROŽNO 2519 
OSTROŽNO 
BRDO 

40 OTOVCI 386 PACINJE 2506 PALČJE 
21 PANOVCI 478 PARADIŽ 2503 PARJE 

317 PAVLOVCI 315 PAVLOVSKI VRH 54 PEČAROVCI 
773 PEČKE 779 PEKEL 1108 PEROVEC 

1319 PESJE 16 PESKOVCI 471 PESTIKE 
121 PETANJCI 2501 PETELINJE 1185 PIJOVCI 
170 PINCE 1275 PIRŠENBREG 1269 PIŠECE 

1198 PLAT 1249 PLES 266 PLEŠIVICA 
427 PLETERJE 1312 PLETERJE 2429 PLISKOVICA 
420 POBREŽJE 2578 PODBEŽE 1229 PODČETRTEK 
327 PODGORCI 1258 PODGORJE 2583 PODGORJE 

2462 PODGRAD 457 PODLEHNIK 437 PODLOŽE 
2405 PODNANOS 723 PODOVA 2404 PODRAGA 
2513 PODSTENJE 385 PODVINCI 1291 PODVINJE 

480 POHORJE 747 POKOŠE 110 POLANA 
701 POLANA 379 POLENCI 377 POLENŠAK 
782 POLJČANE 434 PONGRCE 96 PORDAŠINCI 

2445 POTOČE 1327 POVRŠJE 44 POZNANOVCI 
248 PRECETINCI 75 PREDANOVCI 2565 PREGARJE 

1190 PRELOGE 2520 PRELOŽE 2517 PREM 
714 PREPOLJE 380 PRERAD 271 PRESIKA 

1359 PRESLADOL 771 PRETREŽ 273 PRISTAVA 
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

479 PRISTAVA 1210 PRISTAVA 42 PROSEČKA VAS 
88 PROSENJAKOVCI 289 PRŠETINCI 2320 PRVAČINA 

404 PRVENCI 400 PTUJ 439 PTUJSKA GORA 
77 PUCONCI 333 PUŠENCI 72 PUŽEVCI 

716 RAČE 153 RADMOŽANCI 2502 RADOHOVA VAS
264 RADOMERJE 256 RADOSLAVCI 45 RADOVCI 

1214 RAJNKOVEC 104 RAKIČAN 2487 RAKITNIK 
281 RAKOVCI 1289 RAKOVEC 2485 RAKULIK 

115 RANKOVCI 1168 RATANSKA VAS 2515 
RATEČEVO 
BRDO 

84 RATKOVCI 2483 RAZDRTO 276 RAZKRIŽJE 
1353 RAZTEZ 2322 RENČE 148 RENKOVCI 

459 REPIŠČE 1294 RIGONCE 201 RIHTAROVCI 
269 RINČETOVA GRABA 2570 RITOMEČE 341 RJAVCI 

2564 RJAVČE 1195 RJAVICA 453 RODNI VRH 

2635 ROGAŠKA SLATINA 1178 ROGATEC 1220 
ROGINSKA 
GORCA 

388 ROGOZNICA 375 ROTMAN 1360 ROŽNO 
280 RUCMANCI 292 RUNEČ 2326 RUPA 

2536 SABONJE 356 SAKUŠAK 126 SATAHOVCI 
282 SAVCI 78 SEBEBORCI 1240 SEDLARJEVO 
493 SEDLAŠEK 422 SELA 1285 SELA 

2330 SELA NA KRASU 1375 SELCE 2500 SELCE 
220 SELIŠČI 89 SELO 2443 SENADOLE 

323 SENEŠCI 286
SENIK PRI 
TOMAŽU 1350 SENOVO 

2447 SENOŽEČE 1325 SENUŠE 436 SESTRŽE 
1260 SILOVEC 499 SITEŽ 70 SKAKOVCI 

708 SKOKE 2431 SKOPO 396 SKORBA 
485 SKORIŠNJAK 442 SKRBLJE 1186 SLADKA GORA 
268 SLAMNJAK 2400 SLAP 221 SLAPTINCI 
481 SLATINA 2492 SLAVINA 340 SLAVŠINA 

2573 SLIVJE 1286 SLOGONSKO 382 SLOMI 

393 SLOVENJA VAS 753
SLOVENSKA 
BISTRICA 1328 SMEDNIK 

2522 SMRJE 405 SOBETINCI 324 SODINCI 

119 SODIŠINCI 2664
SPODNJA 
BRANICA 1182 

SPODNJA 
KOSTRIVNICA 

755 SPODNJA LOŽNICA 752
SPODNJA NOVA 
VAS 2673 

SPODNJA 
POHANCA 

748 SPODNJA POLSKAVA 1109
SPODNJE 
GRUŠOVJE 432 

SPODNJE 
JABLANE 

1170 SPODNJE SEČOVO 546
SPODNJE 
VERJANE 692 

SPODNJI 
DUPLEK 

211 SPODNJI IVANJCI 458
SPODNJI 
LESKOVEC 372 

SPODNJI 
VELOVLEK 

402 SPUHLJA 87 SREDIŠČE 338 SREDIŠČE 
142 SREDNJA BISTRICA 1261 SROMLJE 215 STANETINCI 

13 STANJEVCI 494 STANOŠINA 293 STANOVNO 

780 STANOVSKO 261 STARA CESTA 232 
STARA NOVA 
VAS 
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šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske občine 

šifra 
katastrske 

občine 
ime katastrske 

občine 
šifra 

katastrske 
občine 

ime katastrske 
občine 

2496 STARA SUŠICA 1272 STARA VAS 1316 STARA VAS 
785 STARI GRAD 1317 STARI GRAD 2552 STAROD 
431 STAROŠINCE 712 STARŠE 441 STOGOVCI 

1304 STOJANSKI VRH 414 STOJNCI 1356 STOLOVNIK 
502 STOPERCE 774 STOPNO 496 STRAJNA 
749 STRAŽGONJCA 147 STREHOVCI 325 STRJANCI 

1172 STRMEC 272 STROČJA VAS 71 STRUKOVCI 
2538 STUDENA GORA 2479 STUDENEC 783 STUDENICE 

2 SUHI VRH 2495 SUHORJE 2547 SUŠAK 
1171 SV. FLORIJAN 501 SVEČA 351 SVETINCI 
2410 SVETO 277 ŠAFARSKO 61 ŠALAMENCI 

17 ŠALOVCI 313
ŠALOVCI PRI 
SREDIŠČU 321 ŠARDINJE 

2685 ŠAVNA PEČ 1281 ŠENTLENART 746 ŠENTOVEC 
555 ŠETAROVA 435 ŠIKOLE 2411 ŠKRBINA 

2396 ŠMARJE 1200
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 199 ŠRATOVCI 

2416 ŠTANJEL 772 ŠTATENBERG 2420 ŠTJAK 
2442 ŠTORJE 419 ŠTURMOVCI 12 ŠULINCI 
2563 TATRE 1181 TEKAČEVO 1107 TEPANJE 

227 TERBEGOVCI 93 TEŠANOVCI 381 TIBOLCI 
122 TIŠINA 1173 TLAKE 2414 TOMAČEVICA 

2436 TOMAJ 283 TOMAŽ 2534 TOMINJE 
2523 TOPOLC 1180 TOPOLE 65 TOPOLOVCI 

23 TRDKOVA 488 TRDOBOJCI 1247 TREBČE 
1080 TREMERJE 330 TRGOVIŠČE 1298 TRNJE 

138 TRNJE V PREKMURJU 279 TRNOVCI 423 TRNOVEC 
345 TRNOVSKA VAS 123 TROPOVCI 2544 TRPČANE 

1174 TRŠKA GORCA 1179 TRŽIŠČE 149 TURNIŠČE 
469 TURŠKI VRH 2393 USTJE 2437 UTOVLJE 
114 VANČA VAS 60 VANEČA 448 VAREJA 

2465 VAREJE 2467 VATOVLJE 297 VELIČANE 

2481 VELIKA BRDA 2539
VELIKA 
BUKOVICA 1308 VELIKA DOLINA 

331 VELIKA NEDELJA 160 VELIKA POLANA 490 
VELIKA 
VARNICA 

1194 VELIKE RODNE 2394 VELIKE ŽABLJE 300 
VELIKI 
BREBROVNIK 

1342 VELIKI DOL 1343 VELIKI KAMEN 1293 VELIKI OBREŽ 
483 VELIKI OKIČ 1329 VELIKI PODLOG 2433 VELIKI REPEN 

463 VELIKI VRH 2551 VELIKO BRDO 1330 
VELIKO 
MRAŠEVO 

2440 VELIKO POLJE 1233 VERAČE 234 VERŽEJ 
112 VEŠČICA 275 VEŠČICA 322 VIČANCI 

1315 VIDEM 1216 VIDOVICA 301 VINSKI VRH 
2401 VIPAVA 312 VITAN 1271 VITNA VAS 

343 VITOMARCI 311 VODRANCI 2434 VOGLJE 
2331 VOJŠČICA 2493 VOLČE 1265 VOLČJE 
2424 VOLČJI GRAD 1217 VONARJE 171 VRATJI VRH 
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2526 VRBOVO 2449
VREMSKI 
BRITOF 1239 

VRENSKA 
GORCA 

1287 VRHJE 750 VRHLOGA 765 
VRHOLE PRI 
KONJICAH 

770 VRHOLE PRI LAPORJU 2378 VRHPOLJE 2323 VRTOČE 
2316 VRTOJBA 94 VUČJA GOMILA 230 VUČJA VAS 

711 VURBERK 306 VUZMETINCI 2546 ZABIČE 
418 ZABOVCI 1201 ZADRŽE 1251 ZAGAJ 
406 ZAGOJIČI 354 ZAGORCI 2504 ZAGORJE 

2533 ZAJELŠJE 455 ZAKL 1299 ZAKOT 
2488 ZALOG 409 ZAMUŠANI 2529 ZAREČICA 
2531 ZAREČJE 2643 ZASADI 308 ZASAVCI 

466 ZAVRČ 1121
ZBELOVSKA 
GORA 62 ZENKOVCI 

754 ZGORNJA BISTRICA 756
ZGORNJA 
LOŽNICA 742 

ZGORNJA 
POLSKAVA 

445 ZGORNJA PRISTAVA 764
ZGORNJE 
GRUŠOVJE 433 

ZGORNJE 
JABLANE 

1120 ZGORNJE LAŽE 1164
ZGORNJI 
GABRNIK 487 

ZGORNJI 
LESKOVEC 

1280 ZGORNJI OBREŽ 371
ZGORNJI 
VELOVLEK 1221 ZIBIKA 

713 ZLATOLIČJE 767 ŽABLJEK 11 ŽENAVLJE 
295 ŽEROVINCI 506 ŽETALE 1113 ŽIČE 

1373 ŽIGRSKI VRH 145 ŽITKOVCI 139 ŽIŽKI 
426 ŽUPEČJA VAS 1273 ŽUPELEVEC 291 ŽVAB«. 
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3187. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstav-
ka 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 57/12), 
prvega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 57/12) in prvega odstavka 3. člena Zakona o spremembah 
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in interna-
cionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 57/12) ter v skladu s 
prvim odstavkom 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni 
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev agencije)

S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v 
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 
zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.

(2) Agencija je posredna uporabnica proračuna Republike 
Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in javne 
agencije.

(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Usta-
noviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

3. člen
(ime in sedež agencije)

(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij 
in turizma.

(2) Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju, 
je: SPIRIT Slovenija, javna agencija.

(3) Ime agencije v angleškem jeziku je SPIRIT, Slovenian 
Public Agency for Entrepreneurship, Innovation, Development, 
Investment and Tourism.

(4) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi 
svet agencije s svojim sklepom.

4. člen
(žig agencije)

Agencija uporablja pri poslovanju žig, ki vsebuje njeno 
ime ali skrajšano ime in njen sedež, državni grb, lahko pa tudi 
njen znak, ki ga določi direktor.

II. DEJAVNOST AGENCIJE

5. člen
(področja dela)

(1) Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in doku-
menti, ki jih sprejme vlada, opravlja regulatorne, strokovne in 

razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva 
na teh področjih:

– podjetništvo,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije,
– internacionalizacija,
– turizem.
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v jav-

nem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in 
neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju nalog iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.

6. člen
(dejavnost agencije)

Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08):

– 18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
– 18.2 Drugo tiskanje
– 46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 

izdelki
– 46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
– 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
– 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke 

porabe
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
– 47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 

izdelki za kulturo, šport in zabavo
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
– 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stoj-

nic in tržnic
– 52.1 Skladiščenje
– 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga 

oskrba z jedmi
– 56.3 Strežba pijač
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 59.1 Filmska in video dejavnost
– 59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge 

s tem povezane dejavnosti
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in pro-

gramih
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; 

obratovanje spletnih portalov
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav-

nosti
– 63.12 Obratovanje spletnih portalov
– 63.9 Drugo informiranje
– 64.190 Drugo denarno posredništvo
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920 Drugo kreditiranje
– 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, 

razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
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– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro-

čju družboslovja in humanistike
– 73.1 Oglaševanje
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.2 Fotografska dejavnost
– 77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev 

potovanj
– 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
– 82.1 Pisarniške dejavnosti
– 82.200 Dejavnost klicnih centrov
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitej-

še poslovanje
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
– 90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

7. člen
(naloge agencije)

(1) Agencija na področju spodbujanja razvoja turizma 
opravlja predvsem naslednje naloge:

– načrtuje, pripravlja in izvaja programe trženja celo-
vite slovenske turistične ponudbe in države kot turističnega 
območja,

– razvija, promovira in trži kongresne dejavnosti,
– organizira in izvaja nastope na sejmih, borzah ter 

druge predstavitve turistične ponudbe in z njimi povezane 
dejavnosti doma in v tujini,

– pripravlja in distribuira promocijsko informativni ma-
terial,

– upravlja celostno trženjsko znamko Slovenije kot turi-
stične destinacije,

– sodeluje pri izvedbi pomembnejših prireditev in drugih 
dogodkov,

– vzpostavlja in upravlja mreže turističnih predstavništev 
v tujini,

– vzpostavlja, vzdržuje in posodablja integralni turistično 
informacijski sistem Slovenije,

– spodbuja partnersko sodelovanje na ravni turističnega 
območja in na ravni turističnega proizvoda pri skupnem na-
stopanju na trgu,

– usklajuje trženja na ravni turističnega območja in na 
ravni turističnega proizvoda,

– spodbuja partnersko povezovanje pri razvoju in uva-
janju novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z 
nacionalnega vidika,

– iniciira in koordinira razvoj novih integralnih turističnih 
proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,

– pripravlja nove integralne turistične proizvode za trže-
nje, pomembnih z vidika države,

– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih in trženjskih aktivnosti,
– informira turistične subjekte o rezultatih raziskav,
– organizira in izvaja usposabljanja iz trženja turizma,
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami 

po svetu.

(2) Agencija na področjih pospeševanja internacionali-
zacije in tujih investicij opravlja predvsem naslednje naloge:

– izvaja politiko na področju konkurenčnosti gospodar-
stva,

– predlaga ministrstvu, pristojnemu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, ukrepe za spodbujanje internacionalizacije in 
tujih naložb,

– zagotavlja informacije in svetovalne storitve tujim in-
vestitorjem v zvezi s poslovnim okoljem v Republiki Sloveniji 
ter slovenskim podjetjem v zvezi z možnostmi poslovanja na 
tujih trgih,

– uporabnikom zagotavlja informacije o programih, stro-
kovno podporo, partnerstvo in storitve, vključno s tržnimi in-
formacijami, pripravo analiz in poročil ter vodenje evidence o 
izvajanju ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva,

– zagotavlja podporo podjetjem pri mednarodnem po-
slovanju,

– izvaja promocijske dejavnosti za spodbujanje interna-
cionalizacije,

– izvaja ukrepe in storitve za pospeševanje internacio-
nalizacije,

– promovira Slovenijo in njene regije kot ugodne lokacije 
za tuje investicije,

– organizira usposabljanje za slovenska podjetja v zvezi 
z mednarodnim poslovanjem,

– sodeluje s sorodnimi mednarodnimi institucijami,
– celovito podpira podjetja in investitorje (domače in tuje) 

pri iskanju partnerjev, umeščanju v prostor in reševanju proble-
mov z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti (dovolje-
nja) ter obvešča o virih financiranja in drugih oblikah podpore 
države,

– zagotavlja informacije, raziskave, analize in študije, ki 
nudijo podporo pri sprejemanju ustreznih poslovnih odločitev o 
nastopu podjetij na tujih trgih in tujim investitorjem na sloven-
skem trgu.

(3) Agencija na področjih pospeševanja podjetništva, 
inovativnosti, razvoja ter kot del podpornega okolja opravlja 
predvsem naslednje naloge:

– na področju podjetništva in inovativnosti izvaja progra-
me in ukrepe z namenom večanja zahtevnosti izdelkov in stori-
tev podjetij ter večanja gospodarske uspešnosti in učinkovitosti 
podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji,

– sodeluje pri načrtovanju nacionalne politike podjetništva 
in inovacijske politike ter predlaga ukrepe za povečanje go-
spodarske uspešnosti in učinkovitosti gospodarstva ter drugih 
organizacij v Sloveniji,

– načrtuje, usmerja in financira aktivnosti za promocijo 
podjetništva in inovativnosti,

– zagotavlja informacije in strokovno podporo nosilcem 
projektov pri pridobivanju podatkov in finančnih virov za rast 
in razvoj podjetij,

– koordinira, razvija in spodbuja aktivnosti podjetniškega 
in inovativnega okolja ter spremlja izvajanje nalog,

– spodbuja različne oblike medsebojnega povezovanja 
in prenos znanja med podjetji ter povezovanja podjetij z razi-
skovalnimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami v Sloveniji 
in tujini,

– spremlja izvajanje programov in ukrepov, pripravlja ana-
lize in poročila, vrednoti učinke razvojnih politik in vodi evidence 
o izvajanju ukrepov za izboljšanje gospodarske uspešnosti in 
učinkovitosti podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji, hkrati 
pa zagotavlja podlage za usmerjanje in izvajanje politike za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti in razvoja gospodar-
stva ter drugih organizacij v Sloveniji, analizira in spodbuja 
mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega 
znanja in tehnologij,

– zagotavlja javnost dela in skrbi za obveščanje javnosti 
o usmeritvah in učinkih s področja dela agencije,

– nacionalna vstopna točka za celovito podporo podje-
tjem na vseh stopnjah razvoja (brez poseganja na trg storitev 
realnega sektorja) in navezovanje na regionalno infrastrukturo 
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(izvajalce v okolju) za reševanje konkretnejših problemov, ve-
zanih na regionalne posebnosti,

– usposablja, koordinira in vzdržuje celovite podporne 
strukture po načelu VEM in subjekte podpornega okolja,

– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, 
za katerega je bila ustanovljena.

III. ORGANI AGENCIJE

8. člen
(organi agencije)

Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.

9. člen
(svet agencije)

(1) Svet agencije ima osem članov, ki jih imenuje vlada, in 
sicer za pet let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predse-
dnika sveta izvoli svet izmed svojih članov.

(2) Člane sveta agencije imenuje vlada na predlog 
ministra, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
in sicer:

– tri predstavnike ministrstva, pristojnega za gospodarski 
razvoj in tehnologijo,

– predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje za-

deve,
– predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnika Turistično gostinske zbornice Slovenije,
– predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
(3) Svet agencije sprejme poslovnik o svojem delu.

10. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)

Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-
gramu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko 
šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje,

– je strokovnjak s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– ne opravlja dela na področju, na katerem obstaja mo-

žnost konflikta med njegovimi zasebnimi interesi in javnimi 
interesi, ki jih zasleduje agencija.

11. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov sveta agencije)

(1) Člani sveta morajo delovati nepristransko in s skrbno-
stjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti 
agencije.

(2) Člani sveta so v skladu s predpisom, ki ga izda vla-
da na predlog ministra, pristojnega za finance, upravičeni do 
sejnin in povračila stroškov, povezanih z opravljanjem te svoje 
funkcije.

(3) Člani sveta so odgovorni za škodo, ki nastane zaradi 
kršitve njihovih dolžnosti, določenih s predpisi.

12. člen
(pristojnosti sveta agencije)

Pristojnosti sveta agencije so:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,

– v soglasju z ustanoviteljico sprejema program dela, 
finančni načrt, letno poročilo in druga poročila agencije,

– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki 
in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z 
ustanoviteljico,

– predlaga ustanoviteljici spremembe in razširitev dejav-
nosti agencije,

– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega 

poročila agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, 

ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za 
katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije,

– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom ali tem sklepom.

13. člen
(odločanje sveta agencije)

Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov. Če je izid neodločen, odloči glas predsednika.

14. člen
(razrešitev članov sveta agencije)

Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja več dela v organu ali instituciji, katerega 

predstavnik je,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu 

in splošnih aktih agencije ali jih opravlja nevestno ali nestro-
kovno ter

– če ravna v nasprotju z 11. členom tega sklepa.

15. člen
(direktor)

(1) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na pre-
dlog sveta agencije na podlagi javnega natečaja.

(2) Direktor je imenovan za pet let in z možnostjo ponov-
nega imenovanja.

16. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)

Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-
gramu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko 
šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zako-
nom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,

– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– višja raven znanja angleškega tujega jezika in osnovna 
raven znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijan-
ski ali španski jezik).

17. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)

(1) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti 

agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
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– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter 

finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet 

agencije, in druge strokovne podlage za delo sveta agencije ter 
skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa 
pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne 
skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem skle-

pom.
(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu 

s predpisi in tem sklepom. Pri svojem delu je dolžan varovati 
poslovne skrivnosti agencije.

(3) Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil 
s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.

(4) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, 
ministru, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter 
vladi.

18. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)

(1) Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po 
postopku, ki ga določa zakon.

(2) Direktorja se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih 

določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se 

izkaže, da po delovnih in/ali strokovnih kvalitetah ni primeren 
za opravljanje dela na položaju direktorja, in

– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov 
oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je storjena 
hujša napaka.

(3) Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta 
agencije do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za 
šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti 
direktorja.

IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

19. člen
(splošni akti)

Splošni akti agencije so pravilnik o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest ter drugi splošni akti skladno s 
predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in 
poslovanje agencije.

V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE AGENCIJE

20. člen
(premoženje agencije)

(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih de-
javnosti:

– iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti 

in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbah z 
ministrstvom, pristojnim za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju 

odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so 
stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in 
drugi stroški.

(3) Agencija lahko za nekatere svoje storitve, ki jih oprav-
lja za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zara-
čunava upravne takse.

VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE

21. člen
(program dela)

(1) Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pri-
pravi letni program dela in finančni načrt za naslednje leto ter 
ga predloži v soglasje vladi.

(2) Letni program dela agencije določa cilje in naloge 
agencije, ki jih agencija zasleduje in opravlja v posameznem 
letu v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in pristojnega mini-
strstva, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.

(3) K letnemu programu dela mora biti priložen opis več-
letne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razvi-
den načrtovani prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu 
razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju dela 
agencije, ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev agencije 
ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe 
sredstev.

22. člen
(soglasje)

Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja 
k letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije za 
naslednje leto, agencija sklene z ministrstvom, pristojnim za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodbo o začasnem finan-
ciranju, za čas do izdaje soglasja, na podlagi programa dela in 
finančnega načrta za preteklo leto.

23. člen
(poročanje)

Agencija najmanj enkrat na leto pisno poroča vladi o 
doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov in 
o rezultatih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in 
računovodstvu.

VII. NADZOR

24. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovitostjo 
in uspešno rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče 
Republike Slovenije.

25. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)

(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo 
dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v agenciji 
nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, in 
predpisov, ki urejajo njeno finančno, materialno in računovod-
sko poslovanje, ter nad zakonitostjo, namenskostjo in smotr-
nostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, pa tudi nad 
upravljanjem premoženja v lasti ali uporabi agencije.

(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad 
izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, 
uradnih urah, poslovanju s strankami in z dokumentarnim gra-
divom ter o zagotavljanju javnosti delovanja.
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(4) Inšpektorat za javno upravo izvaja inšpekcijski nad-
zor nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo sistem plač 
v javnem sektorju, ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 
delodajalca, ki urejajo plače.

26. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)

Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev 
ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki 
jim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se 
financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom in drugih 
oseb, za katere tako določa zakon). Način izvajanja nadzora 
se določi s splošnim aktom agencije. O opravljenih nadzorih se 
izdajo poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

27. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)

(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem.

(2) Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti agencije, 
če jih ta ne bi mogla poravnati iz svojega premoženja ali če 
bi bilo z njihovo poravnavo resno ogroženo opravljanje nalog 
agencije.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(rok za imenovanje sveta agencije in vršilca dolžnosti 

agencije)
Ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

v roku enega meseca od uveljavitve tega sklepa izvede postop-
ke in pripravi predlog za imenovanje članov sveta agencije in 
vršilca dolžnosti direktorja agencije.

29. člen
(obveznosti vršilca dolžnosti agencije)

(1) Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan v enem 
mesecu od imenovanja sveta agencije sklicati konstitutivno 
sejo sveta agencije.

(2) Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v dveh mesecih 
od imenovanja sveta agencije pripraviti predlog finančnega 
načrta in programa dela agencije za naslednje koledarsko leto.

30. člen
(delovanje)

(1) Do pridobitve soglasja vlade k finančnemu načrtu in 
programu dela agencije se uporabljajo finančni načrti in pro-
grami dela Slovenske turistične organizacije, Javne agencije 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne 
agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije.

(2) Če soglasje iz prejšnjega odstavka ni dano do 1. ja-
nuarja 2013, se agencija v letu 2013 začasno financira na 
podlagi finančnih načrtov Slovenske turistične organizacije, 
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike 
Slovenije za leto 2012.

31. člen
(priprava notranjih aktov agencije)

Notranji akti agencije se sprejmejo najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega sklepa, do takrat pa se uporabljajo 
notranji akti Slovenske turistične organizacije, Javne agencije 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne 
agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, v kolikor 
niso v nasprotju s tem sklepom.

32. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za 

malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za 
podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05),

– Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04 in 75/06) in

– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistič-
na organizacija, št. 32200-5/2009/5 z dne 12. 11. 2009.

(2) Sklepi iz prejšnjega odstavka se še uporabljajo do 
vpisa agencije v sodni register.

(3) Z dnem vpisa agencije v sodni register prenehajo 
veljati vsi splošni akti Slovenske turistične organizacije, Javne 
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 
ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, 
ki pa se še naprej smiselno uporabljajo do sprejetja novih 
splošnih aktov agencije.

33. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 01402-3/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2130-0058

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3188. Poročilo o gibanju plač za avgust 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 avgust 2012

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za avgust 2012 je znašala 1512,95 EUR in je bila za 
1,0 % višja kot za julij 2012.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za avgust 2012 je znašala 985,55 EUR in je bila za 
0,9 % višja kot za julij 2012.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–av-
gust 2012 je znašala 1519,34 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–av-
gust 2012 je znašala 987,86 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij 2012–
avgust 2012 je znašala 1504,11 EUR.

Št. 9611-230/2012/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-1522-0031

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica

Statističnega urada Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3189. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, 

merilih in postopku za razporeditev sredstev 
Fundacije za financiranje športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za finan-
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 9/98) je Svet fundacije na 4. dopisni seji dne 19. 9. 2012 sprejel

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

o pogojih, merilih in postopku za razporeditev 
sredstev Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji

1. člen
V Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev 

sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik) se v prvem odstavku 6. člena peta alinea 
spremeni tako, da se glasi:

»– neposredne potrebe vrhunskih športnikov od 1 do 5 % 
sredstev.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci programov s:
– podpodročja vrhunskega športa – programi nacionalnih 

reprezentanc (D1) in
– podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmer-

jenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih 
reprezentanc (D2),
lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del 
stroškov iz naslova delovanja zveze (plače zaposlenih, ma-
terialni stroški zveze), vendar največ do višine 15 % skupaj 
uveljavljanih stroškov programa. Izvajalci programov morajo 
najmanj 85 % skupaj uveljavljanih stroškov programa izkazati 
z neposrednimi stroški programa.«.

2. člen
V prvem odstavku 9. člena se tretja alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– vgradne športne naprave in športna oprema, ki zago-

tavlja uporabnost objekta.«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja 

fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost 
presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pred-
stavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investi-
cije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne 
presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lah-
ko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske 
vrednosti celotne investicije.«.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena se tretja alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– izbrani znanstveni in strokovni raziskovalni projekti,«.

4. člen
V prvem odstavku 12. člena se na koncu tretje alinee pika 

nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– strokovne internetne vsebine.«.

5. člen
V prvem odstavku 14. člena se peta alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– da je v programe redne športne vadbe vključeno naj-

manj 100 udeležencev, v programe športnih taborov najmanj 
200 udeležencev in v programe množičnih športno-rekreativnih 
prireditev najmanj 400 udeležencev;«.

6. člen
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 15. člena 

se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja 

fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat, 
vendar ne za del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran 
in največ do višine, opredeljene v 9. členu tega pravilnika.

Za sofinanciranje novogradenj in posodabljanje špor-
tnih objektov lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo ustrezen 
investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim 
predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske do-
kumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali 
posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovolje-
nje, mora kandidat ob vlogi priložiti dokazilo, da je v postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja, najkasneje do 30. 1. pri-
hodnjega leta glede na čas objave javnega razpisa pa mora 
predložiti veljavno gradbeno dovoljenje ali izjavo, da gradbeno 
dovoljenje ni potrebno.

Za sofinanciranje vgradnih športnih naprav in športne 
opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, lahko kandidirajo na-
cionalne panožne športne zveze skupaj s svojimi članicami z 
opredeljeno mrežo športnih objektov, kjer načrtujejo postavitev 
športne opreme. Prosilci lahko kandidirajo za sofinanciranje 
vgradnih športnih naprav oziroma športne opreme, ki zagotavlja 
uporabnost objekta, katere predračunska vrednost posamez-
nega elementa je najmanj 5.000 eurov brez davka na dodano 
vrednost ali pa je njena amortizacijska doba najmanj 2 leti.«.

V šestem odstavku se besedna zveza »ministrstvu, pri-
stojnem za šport,« nadomesti z besedno zvezo »organu, pri-
stojnemu za vodenje registra športnih objektov«.

7. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedna zveza »lahko 

kandidirajo« nadomesti z besedno zvezo »imajo prednost«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Prosilci, ki kandidirajo s strokovnimi raziskovalnimi pro-

jekti in s programi razvojnih projektov, morajo skupaj z vlogo 
predložiti tudi soglasje nacionalne panožne športne zveze (v 
nadaljnjem besedilu: NPŠZ), iz katerega bo razvidno, kje in 
kako bo določena zveza ta strokovni raziskovalni projekt ali 
razvojni projekt uporabljala v praksi.«.

8. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta zadnji stavek.

9. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 20. člena se spre-

meni tako, da se glasi:
»Prednost pri sofinanciranju programov vrhunskega špor-

ta in programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, imajo programi uspešnejših 
NPŠZ, v katere so vključeni športniki s pomembnejšimi tek-
movalnimi rezultati v zadnjem letu, pri panogah, ki imajo velika 
tekmovanja na dve leti, pa se upoštevajo pomembnejši tekmo-
valni rezultati zadnjega velikega tekmovanja.

Fundacija programe ovrednoti na podlagi razvrstitve špor-
tnih panog v razrede glede na njihovo uspešnost in uspešnost 
programa z vidika tekmovalnih dosežkov v naslednjem razmerju:

Merilo Delež merila  
v skupni oceni

Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne 
panoge v razred 

60 %

Uspešnost programa: tekmovalni rezultati 
v obdobju kategorizacije

20 %

Uspešnost programa: pomembni tekmoval-
ni rezultati v zadnjem letu,
pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na 
dve leti, pa pomembni tekmovalni rezultati 
zadnjega velikega tekmovanja

20 %

«
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10. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Fundacija vsako leto v soglasju z OKS-ZŠZ na podla-

gi objektiviziranih pokazateljev razvrsti športne panoge v pet 
razredov na podlagi meril konkurenčnosti, števila registriranih 
športnikov v tekmovalnih sistemih NPŠZ, tekmovalne uspe-
šnosti in na podlagi rangiranja športnih panog skozi raziskavo 
javnega mnenja. Skladno z uvrstitvijo v razred fundacija ovre-
dnoti program NPŠZ s pripadajočim številom točk iz naslednje 
preglednice:

Razred športne panoge Število točk

1 2.400

2 1.600

3 400

4 200

5 100

Za ocenjevanje uspešnosti programov vrhunskega špor-
ta fundacija upošteva svetovni, mednarodni in perspektivni 
razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ, za ocenjevanje uspešnosti 
programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport, pa perspektivni razred po kategori-

zaciji OKS-ZŠZ. Pri programih NPŠZ ne upošteva rezultatov, 
doseženih v klubskih tekmovanjih. V ekipnih športnih panogah, 
kjer imajo v isti konkurenci kategoriziranih več ekip, se druge 
ekipe vrednotijo polovično. Tekmovalne rezultate v obdobju 
kategorizacije fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk 
iz naslednje preglednice:

Kategorizacija – 
razred

Individualne 
športne panoge 

(točk)

Ekipne športne 
panoge  

(točk za eno ekipo)

Svetovni razred 4 30

Mednarodni razred 2 15

Perspektivni razred 1 7

Za vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov 
programa v zadnjem letu, pri panogah, ki imajo velika tekmo-
vanja na dve leti, pa pomembnejših tekmovalnih rezultatov 
zadnjega velikega tekmovanja, fundacija upošteva osvojene 
medalje in visoke uvrstitve na največjih tekmovanjih. Pri tem 
ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve 
športnih panog v skupine in ravni tekmovanja s pripadajočim 
številom točk iz naslednjih preglednic. Število točk na podlagi 
osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je zmnožek poka-
zatelja konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja.

Skupina po modelu – 
konkurenčnost tekmovanja

Medalja v individualnih 
športih  
(točk)

Medalja v ekipnih 
športih  

(točk za eno ekipo)

Uvrstitev do 6. mesta 
na OI, SP in EP v 

individualnih športih 
(točk)

Uvrstitev do 8. mesta 
na OI, SP, EP  

v kolektivnih športih  
(točk na ekipo)

1 24 72 12 36

2 16 48 8 24

3 4 12 2 6

4 2 6 1 3

5 1 3 0,5 1,5

Tekmovanje članov (programi vrhunskega 
športa)

Količnik

Olimpijske igre 1,5

Svetovno prvenstvo, svetovni pokal – skupna 
uvrstitev

1,0

Evropsko prvenstvo 0,8

Poletna Univerzijada, sredozemske igre 0,4

Svetovne igre 0,2

Zimska Univerzijada 0,1

Tekmovanja mlajših starostnih skupin 
(programi športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)

Količnik

Mladinske olimpijske igre, Mladinsko svetovno 
prvenstvo

1,0

Mladinsko evropsko prvenstvo, Olimpijski 
festival evropske mladine

0,8

«
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11. člen
V prvem odstavku 23. člena se peta alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– Na področju športne rekreacije se javni interes bolje 

uresničuje prek množičnih prireditev. Fundacija želi spodbuditi 
prirejanje različnih množičnih prireditev. Prednost imajo mno-
žične prireditve z večjim deležem prostovoljnega dela in večjim 
številom udeležencev. Z vidika razvoja manjkajočih programov 
športne rekreacije se lahko največje število točk dodeli tudi 
nekaterim programom športno rekreativne vadbe, ki jih izvajajo 
NPŠZ in nacionalne športne zveze in drugim programom na 
regionalni ravni, ki imajo soglasje NPŠZ ali OKS-ZŠZ.«.

Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Pri vrednotenju javnega interesa programov občinskih 

športnih zvez lahko fundacija uporabi dodatne informacije o 
programih: prednostno razvrstitev Odbora za šport na lokalni 
ravni OKS-ZŠZ, ki programe občinskih športnih zvez razdeli v 
tri prioritetne skupine.«.

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz 

naslednje preglednice:

Merilo Število točk Opisnik

Status kandidata 10 Nepridobitno izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni (NPŠZ, 
NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze)

6 Nepridobitno izvajanje na lokalni ravni (športna društva, javni zavodi 
za šport, vzgojno-izobraževalni zavodi, občine)

1 Pridobitno izvajanje oziroma nepridobitno izvajanje nešportnih 
organizacij (gospodarske družbe, zasebni zavodi, druge 
organizacije)

Možnost uresničevanja javnega interesa 
na področju športa s programom

10 Program v celoti uresničuje javni interes: upoštevajo se vsebinski 
vidiki, ki imajo pozitivne vplive na zdravje ljudi, vključujejo večje 
število neposredno vadečih, prednost imajo programi, ki se izvajajo 
na več krajih, imajo večji delež prostovoljskega dela

6 Program pretežno uresničuje kriterije, navedene v opisniku tega 
merila pri 10 točkah; množične športno-rekreativne prireditve z 
udeležbo najmanj 400 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa z 
najmanj 600 aktivnih udeležencev

3 Program delno uresničuje kriterije, navedene v opisniku tega merila 
pri 10 točkah

0 Programi, ki slabo uresničujejo javni interes, saj je šport le sredstvo 
za dosego drugih ciljev (zdravstveni, socialni, humanitarni, 
preventivni programi ipd.); slabše uresničujejo javni interes tudi 
programi ligaških tekmovanj.

Prostorska razpršenost programov 9 V statistični regiji primanjkuje programov oziroma izvajanje 
programa v več regijah.

6 Program dobro odraža prostorsko razpršenost;
V statistični regiji primanjkuje programov oziroma izvajanje 
programov v več regijah;

3 Zasičenost s programi v statistični regiji ali zasičenost s podobnimi 
programi istega izvajalca, kljub temu, da program dobro odraža 
prostorsko razpršenost

0 Zasičenost s podobnimi programi istega izvajalca
«

12. člen
Za tretjim odstavkom 24. člena se dodata nov četrti in peti 

odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na 

podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za interesno špor-
tno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in 
športno rekreacijo glede na analizo prispelih vlog in postopka 
finančnega vrednotenja programov:
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Kazalec Število točk

Vrednost programa 0–100

– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa število vadbenih ur, 
število izvajalcev, vrednost programa)

0–50

– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost) 0–25

– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, 
preglednost sistema financiranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, cena 
programa za udeleženca)

0–25

Uresničevanje javnega interesa s programom 0–100

– Programi za otroke in mladino 0–35

– Programi športne rekreacija za odrasle 0–15

– Programi športa študentov 0–5

– Izvajalec programov so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije 0–20

– Program ima večji pozitiven vpliv na zdravje 0–5

– Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov 0–10

– Šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialni, humanitarni, preventivni programi 
ipd.)

0–10

Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, 
da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število 
točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh pro-
gramov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino 
sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in 
številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. 
Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR 
natančno, pri čemer se vrednosti manjše od 50 EUR zaokro-
žijo navzdol, vrednosti enake ali večje od 50 EUR pa navzgor 
(v nadaljnjem besedilu: pravilo zaokroževanja).«.

13. člen
Besedilo drugega odstavka 25. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz 

naslednje preglednice:

Merilo Število točk Opisnik
Status kandidata 10 Nepridobitno izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni (NPŠZ, 

NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze)
6 Nepridobitno izvajanje na lokalni ravni (športna društva, javni zavodi 

za šport, vzgojno-izobraževalni zavodi, občine)
4 Pridobitno izvajanje oziroma nepridobitno izvajanje nešportnih 

organizacij (gospodarske družbe, zasebni zavodi, druge 
organizacije)

Možnost uresničevanja javnega interesa 
na področju športa s programom

10 Program v celoti uresničuje javni interes: upoštevajo se vsebinski 
vidiki, ki imajo pozitiven vpliv na informiranje ljudi o športno-
rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in 
zajemajo večje število uporabnikov, ter združujejo informacije na 
višji ravni

6 Program pretežno uresničuje kriterije, navedene v opisniku tega 
merila pri 10 točkah, v rednih tedenskih oddajah, v medijih vsaj 
regionalnega značaja in namenjeno širši športni populaciji (morebiti 
več panogam)

3 Program delno uresničuje kriterije, navedene v opisniku tega merila 
pri 10 točkah, občasno v lokalnih medijih, za promocijo izbrane 
prireditve na ožjem regionalnem področju in za posamezno športno 
zvrst

0 Manj pomembni programi, kot so predstavitve in naštevanje športno-
rekreativne dejavnosti v elektronski ali tiskani obliki ter programi 
kongresov in posvetov o športno-rekreativni dejavnosti; programi, 
pri katerih je poleg športnega izpostavljen tudi kakšen drug namen 
(zdravstveni, socialni ipd.)

«
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14. člen
Za tretjim odstavkom 26. člena se dodata nov četrti in peti 

odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na 

podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za interesno špor-
tno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in 
športno rekreacijo glede na analizo prispelih vlog in postopka 
finančnega vrednotenja programov:

Kazalec Število točk

Vrednost programa 0–100

– Obseg programa (število oddaj oziroma medijske prisotnosti, vrednost programa, realizacija v 
preteklih letih)

0–50

– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost) 0–25

– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, 
preglednost sistema financiranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, drugi 
predvideni sofinancerji)

0–25

Uresničevanje javnega interesa s programom 0–100

– Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov 0–30

– Uspešna realizacija v preteklih letih; kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti za uspešno 
realizacijo

0–30

– Izvajalec programov so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije 0–20

– Program ima večji pozitiven vpliv na zdravje 0–10

– Šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialni, humanitarni, preventivni programi 
ipd.)

0–10

Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, 
da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število 
točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh pro-
gramov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino 
sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in 
številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. 
Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR 
natančno, skladno s pravilom zaokroževanja.«

15. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov 

imajo programi, ki:
– bolje uresničujejo javni interes na področju športa,
– so v sklepni stopnji investicije, pri katerih predračunska 

vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost 
oziroma so pred začetkom investicije, pri katerih predračunska 
vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano 
vrednost,

– bolje odražajo področno razpršenost sredstev fundacije,
– dajejo prednost investicijam v nove vadbene športne 

površine,
– obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih 

objektov.
Večji javni interes na področju športa predstavljajo pro-

grami, ki v večji meri odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše 
fundacija, in programi, ki so opredeljeni hkrati v programu 
investicij nacionalnih panožnih športnih zvez in programu in-
vesticij na področju športa v občinah ali ministrstvu, pristojnem 
za šport. Pri vrednotenju lahko fundacija uporabi naslednje 
dodatne informacije o programih: prednostna razvrstitev NPŠZ 
in prednostna razvrstitev Odbora za šport na lokalni ravni 
OKS-ZŠZ za programe, ki ne spadajo pod šolski športni pro-
stor ali pod NPŠZ; seznam sofinanciranih športnih objektov s 
strani Direktorata za šport; objekt ima status centra po merilih 
OKS-ZŠZ; razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na po-
dročju športa; regijska umeščenost programa; panožna razpr-
šenost programov in pogodbena opredelitev javno-zasebnega 
partnerstva pri investicijah, ki jih prijavljajo zasebne družbe. Na 
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podlagi vsebine investicij, ustreznih dodatnih mnenj in oprede-
litve manjkajočih športnih objektov strokovna komisija zviša ali 
zniža izhodiščno oceno.

Fundacija ovrednoti programe s pripadajočim številom 
točk po posameznih merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk Opisnik
Uresničevanje javnega 
interesa v športu

10 Program zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa
6 Program dobro uresničuje javni interes na področju športa (izhodiščna ocena)
2 Program v manjši meri uresničuje javni interes na področju športa

Stopnja investicije 
(LK – leto, v katerem se 
bo program predvidoma 
zaključil; LP – leto 
kandidature na sredstva; 
LZ – leto začetka programa)

5 Program predračunske vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano 
vrednost, ki je že začet in bo predvidoma končan v letu v katerem kandidirajo za 
sredstva (LK – LP=0)

4 Program predračunske vrednosti nad 62.500 eurov brez davka na dodano 
vrednost, ki je že začet in bo predvidoma končan v letu, za katerega program 
kandidira na sredstva fundacije (LK – LP=0)

3 Program predračunske vrednosti nad 62.500 euro brez davka na dodano 
vrednost v, ki je že začet in bo predvidoma končan čez eno leto, za katerega 
program kandidira na sredstva (LK – LP =1); oziroma predviden začetek 
programa predračunske vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano 
vrednost v letu, za katerega program kandidira na sredstva fundacije (LZ – LP=0) 
in ne bo končan v letu, v katerem kandidirajo za sredstva (LK – LP > 0).

2 Predviden začetek programa v letu ali kasneje, v katerem program kandidira 
na sredstva (LZ – LP => 0) oziroma ostali primeri za programe predračunske 
vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost (LK – LP <= -1; 
LZ – LP >= 1) in ostali primeri za programe predračunske vrednosti nad 
62.500 eurov brez davka na dodano vrednost.

Vrsta investicije 6 Nove športne površine
4 Obnova obstoječih športnih površin
2 Investicije (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, vzdrževalna dela) na 

spremljajočih površinah športnega objekta (garderobe, tribune, ogrevalni, 
vodovodni, kanalizacijski sistemi ipd.);
Vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objekta

Področna razpršenost 5 Program v prvi tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril 
uresničevanja javnega interesa, stopnje investicije in vrste investicije

3 Program v drugi tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril 
uresničevanja javnega interesa, stopnje investicije in vrste investicije

2 Program v tretji tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril 
uresničevanja javnega interesa, stopnje investicije in vrste investicije

Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih točk, se 
uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.«

16. člen
Za prvim odstavkom 28. člena se dodata nov drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na 

podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za gradnjo športnih 
objektov glede na analizo prispelih vlog in postopka finančnega 
vrednotenja programov.

Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, 
da se opredeli delež sredstev za različne skupine programov 
glede na predračunsko vrednost investicij in projekte (male in 
velike investicije, lahko pa tudi druge skupine programov, ki jih 
glede na analizo prispelih vlog določi svet s sklepom). Pri šol-
skih telovadnicah se upošteva vrednost športnega standarda, 
ki nadgrajuje šolski standard (namen sofinanciranja investicije 
je omogočiti tudi tekmovalno dejavnost športnim društvom za 
potrebe tekmovanj, npr. višina stropa za odbojko).«

17. člen
Besedilo tretjega odstavka 29. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz 

naslednje preglednice:
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Merilo Število točk Opisnik
Možnost uresničevanja 
javnega interesa na področju 
športa s programom

10 Program v celoti uresničuje javni interes: predmet programa je skladen s 
področjem sofinanciranja, program je uporaben v športni praksi, športna panoga 
spada v prve tri razrede vrednotenja športnih panog po merilih OKS-ZŠZ, mnenje 
NPŠZ: program uvršča v prioritete

6 Program delno uresničuje javni interes: možnost sofinanciranja iz drugih virov, 
podvajanje vsebine z drugimi programi, ni prioriteta NPŠZ

0 Program ni skladen s področjem sofinanciranja, je manj uporaben v športni 
praksi, spada med športne panoge, ki niso uvrščene med prva dva razreda 
športnih panog po merilih OKS-ZŠZ, podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.

Pomembnost programa 10 Nacionalna raven
6 Regionalna raven
2 Lokalna raven

Zmožnost uresničitve 
programa

10 Uspešna realizacija v preteklih letih in kadrovske, prostorske ter finančne 
zmožnosti za uspešno realizacijo

6 Solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oziroma prva 
kandidatura za podobne programe

0 Slabe zmožnosti oziroma slaba realizacija v preteklih letih
«

18. člen
Za tretjim odstavkom 30. člena se dodajo nov četrti, peti 

in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Komisija za raziskovanje in razvoj športa pred pripravo 

predloga financiranja izbranih programov naredi razrez razpi-
sanih sredstev po vsebinskih sklopih, glede na analizo prispelih 
vlog in nameni za:

– nakup tehnologije, potrebne za spremljanje in razvoj 
športne vadbe do 30 % sredstev,

– programe spremljanja in razvoja športne vadbe do 55 % 
sredstev,

– izbrane znanstvene in strokovne raziskovalne projekte 
do 10 % sredstev,

– druge programe razvoja športa do 30 % sredstev.
Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na 

podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za raziskovanje in 
razvoj športa glede na analizo prispelih vlog in postopka finanč-
nega vrednotenja programov.

Kazalec Število točk
Vrednost programa 0–100

– Obseg programa (predračunska vrednost, število udeležencev, obseg storitev) 0–50
– Možnost realizacije (realizacija sredstev v preteklih letih in možnost realizacije z vidika drugih 

sofinancerjev ob upoštevanju finančnega načrta, organizacije in obsega)
0–50

Uresničevanje javnega interesa s programom 0–100
– Uporabni programi, ki se izvajajo pod okriljem NPŠZ in so v njihovem interesu 0–50
– Programi z večjo dodano vrednostjo, kjer se pričakuje večji učinek sofinanciranja (npr. programi, 

ki pokrivajo potrebe več športov, mulitpliciranje sredstev še iz drugih virov, znižanje cene), manj 
pa za programe z manjšim učinkom (npr. zmožnost pokritja stroškov z drugimi sredstvi)

0–25

– Sofinanciranje znanstvenih raziskovalnih projektov: prednost imajo programi ozko povezani s 
problematiko športa in projekti, ki znanstveno raziskujejo na različnih področjih športa

0–25

Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, 
da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število 
točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh pro-
gramov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino 
sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in 
številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. 
Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR 
natančno, skladno s pravilom zaokroževanja.«

19. člen
Besedilo tretjega odstavka 31. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk v 

dveh fazah. V prvi fazi se programi na podlagi meril možnost 
uresničevanja javnega interesa na področju športa s progra-
mom in možnost uresničitve programa ovrednotijo s pripadajo-
čim številom točk iz naslednje preglednice:
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Merilo Število točk Opisnik
Možnost uresničevanja javnega interesa 
na področju športa s programom

10 V celoti uresničuje javni interes: program je uporaben v športni 
praksi; vsebina je povezana z športnimi panogami, ki so višje 
vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih 
panog

6 Delno uresničuje javni interes: program je delno uporaben v športni 
praksi; vsebina je povezana z športnimi panogami, ki so srednje 
visoko vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja 
športnih panog

0 Slabo uresničuje javni interes: vsebina programa je manj uporabna 
v športni praksi ali se ne dotika prioritetnih športnih panog

Možnost uresničitve programa 10 Dobre zmožnosti in uspešna realizacija v preteklih letih ter 
ustrezne reference avtorjev

6 Solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih 
oziroma prva kandidatura za podobne programe; avtor ima malo 
referenc s področja objave

0 Slabe zmožnosti oziroma slaba realizacija sredstev v preteklih 
letih; avtor še nima referenc s področja objave; vir sredstev so le 
sredstva fundacije in sredstva, pridobljena iz naslova prodaje na 
trgu, lastnih sredstev ni predvidenih;

«

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glas:

»V drugi fazi se programi na podlagi meril tip publikacije, 
število avtorskih pol, referenčnost avtorjev in število izvodov 
ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje pregled-
nice:

Merilo Število točk Opisnik
Tip publikacije 1 do 3 knjige, glasila gospodarskih družb

3 do 4 letopis društva
4 do 5 strokovne internetne vsebine
4 do 6 strokovna revija društvo
6 do 8 strokovna knjiga društvo

8 do 10 strokovna knjiga
8 do 10 znanstvena knjiga
8 do 10 znanstvena revija fakultete
8 do 10 strokovna revija fakultete
6 do 10 ponatis knjige
4 do 6 cd ali dvd društva

6 do 10 cd ali dvd fakultete
Število avtorskih pol 1 do 2 poli

3 3–4 pole
5 5–6 pol
7 7–8 pol
8 9–10 pol
9 11–12 pol

10 več kot 13
Referenčnost avtorjev
(naziv avtorjev)

10 recenzija red. prof.
9 recenzija izr. prof.
8 recenzija doc.
7 recenzija dr.

6 do 10 uveljavljen strokovnjak iz prakse
1 do 5 brez recenzije ali neuveljavljen strokovnjak

Število izvodov 1 do 2 0–500
3 do 4 501–1000
5 do 6 1001–1500
7 do 8 1501–2000

9 do 10 2001–3000
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20. člen
Za prvim odstavkom 32. člena se dodata nov drugi in 

tretji odstavek, ki se glasita:
»Točke, dosežene v drugi fazi, se pomnožijo s faktor-

jem 2,0 in se prištejejo točkam, dodeljenim v prvi fazi. Skupaj 
je možno zbrati največ 100 točk.

Komisija za založništvo v športu določi delež – odstotek 
sofinanciranja programov po naslednjih kriterijih:

– programom, ki so prejeli 40 do 59 točk komisija dodeli 
do 30 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,

– programom, ki so prejeli 60 do 79 točk komisija dodeli 
do 60 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,

– programom, ki so prejeli 80 do 100 točk komisija do-
deli do 80 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev.«

21. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo pre-

dloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega 
programa najkasneje do 31. januarja prihodnjega leta glede 
na čas objave javnega razpisa. Na podlagi predlogov stalnih 
strokovnih komisij svet sprejme sklep o razporeditvi sredstev 
izvajalcem najkasneje do 28. februarja.

Fundacija vroči prosilcem odločbe skladno z določbami 
zakona, ki ureja upravni postopek. Zoper odločbo je mogoča 
pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe, o kateri je dolžna 
odločiti komisija za pritožbe v roku 30 dni. Fundacija rezul-
tate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po 
sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah.«

22. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se na-

tančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sred-
stva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za 
koriščenje dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad 
namensko porabo sredstev.

Športne organizacije, ki so kandidirale s programi s 
področja gradnje športnih objektov, morajo pred podpisom 
pogodbe fundaciji predložiti dokazila, ki izkazujejo vero-
dostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega 
programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, 
dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi 
sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba 
s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu …).

Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva na-
mensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno doku-
mentacijo in sprejetim sklepom sveta.

Če vrednost izvedenega programa odstopa od kazal-
nikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija 
uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več 
kot 25 % vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanj-
šanja vrednosti programa zniža sredstva za program.

Pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sred-
stev, ki ga izvaja ali naroči fundacija, so izvajalci dolžni 
nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumen-
tacijo o izvajanju programov ter dati vse potrebne podatke in 
pojasnila v povezavi z uporabo teh sredstev.«.

23. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim 

soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 19. septembra 2012

Predsednik
Sveta Fundacije za šport

Bogdan Gabrovec l.r.
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POPRAVKI

3190. Popravek Obvezne razlage Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
Občina Tržič objavlja

P O P R A V E K
Obvezne razlage Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič 
(Uradni list RS, št. 4/11 – UPB, 46/11 – popr.)

V Obvezni razlagi Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 4/11 – UPB, 
46/11 – popr.) se izvede naslednji popravek:

– tretji odstavek 1. člena se pravilno glasi:
»Določbo osmega odstavka 7. člena Odloka, ki opredelju-

je dopustno dejavnost v območjih za rekreacijo (R) med drugim 
tudi rekreacijo in storitve povezane z njo, je potrebno razlagati 
tako, da gre za pojem, ki se nanaša na dejavnosti s katerimi 
se človek telesno, duševno sprosti in okrepi. To pomeni, da de-
javnosti rekreacije predstavljajo šport, kultura (kot so družabne 
igre, glasba, ples itd.), turizem.«

Št. 3505-0002/2012-34
Tržič, dne 23. oktobra 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

3191. Popravek Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za zahodni del območja urejanja počitniškega 
naselja Brunška gora

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) objavljam

P O P R A V E K
Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za zahodni  
del območja urejanja počitniškega naselja  

Brunška gora

V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega 
naselja Brunška gora (Uradni list RS, št. 77/12) se šesta točka 
v 6. členu popravi tako, da se pravilno glasi: 

»(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ra-
deče in traja 30 dni od objave v Uradnem listu in na krajevno 
običajen način«.

Št. 3500-1/2012/2
Radeče, dne 18. oktobra 2012

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 8313 

VSEBINA

CANKOVA
3144. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova 

za leto 2012 8207

CERKNICA
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kon-

cesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cer-
knica 8208

ČRNA NA KOROŠKEM
3146. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvenci-

oniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem 8209

KANAL
3147. Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči 8209

KOPER
3148. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno 
območje ob igrišču v Šmarjah« 8213

3149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna 
in razvojna cona Srmin« 8217

KRANJ
3150. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic 8220

KRIŽEVCI
3151. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljuto-
mer 8226

LJUBLJANA
3183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljub-

ljana za leto 2012 8284

LOŠKI POTOK
3152. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo 8230

MURSKA SOBOTA
3153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskih cestah v Mestni občini Murska Sobota 8230
3154. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo pro-

jekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe 
energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih 
objektih Mestne občine Murska Sobota« 8233

NOVO MESTO
3155. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za 

šport Novo Mesto 8236
3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske 
ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 
(prej glavne ceste G2 105) 8239

3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu Podbreznik 8244

3158. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v 
Mestni občini Novo mesto 8259

OPLOTNICA
3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Oplotnica 8263
3160. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Ob-

čine Oplotnica 8265

POLZELA
3161. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za 

leto 2012 8265

POSTOJNA
3162. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli 

številka 1850/3, k. o. Postojna 8266

DRŽAVNI ZBOR
3129. Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu 

s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo 
poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo 
državnega sekretarja 8139

3130. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razpo-
reditev sredstev Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 8139

VLADA
3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda 8139
3132. Uredba o obveznem organiziranju varovanja 8163
3184. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve 

za uporabo vozil v cestnem prometu 8286
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 8287
3186. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

neposrednih plačilih v kmetijstvu 8288
3187. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-

venije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma 8298

MINISTRSTVA
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati iz-
vajalci del v gozdovih 8165

3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilni-
ka o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko 
upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim 
namenom 8165

3135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe 8178

3136. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po-
gonski namen v septembru 2012 8186

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o raziskovalnih nazivih 8186

3138. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nado-
mestilih 8187

3139. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, septem-
ber 2012 8197

3188. Poročilo o gibanju plač za avgust 2012 8302
3140. Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindika-

tom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in 
Vlado Republike Slovenije 8197

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3189. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, me-

rilih in postopku za razporeditev sredstev Fundaci-
je za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji 8303

OBČINE
BOROVNICA

3141. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici 8198

3142. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
občinski podrobni prostorski načrt za del območja 
B1S/15 Breg pri Borovnici 8203

BREŽICE
3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Brežice za leto 2012 8206
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PREBOLD
3163. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje 

v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE 
vrtec Prebold 8267

PUCONCI
3164. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni la-

stnini 8267

ŠENTJUR
3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Šentjur 8267

3166. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod 
Vrtec Šentjur 8268

3167. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 8268

ŠKOFLJICA
3168. Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti in 

prostori v lasti Občine Škofljica 8268
3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije žu-
pana in podžupana ter člana občinskega sveta in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov 8270

3170. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Škofljica za leto 2013 8270

3171. Merila za vrednotenje in izbor programov športa 8271

ŠMARJE PRI JELŠAH
3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2012 8276
3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje 
pri Jelšah 8277

ŠMARTNO PRI LITIJI
3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2012 8278
3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra 8279

ŠTORE
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o predkupni pravici Občine Štore 8280
3177. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe 

predšolske vzgoje v vrtcu Lipa 8280
3178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8280

VRHNIKA
3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis 8281

ZAGORJE OB SAVI
3180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta za ob-
močje OP 5 ZS 27 – Kolenc 8281

ZREČE
3181. Cenik daljinskega ogrevanja 8282

ŽUŽEMBERK
3182. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Žužemberk za leto 2012 8282

POPRAVKI
3190. Popravek Obvezne razlage Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič 8312
3191. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za zahodni del 
območja urejanja počitniškega naselja Brunška 
gora 8312

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 80/12 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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