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VLADA
2037. Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o Naravnem rezervatu Zelenci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(cilji in namen)

(1) Območje izvirov in povirja Save Dolinke v Zelencih 
in na Drneh pri Podkorenu se zavaruje kot Naravni rezervat 
Zelenci (v nadaljnjem besedilu: naravni rezervat).

(2) Varstveni cilj naravnega rezervata je ohranitev vo-
dnega izvira, sladkovodnih habitatnih tipov, zlasti tistih, ki se 
prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (v nadaljnjem besedilu: 
habitatni tipi), kopenskih, močvirskih in vodnih prostoživečih 
domorodnih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: 
rastlinske in živalske vrste) in njihovih habitatov ter značilnega 
krajinskega vzorca. Cilj naravnega rezervata je tudi spoznava-
nje in doživljanje narave.

(3) Namen naravnega rezervata je s pravili ravnanj ter z 
izvajanjem varstvenih in upravljavskih nalog dosegati varstveni 
cilj iz prejšnjega odstavka. Namen naravnega rezervata je tudi 
omogočiti obiskovanje z urejanjem in vzdrževanjem infrastruk-
ture za obiskovanje.

2. člen
(vsebina)

Ta uredba določa območje naravnega rezervata, var-
stvene režime in pravila ravnanj v naravnem rezervatu, razvoj-
ne usmeritve, način upravljanja naravnega rezervata, naloge 
upravljanja in način njihovega izvajanja, delitev ustanovitelj-
skih pravic in obveznosti ter način financiranja in izvajanja 
nadzora.

3. člen
(ustanovitev)

Z ustanovitvijo naravnega rezervata se nadaljuje varova-
nje območja Naravnega rezervata Zelencev, ustanovljenega 
z Odlokom o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Uradni 
list RS, št. 53/92, 56/92 – popr. in 17/94 ter Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 32/96).

4. člen
(ustanovitelja)

(1) Ustanovitelja naravnega rezervata sta Vlada Repub-
like Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in pristojni organ 
Občine Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: pristojni občinski 
organ).

(2) Vlada in pristojni občinski organ (v nadaljnjem besedi-
lu: ustanovitelja) izvajata ustanoviteljske pravice in obveznosti 
tako, da:

1. skupaj financirata upravljanje naravnega rezervata 
tako, da zagotavlja:

– vlada sredstva za naloge iz drugega odstavka 10. člena 
te uredbe, razen nalog iz 4., 7. in 8. točke drugega odstavka 
10. člena te uredbe;

– pristojni občinski organ sredstva za izvajanje nalog iz 4., 
7. in 8. točke drugega odstavka 10. člena te uredbe;

2. Občina Kranjska Gora sodeluje pri izvajanju nadzora z 
občinsko redarsko službo;

3. skupaj potrdita načrt delovanja in urejanja naravnega 
rezervata iz 10. člena te uredbe.

(3) Ustanovitelja podrobneje uredita medsebojna razmer-
ja iz prejšnjega odstavka s pogodbo.

II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA

5. člen
(opis naravnega rezervata)

(1) Naravni rezervat obsega v osrednjem, zahodnem 
in severnem delu povirno jezero, izvirna okna, vodne struge 
in močvirje z barjem, na zahodnem obrobnem delu gozd, na 
vzhodnem in južnem obrobnem delu pa travnike in njive. Ob-
močje ima izjemne hidrološke, ekološke in krajinske lastnosti, 
ki jih ustvarja voda. Iz izvirnega jezera se voda pretaka v viju-
gasto strugo in razširja po povirnem močvirju. S tem ustvarja 
habitate močvirskim ter vodnim rastlinskim in živalskim vrstam 
ter oblikuje izjemen krajinski vzorec.

(2) Zelenci so naravna vrednota državnega pomena (id. 
št. 360), del ekološko pomembnega območja (id. št. 26800) in 
posebno ohranitveno območje (SI3000087).

6. člen
(meja naravnega rezervata)

(1) Meja naravnega rezervata je določena na državni 
topografski karti v merilu 1:5 000.

(2) Meja iz prejšnjega odstavka se prikaže na digitalnem 
zemljiško-katastrskem prikazu na parcelo natančno.

(3) Državna topografska karta iz prvega odstavka tega 
člena in izpis zemljiško-katastrskega prikaza iz prejšnjega od-
stavka se v izvirniku hranita pri ministrstvu, pristojnemu za 
ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Dvojnik 
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se hrani tudi pri pristojnem občinskem organu, krajevno pristoj-
ni upravni enoti in pri upravljavcu naravnega rezervata.

(4) Meja naravnega rezervata iz prvega odstavka tega 
člena je informativno prikazana na publikacijski karti v merilu 
1:7 000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

III. VARSTVENI REŽIMI IN RAZVOJNE USMERITVE

7. člen
(varstveni režimi)

(1) Na območju naravnega rezervata so prepovedani vsi 
posegi, dejavnosti in ravnanja, ki bi lahko spremenili hidrološke, 
geomorfološke in krajinske lastnosti naravne vrednote, življenj-
ske razmere rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti habitatnih 
tipov, poslabšali kakovost habitatov ali kako drugače spremenili 
značilnosti naravnega rezervata, zlasti pa je prepovedano:

1. graditi, postavljati ali nameščati objekte, naprave, pred-
mete, reklame ali oznake;

2. zasipavati, kopati ali drugače spreminjati oblikovanost 
površja;

3. izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati 
brežine izvirov in potoka;

4. zadrževati in odvzemati vodo, razen za oskrbo s pitno 
vodo, v obsegu, ki bi bistveno spremenil vodni režim;

5. odlagati, metati, nameščati v vodo ali spuščati po vodi 
predmete ali snovi;

6. kopati ali potapljati se;
7. čolnariti ali uporabljati druga vodna plovila;
8. spreminjati naravno temperaturo in sestavo vode;
9. obsekavati obvodno rastlinje;
10. požigati rastlinje;
11. sekati gozd na golo;
12. izvajati ribolov in lov na območju povirnih jezer, vodne 

struge in močvirja, kakor je označeno na karti iz prvega odstav-
ka prejšnjega člena;

13. izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati 
rastline, odvzemati rastline in živali iz narave ter se približevati 
gnezdiščem ali kotiščem živali ali izvajati druga ravnanja, s 
katerimi se živali namerno vznemirjajo, poškodujejo ali uniču-
jejo, razen selektivno uničevati komarje z biološkimi sredstvi, 
ki nimajo negativnega vpliva na druge vrste;

14. naseljevati, doseljevati ali gojiti katere koli živali ali 
rastline;

15. izvajati raziskave v času, na način in v obsegu, ki niso 
v skladu z varstvenimi cilji te uredbe;

16. umetno osvetljevati ali zatemnjevati habitate rastlin in 
živali ali druge dele naravnega rezervata;

17. hoditi zunaj urejenih poti;
18. voziti se s kolesi in vozili na motorni pogon;
19. strojno čistiti in plužiti sneg;
20. kuriti ogenj;
21. puščati pse s povodca;
22. metati ali drugače sprožiti eksplozivna telesa, izvajati 

glasno glasbo ali drugače povzročati hrup, ki je večji od pred-
pisanih vrednosti s področja varstva pred hrupom;

23. snemati filme, videospote in druge video produkte za 
javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z varstvenimi 
cilji te uredbe;

24. izvajati predstave, nastope, shode in druge množične 
prireditve in tekmovanja.

(2) Prepovedano je postavljati svetila tako, da osvetljujejo 
naravni rezervat ter soliti parkirišča in bližnje ceste tako, da se 
sol izceja v naravni rezervat.

(3) Ravnanja iz 15. in 23. točke prvega odstavka tega 
člena je treba prijaviti upravljavcu naravnega rezervata zaradi 
preveritve njihove skladnosti z varstvenimi cilji te uredbe naj-
manj 15 dni pred nameravanim ravnanjem.

(4) Če upravljavec naravnega rezervata ugotovi, da rav-
nanja iz prejšnjega odstavka niso v skladu z varstvenimi cilji te 
uredbe, mora o tem obvestiti prijavitelja pred rokom, navede-
nim v prijavi za izvedbo ravnanja.

8. člen
(izjeme od varstvenih režimov)

(1) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega 
člena se lahko v skladu z varstvenimi cilji te uredbe:

– izvajajo ukrepi varstva narave in naravovarstvene nalo-
ge ter gradi ali postavlja objekte in naprave, ki so namenjene 
varovanju in obiskovanju naravnega rezervata ter zaščiti živali 
pred prometom;

– izvaja kmetijska in gozdarska dejavnost v tradicional-
ni intenzivnosti in praksi, vključno z vzdrževanjem obstoječih 
kmetijskih objektov za kmetijsko rabo ter sanacijo gozda v 
primeru vetroloma ali druge naravne nesreče;

– izvajajo naloge obveznih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda v skladu s sprejetimi načrti ali programi 
izvajanja teh javnih služb;

– izvajajo ukrepi, s katerimi se preprečujejo ali zmanj-
šujejo negativni vplivi na naravni rezervat iz okolice in se kot 
naravovarstveni pogoji ali usmeritve opredelijo v dovoljenjih, 
soglasjih, mnenjih ali naravovarstvenih smernicah.

(2) Naravovarstvene naloge iz prejšnjega odstavka so 
aktivnosti in ravnanja, namenjena doseganju varstvenih ciljev 
iz te uredbe in določena v letnem programu dela upravljavca 
naravnega rezervata (npr. vzdrževanje habitatnih tipov z urav-
navanjem zaraslosti vegetacije, vodnih režimov, čiščenje in 
odstranjevanje nanosov, odvzemanje ali odstranjevanje rastlin 
ali živali tujerodnih vrst).

(3) Posegi iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ki 
se izvajajo na podlagi gozdnogospodarskih načrtov, ter naloge 
obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda 
iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo 
na podlagi pisne izjave upravljavca naravnega rezervata, da 
so dela, naloge ali posegi usklajeni z varstvenimi cilji te uredbe.

9. člen
(razvojne usmeritve)

Na območju naravnega rezervata se spodbujajo aktivno-
sti, ki prispevajo k spoznavanju naravne vrednote in doživljanju 
narave. Spodbuja se naravi prijazno kmetovanje s čim manjšo 
uporabo agrokemičnih sredstev, tako da se ohranja in vzposta-
vlja vrstno bogato travinje.

IV. UPRAVLJANJE NARAVNEGA REZERVATA

10. člen
(upravljanje naravnega rezervata)

(1) Upravljanje naravnega rezervata zagotavlja ministr-
stvo neposredno v režijskem obratu (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec naravnega rezervata).

(2) Naloge upravljanja naravnega rezervata so:
1. spremljanje stanja naravne vrednote in biotske razno-

vrstnosti v naravnem rezervatu;
2. izvajanje ukrepov varstva, akcij in intervencij, s katerimi 

se preprečujejo škodljivi vplivi na naravno vrednoto ali izbolj-
šuje stanje;

3. nameščanje in vzdrževanje tabel in drugih oznak, s ka-
terimi se označi in predstavi naravno vrednoto oziroma naravni 
rezervat ter usmerja obisk;

4. vzpostavljanje in vzdrževanje infrastrukture, s katero 
se usmerja obiskovalce, preprečuje ali blaži negativne vplive 
obiskovanja in ogledovanja ter omogoča varnost obiskovalcev 
ter zagotavljanje prehodnosti urejenih poti;

5. ozaveščanje javnosti o vrednosti in pomenu naravne 
vrednote oziroma naravnega rezervata;

6. skrb za odpravljanje neugodnih dejavnikov, ki nega-
tivno vplivajo na naravno vrednoto, in sicer s spodbujanjem 
prilagojenih ravnanj in izboljševanjem stanj, povezanih zlasti z 
ravnanji v neposredni okolici naravnega rezervata;

7. spremljanje ravnanj, posegov in dejavnosti na območju 
naravnega rezervata;
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8. čiščenje nanosov, vzdrževanje vodnega režima in 
ustrezne zarasti in izvajanje potrebnih aktivnosti za doseganje 
varstvenih ciljev te uredbe;

9. sklepanje pogodb o varstvu ali skrbništvu, v skladu z 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave.

(3) Upravljavec naravnega rezervata upravlja naravni 
rezervat na podlagi petletnega načrta delovanja in urejanja 
naravnega rezervata, v katerem so opredeljeni zlasti predno-
stni red izvajanja nalog upravljanja ter izhodišča za ureditve 
naravnega rezervata v zvezi z obiskovanjem in ogledovanjem, 
fizično zaščito ali drugimi ukrepi varstva.

(4) Upravljavec naravnega rezervata pripravi in sprejme 
načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz prejšnjega 
odstavka po predhodni pridobitvi ter obravnavi mnenj in pre-
dlogov lastnikov zemljišč ter uskladitvi s pristojnim občinskim 
organom.

(5) Načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz 
tretjega odstavka tega člena se upošteva pri izdelavi naravo-
varstvenih smernic in je podlaga za izdajo konkretnih upravnih 
aktov, s katerimi se dovoljujejo posegi v naravo v naravnem 
rezervatu.

11. člen
(pogodbi o varstvu in skrbništvu)

Za izvajanje nalog iz 4., 7. in 8. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena upravljavec naravnega rezervata in pristojni 
občinski organ skleneta pogodbe o varstvu ali skrbništvu z la-
stnikom zemljišč ali izbranim skrbnikom, v skladu z zakonom, 
ki ureja ohranjanje narave.

V. FINANCIRANJE

12. člen
(finančni viri)

Finančni viri za upravljanje naravnega rezervata so:
– državni proračun;
– občinski proračun;
– donacije in dotacije;
– sredstva, pridobljena na podlagi razpisanih projektov;
– drugi viri.

VI. NADZOR

13. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo pristojni in-
špektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.

VII. KONČNA DOLOČBA

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00728-36/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2012-2330-0154

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2038. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 

podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico

I.
Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, 

Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše 
in Selnica ob Dravi se določi za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: območje), na katerem 
se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi ra-
zvojne podpore.

II.
Za območje se sprejmejo naslednji dodatni začasni ukrepi 

razvojne podpore:
– ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora 

s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 32.000.000 eurov, 
ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

– ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za 
socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se uporablja od za-
četka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje;

– ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje v Mariboru 
s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od 
začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Repub-
like Slovenije;

– ukrep 4: davčna olajšava za investiranje v Mariboru s 
širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od 
začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Repub-
like Slovenije;

– ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v ob-
dobju 2014–2018 v okvirni višini 3.000.000 eurov, ki ga izvede 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ukrep se izvede iz sred-
stev za Program razvoja podeželja 2014–2020 prek dodelitve 
sredstev lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo v naslednjem 
programskem obdobju pokrivale problemsko območje v okviru 
novega mehanizma EU lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;

– ukrep 6: garancije s subvencijo obrestne mere za 
investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za 
Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za 
Koroško regijo. Ukrep se izvede v dveh fazah, prva je izbor 
izvajalca regijskih garancijskih shem in dodelitev sredstev 
namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slove-
nije za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot dolgoročne 
vloge za vzpostavitev regijskih garancijskih shem, v predvi-
deni višini 2.200.000 eurov s pričakovanim multiplikatorjem 4. 

Druga faza je nadgradnja ukrepa z nepovratnimi sredstvi v 
obliki čiste subvencije začetnih investicij za kredite podjetjem 
v Mariboru s širšo okolico, za katerega je odobreno poro-
štvo regijske garancijske sheme. Ukrep izvede Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v 
okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico v obdobju 2013–2018;

– ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov 
in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 
2015 v višini 4.000.000 eurov. Ukrep bo izveden z javnimi raz-
pisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma 
izvajalskih institucij v letu 2013.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-16/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-2130-0042

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2039. Sklep o spremembi območja koprskega 
tovornega pristanišča

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe o upravlja-
nju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške 
dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in 
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču 
(Uradni list RS, št. 71/08 in 32/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembi območja  

koprskega tovornega pristanišča

1. člen
Območje koprskega tovornega pristanišča se spremeni 

tako, da se razširi na vzhodni del parc. št. 799/29, k. o. Anka-
ran, v skupni površini 102.077,49 m2. Sprememba območja 
koprskega tovornega pristanišča je določena v grafični obliki v 
Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 37300-4/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-2430-0075

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Priloga 1 
 

Sprememba območja koprskega tovornega pristanišča 
 
 

 
 
 
 
 

Koordinate spremembe območja koprskega tovornega pristanišča iz Priloge 1 
 

ŠT. TOČKE Y X 

T 1 47300.97 403774.42 
T 2 47418.77 404117.27 
T 3 47424.17 404120.58 
T 4 47444.65 404181.84 
T 5 47279.19 404238.39 
T 6 47244.69 404241.58 
T 7 47212.64 404228.42 
T 8 47155.66 404091.28 
T 9 47121.98 403967.64 

T 10 47084.46 403898.58 
T 11 47046.38 403866.57 
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2040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio 
Viba film Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 12/06 – ZJZP) in 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio  
Viba film Ljubljana

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio 

Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11 in 12/13) se 
3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje tehnič-

ne realizacije filmskih projektov, namenjenih kinematografske-
mu prikazovanju (v nadaljnjem besedilu: filmski projekti), ki so 
sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega filmskega cen-
tra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Slovenski filmski center). Tehnična realizacija zajema izvedbo 
(snemanje slike in zvoka ter obdelavo posnetega materiala) 
celovečernih in kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih 
filmov vseh filmskih zvrsti.

Zavod lahko namenja prosta tehnično-izvedbena sred-
stva, prostorske kapacitete in človeške vire, ki niso zasedena 
z izvedbo filmskih projektov, sprejetih v program sofinanciranja 
Slovenskega filmskega centra, potrebam trga. Zavod s svojo 
dejavnostjo spodbuja filmsko in avdiovizualno dejavnost v Re-
publiki Sloveniji in v tujini.«.

2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
Zavod izvaja tehnično realizacijo večstranskih oziroma 

dvostranskih manjšinskih filmskih koprodukcij pod enakimi po-
goji kot tehnično realizacijo večstranskih filmskih koprodukcij, 
v katerih je večinski slovenski delež.

V primeru večstranskih oziroma dvostranskih manjšinskih 
filmskih koprodukcij mora biti delež koproducentov pri ustvarjal-
nem, tehničnem in umetniškemu osebju, zasedbi vlog in tehniki 
v sorazmerju z njihovim vložkom.

Delež koproducentov iz prejšnjega odstavka ugotavlja 
svet na podlagi poročil direktorja na letni ravni.

V primeru, da je s tehniko, storitvami in izvedbo pri več-
stranski oziroma dvostranski filmski koprodukciji, ki je sprejeta 
v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, vklju-
čen zavod, se evidentirana višina storitev ovrednoti kot javna 
služba po stroškovniku, določenem za izvajanje javne službe.«.

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

»5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, zavod 

opravlja kot javno službo naslednje naloge v zvezi s tehnično rea-
lizacijo filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center:

– organizira in izvaja tehnične in kadrovske storitve pri 
izdelovanju filmov vseh vrst,

– zagotavlja filmsko snemalno ter svetlobno tehniko v 
fazi produkcije,

– zagotavlja scensko tehniko in gradbenoscenski servis 
za izvedbo projektov,

– zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu,

– nudi osnovne infrastrukturne in prostorske usluge pro-
ducentom neposredno med izvajanjem projekta,

– zagotavlja tehnične storitve v fazi postprodukcije projek-
ta za obdelavo in pregled slike in zvoka,

– sodeluje s Slovenskim filmskim centrom in drugimi 
javnimi subjekti iz programa Slovenskega filmskega centra ter 
drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, ki delujejo na 
področju filma, avdiovizualne ali sorodne kulturne dejavnosti,

– vzdržuje in posodablja filmske tehnične kapacitete,
– zagotavlja izobraževanje svojih tehničnih izvedbenih 

kadrov in tehničnih kadrov drugih izvajalcev,
– zagotavlja vsaj enkrat na leto »dan odprtih vrat«, ko je 

zainteresiranim na voljo ogled prostorskih in tehničnih kapacitet 
filmskega studia.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi 
naslednje naloge:

– posoja kostume in filmsko scenske rekvizite,
– nastopa v pravnem prometu s tehničnimi sredstvi, po-

trebnimi za avdiovizualno produkcijo,
– trži svoje proste kapacitete.
Zavod namenja vso razpoložljivo infrastrukturo, kadre in 

termine izvajanju filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski 
filmski center, po terminskem planu, usklajenem s Slovenskim 
filmskim centrom.

Evidentirane storitve zavoda morajo biti vključene v spre-
jeto finančno konstrukcijo filmskega projekta in predstavljajo 
sestavni del državne pomoči pri produkciji filmskega projekta.

Usklajeni terminski plan je dolžan direktor predložiti svetu 
najkasneje do predložitve programa dela in finančnega načrta 
tekočega leta v soglasje.

Zavod sklene pogodbo s producenti filmskih projektov naj-
kasneje v roku enega meseca po prejetju dokazil o sprejemu 
projektov v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra.

Ob sklenitvi pogodbe mora producent zavodu predložiti 
odločbo o sprejetju filmskega projekta v program sofinanciranja 
Slovenskega filmskega centra in pogodbo, sklenjeno s Slo-
venskim filmskim centrom, iz katere bodo razvidni pogodbena 
višina in finančni načrt celotnega projekta, višina vseh javnih 
sredstev, namenjenih za produkcijo projekta, ter terminski načrt 
in snemalni plan.

Zavod vrednoti in obračuna izvedbo tehnične realizacije 
posameznih filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski film-
ski center, po stroškovniku za opravljanje javne službe.

Višina evidentiranih storitev za tehnično realizacijo film-
skih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, po 
stroškovniku za opravljanje javne službe predstavlja, ob upo-
števanju proračunskih sredstev za delovanje zavoda, državno 
pomoč producentom, kolikor gre za storitev, ki ni vrednotena in 
obračunana po ceniku za trženje prostih kapacitet.

Zavod lahko sodeluje pogodbeno pri tehnični izvedbi film-
skih projektov v okviru javne službe le v primeru, da so bili 
filmski projekti sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega 
filmskega centra in da so jim bila dodeljena finančna sredstva 
za realizacijo.

Kot državna pomoč se v tem primeru upošteva celota 
pomoči za produkcijo filma.

Zavod sprejme cenik za trženje prostih kapacitet, h ka-
teremu da soglasje svet. Proste kapacitete se po zagotovitvi 
razpoložljivih kapacitet za realizacijo filmskih projektov, ki jih 
sofinancira Slovenski filmski center, lahko namenijo za izvaja-
nje vseh drugih storitev s področja delovanja zavoda.

Sestavni del stroškovnika za izvajanje javne službe in ce-
nika za trženje prostih kapacitet so pravila, ki določajo in urejajo 
pogoje najema prostorov, tehnike ter nudenja drugih storitev.«.

4. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Zavod lahko na podlagi programsko poslovnega intere-

sa, določenega v letnem programu dela in finančnem načrtu, 
sklene letno pogodbo o sodelovanju z drugimi ustanovami in 
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izvajalci javnega interesa na področju avdiovizualne in filmske 
dejavnosti, kolikor ti niso sprejeti v program sofinanciranja 
Slovenskega filmskega centra.

Prednost pri koriščenju prostih kapacitet imajo avdiovizu-
alni in filmski projekti.«.

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Naloge iz 5. člena tega sklepa, ki jih zavod opravlja, so 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:

16.100 Žaganje, skobljenje lesa ter impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
18.130 Priprava za tisk in objavo
49.410 Cestni tovorni promet
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu
52.290 Špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.190 Drugo založništvo
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, 

video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v njem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem 

in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v na-

jem
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.

6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
Zavod ima lahko enega pomočnika direktorja, ki ga direk-

tor predlaga za eno izmed naslednjih področij:
– za vodenje strokovno tehničnih del in
– za vodenje poslovnega dela.
O tem, ali je treba imenovati pomočnika direktorja, za 

katero od navedenih področij, odloči svet na predlog direktorja 
za vsak mandat posebej, in sicer ob upoštevanju tega, da po-
samezno področje vodi neposredno direktor sam.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomočnik direktorja, dolo-
ča akt o sistemizaciji delovnih mest.

Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja manda-

ta direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika 
direktorja se sklene za določen čas.«.

7. člen
14. člen se črta.

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

»15. člen
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom man-

data iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz 

prejšnjega odstavka mora direktor seznaniti pomočnika direk-
torja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 
15 dni o njih izjavi.

Pomočniku direktorja predčasno preneha mandat tudi v 
primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja.«.

9. člen
16. člen se črta.

10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
Svet sestavlja pet članov, od teh:
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Vlada Re-

publike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in 
sicer s področja dela javnega zavoda, financ ali pravnih zadev,

– en predstavnik Slovenskega filmskega centra, ki ga mi-
nister, pristojen za kulturo, posreduje v imenovanje Vladi Re-
publike Slovenije,

– dva predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih 
in avdiovizualnih dejavnosti, ki ju minister, pristojen za kulturo, 
posreduje v imenovanje Vladi Republike Slovenije, ter

– en predstavnik delavcev zavoda.
Ministrstvo pozove Slovenski filmski center, da v roku 

15 dni od prejema obvestila direktorja o poteku mandata članov, 
določi predstavnika člana iz druge alineje prejšnjega odstavka.

V primeru, da Slovenski filmski center v predpisanem roku 
ne posreduje ministrstvu predstavnika za člana sveta, minister, 
pristojen za kulturo, sam predlaga kandidata za člana sveta in 
ga predloži v imenovanje Vladi Republike Slovenije.

Ministrstvo pozove strokovna združenja s področja filmskih 
in avdiovizualnih dejavnosti, da v roku 15 dni od prejema obve-
stila direktorja o poteku mandata članov določijo predstavnika za 
člana sveta iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.

V primeru, da minister, pristojen za kulturo, prejme več 
predlogov kandidatov za predstavnika strokovnih združenj s 
področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, od prejetih pre-
dlogov predlaga dva predstavnika in ju predloži v imenovanje 
Vladi Republike Slovenije.

V primeru, da na javni poziv strokovnim združenjem s 
področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti za posredovanje 
predstavnikov za člana sveta ministrstvo ne prejme predlogov v 
predpisanem roku, minister, pristojen za kulturo, sam predlaga 
kandidata za člana sveta in ju predloži v imenovanje Vladi Re-
publike Slovenije.

Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v 
skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejme 
pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.

Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred po-
tekom mandata.

Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika.

Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku mandata 
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za kulturo, 
o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.

Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov 
sveta.

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, 

s katerimi so osebno, poslovno ali kakorkoli drugače interesno 
povezani.

Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.

11. člen
V 20. členu se na koncu trinajste alineje pika nadomesti z 

vejico in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k začetku postopka zaposlitve pomočnika 

direktorja.«.

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

»21. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– Filmski studio, Stegne 5, 1000 Ljubljana, parc. 

št. 1713/39, na kateri stoji stavba z ID 1718, parc. št. 1713/32 
in parc. št. 1713/68, vse k. o. Dravlje (1738),
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– Filmski studio, Fornače 27, 6330 Piran, parc. št. 253/4, 
na kateri stojijo stavbe z ID 825, 826, 834, 835, 837 in 1103, 
vse k. o. Piran (2630),

– stanovanje na naslovu Smoletova 13, 1000 Ljubljana, del 
št. 2 v stavbi z ID 3272 na parc. št. 2156, k. o. Bežigrad (2636), in

– z opremo iz seznama osnovnih sredstev po stanju na 
dan 31. 12. 2002.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana v 

trenutni sestavi opravlja naloge do imenovanja novega sveta 
zavoda v skladu z določbo 12. člena tega sklepa. Predstavniku 
delavcev zavoda mandat ne preneha in nadaljuje svoje delo do 
izteka mandata.

Ministrstvo v roku 15 dni po uveljavitvi tega sklepa objavi 
javni poziv strokovnim združenjem s področja filmskih in avdi-
ovizualnih dejavnosti za posredovanje predlogov kandidatov 
za člana sveta ter pozove Slovenski filmski center, da predlaga 
svojega predstavnika.

14. člen
Direktor v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa pripravi 

spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji 
dela in ga pošlje svetu v soglasje.

15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-4/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-3340-0003

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2041. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero 

davka na promet nepremičnin

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o davku 
na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja mi-
nister za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu za napoved za odmero davka  

na promet nepremičnin

1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved 

za odmero davka na promet nepremičnin.

2. člen
Davčni zavezanec za davek na promet nepremičnin napo-

ve prenos nepremičnine na obrazcu Napoved za odmero davka 
na promet nepremičnin, ki je Priloga tega pravilnika in njegov 
sestavni del, ter ga izpolni v skladu z navodili, ki so del obrazca.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepre-
mičnin (Uradni list RS, št. 47/09).

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-135/2013/55
Ljubljana, dne 19. junija 2013
EVA 2013-1611-0033

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance
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REPUBLIKA  SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA FINANCE  
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  

 

IZPOLNI DAVČNI ORGAN  
Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi  

 

 

 

NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  
 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje:  

V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih strankah in druge splošne podatke o pravnem poslu (datum sklenitve posla, vrsta pravnega 
posla, skupna pogodbena cena). Pri vsakem prodajalcu, če je predmet prometa le ena nepremičnina, vpišite datum pridobitve te nepremičnine, v primeru, da 
sta ali so predmet prometa dve ali več nepremičnin, vpišite datum pridobitve nepremičnine, ki ste jo pridobili pozneje.  

Če število polj ali vrstic za izpolnitev podatkov o pogodbenih strankah (OSNOVNI OBRAZEC NAPOVEDI) ali podatkov o nepremičninah, ki so predmet 
prometa (PRILOGA 1, 2 in 3), ne zadošča, izpolnite ustrezno število dodatnih listov dodatka - pogodbene stranke oziroma Prilog 1, 2 ali 3. V osnovnem 
obrazcu napovedi navedite število listov, ki sestavljajo napoved.  
 

K napovedi priložite listino, na podlagi katere se nepremičnina prenaša, in dokazilo o lastništvu, če to ni razvidno iz zemljiške knjige.  
 
 
 

OZNAKA STATUSA NAPOVEDI  

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali popravlja            

napoved pred izdajo odločbe, tako da v spodnji kvadrat vpiše ustrezno številko)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRODAJALEC 1 KUPEC 1 

Ime in priimek / ime pravne osebe Ime in priimek / ime pravne osebe 
 

Naslov Naslov 
 

vpišite ali EMŠO / matično številko vpišite ali EMŠO / matično številko 
 

 ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža 
 
 
Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne 
 
Država rezidentstva: Država rezidentstva: 

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: 
01  Fizična oseba 04  Državni organ 01  Fizična oseba 04  Državni organ 
02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 
03  Gospodarska družba 06  Drugo 03  Gospodarska družba 06  Drugo 

Datum pridobitve nepremičnine: 
 
 

Dan Mesec Leto 

 1  vložitev po izteku roka 

 2  samoprijava 

 3  popravljanje do izdaje odločbe 

PRILOGA
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NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  
 
 
 
 
 
PRODAJALEC 2 KUPEC 2 

Ime in priimek / ime pravne osebe Ime in priimek / ime pravne osebe 
 

Naslov Naslov 
 

vpišite ali EMŠO / matično številko vpišite ali EMŠO / matično številko 
 

ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža 
 
 
Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne 
 
Država rezidentstva: Država rezidentstva: 

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: 
01  Fizična oseba 04  Državni organ 01  Fizična oseba 04  Državni organ 
02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 
03  Gospodarska družba 06  Drugo 03  Gospodarska družba 06  Drugo 

Datum pridobitve nepremičnine: 
 
 

Dan Mesec Leto 
 
 
 
 
Vrsta pravnega posla - obkrožite: 

05  Finančni najem (lizing) 10  Razdelitev solastnine 
01  Prodaja na prostem trgu 06  Menjava 11  Stavbna pravica - ustanovitev ali prenos 

02  Prodaja na javni dražbi (prostovoljna) 07  Priposestvovanje 12  Razlastitev 

03  Prodaja na javni dražbi v izvršilnem postopku ali zaradi stečaja 08  Gradnja čez mejo 13  Drugo 

04  Prodaja med družinskimi člani ali povezanimi fizičnimi in 09  Povečanje vrednosti 

pravnimi osebami 
 
 
Datum izteka finančnega najema (lizinga) *: 

Dan Mesec Leto 
 
 

Skupna pogodbena cena: € Datum sklenitve posla: 
Dan Mesec Leto 

 
Pri sklenitvi pravnega posla je posredovala nepremičninska agencija:  
 
OPOMBE: 
 
 
 
 
 
Napoved sestavlja listov priloge 1 (stavbe in deli stavb), 

listov dodatka (pogodbene stranke). 

Izjavljam, da so vsi podatki, ki so navedeni v napovedi, resnični.  

Kontaktni podatki (tel. številka, elektronski naslov): 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
* Vpišite le, če je vrsta pravnega posla: 05 - Finančni najem (lizing) 

         da       ne 
 
 
 
 

 
 
 
listov priloge 2 (parcele), listov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisi prodajalcev: 

 
 
 
 
 
 
 

priloge 3 (stavbna pravica) in  
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NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  

PRILOGA 1 – STAVBE Z ENIM DELOM STAVBE ali DELI STAVB, ki so predmet pravnega posla 
 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje:  
 
V PRILOGO 1 po šifrantu: 1 VRSTA STAVBE Z ENIM DELOM STAVBE ali DELA STAVBE vpišite stavbe z enim delom stavbe 1 ali  
vse posamezne dele stavb, ki so predmet prometa, glede na podatke, evidentirane v registru nepremičnin. Za stavbe v gradnji, ki v registru  
nepremičnin še niso evidentirane, podatek o številki stavbe ni obvezen. Za  stavbe, ki imajo v registru nepremičnin evidentiran le en del stavbe,  
podatek o številki dela stavbe ni obvezen. Pri navajanju podatka o katastrski občini vpišite ali šifro ali ime katastrske občine. 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zap.      Vrsta stavbe Občina Šifra katastrske Ime katastrske Številka Štev. dela Prodana Prodani Leto zgraditve       Gradbena 
št. ali dela stavbe občine (KO) občine (KO) stavbe stavbe površina delež 2 faza 3 

 

šifrant 1 (m2) (ulomek) šifrant 2 
 
 
 
 
 
 
 
Naslov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vsaka stavba ima evidentiran najmanj en del stavbe.  
2 Če je stavba z enim delom stavbe oziroma posamezni del stavbe prodan v celoti, vpišite 1/1, če je prodan le del, prodani delež vpišite v obliki ulomka (npr. 1/2, 1/3, 7/12).  
3 Izpolnite le, če je predmet pravnega posla nedokončana stavba z enim delom stavbe, ali del stavbe v nedokončani stavbi.  
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NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  

PRILOGA 2 – PARCELE, ki so predmet pravnega posla 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje: 
 

V PRILOGO 2 po šifrantu: 3 VRSTA ZEMLJIŠČA vpišite vse parcele, ki so predmet prometa. Pri navajanju podatka o katastrski 
občini vpišite ali šifro ali ime katastrske občine. 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Zap. Vrsta Občina Šifra katastrske Ime katastrske Številka Prodani Vrsta trajnega  Starost trajnega Datum odobritve 
št. zemljišča občine (KO) občine (KO)  parcele delež 4 nasada 5 nasada 5 pravnega posla 6 

 

šifrant 3 (ulomek) šifrant 4 (v letih) dan       mesec leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Če je parcela prodana v celoti, vpišite 1/1, če je prodan le del, prodani delež vpišite v obliki ulomka (npr. 1/2, 1/3, 7/12).  
5 Izpolnite le, če je vrsta zemljišča: 08 – zemljišče za kmetijsko rabo, na katerem je trajni nasad.  
6 Datum odobritve pravnega posla vpišite le, če ga je upravni organ odobril (kmetijska zemljišča, predkupna pravica občine ...).  
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NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN 

PRILOGA 3 – Stavbna pravica, ki je predmet pravnega posla 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje:  

V PRILOGO 3 po šifrantu 5 POSLI S STAVBNO PRAVICO vpišite vrsto posla s stavbno pravico. Nato vpišite identifikacijske oznake vseh  parcel in 
vseh stavb z enim delom stavbe ali vseh posameznih delov stavbe, na katere se posel nanaša. Za stavbe v gradnji, ki v registru nepremičnin še 
niso evidentirane, podatek o številki stavbe ni obvezen. Za stavbe, ki imajo v registru nepremičnin evidentiran le en del stavbe, podatek  
o številki dela stavbe ni obvezen. Vpišite preostanek trajanja stavbne pravice v letih in mesecih (pri ustanovitvi se vpiše celotno obdobje, pri  
prenosu oziroma prodaji se vpiše preostanek trajanja stavbne pravice). Pri navajanju podatka o katastrski občini vpišite ali šifro ali ime katastrske 
občine. 

 
 

Vrsta posla s stavbno pravico (šifrant 5) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zap. Občina Šifra katastrske Ime katastrske Številka Številka Številka Preostanek 
št. občine (KO) občine (KO) parcele stavbe 7     dela stavbe 7 trajanja 

 
leta meseci 

 
 
 
 
 
 
 
Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 7  

 

 

 

 

 

 

7 Izpolnite le, če je vrsta posla s stavbno pravico: 02 - ustanovitev stavbne pravice za zgrajeno stavbo ali:  04 - prenos stavbne pravice za zgrajeno stavbo.  
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NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  

ŠIFRANTI  
 
 
 
 
1   VRSTA STAVBE Z ENIM DELOM STAVBE ali DELA STAVBE  

01   Stanovanjska hiša prostostoječa – eno- ali dvostanovanjska, dvojček, vrstna 
02   Stanovanje v hiši, bloku, stolpnici in podobno 
03   Parkirni prostor parkirni prostor v stavbi 
04   Garaža v stavbi ali samostoječa 
05   Pisarniški prostori pisarne 
06   Prostori za poslovanje s strankami pošta, banka, javna uprava in podobno 
07   Prostori za zdravstveno dejavnost ordinacija, ambulanta, dispanzer in podobno 
08   Trgovski ali storitveni lokal trgovina, prodajalna, salon, lekarna, optika, pralnica in podobno 
09   Gostinski lokal bife, gostilna, restavracija, točilnica, bar, diskoteka in podobno 
10   Prostori za šport, kulturo ali izobraževanje dvorana, predavalnica in podobno 
11   Industrijski prostori tovarna, delavnica, skladišče in podobno 
12   Turistični nastanitveni objekt hotel, gostišče, apartma, bungalov, počitniški dom, planinski dom in podobno 
13   Kmetijski objekt gospodarsko poslopje, hlev, zidanica, kozolec in podobno 
14   Tehnični ali pomožni prostori klet, drvarnica, kolesarnica, stopnišče, podstrešje, priročno skladišče in podobno 
15   Drugo bencinski servis, elektrarna in drugo 
 

2   GRADBENA FAZA 

01     I. gradbena faza temelji in temeljna plošča 
02    II. gradbena faza kletna plošča pri projektih, ki so podkleteni 
03   III. gradbena faza »pod streho«, groba konstrukcijska dela, vključno z izvedbo strešne konstrukcije in krovskih del 
04   III. podaljšana faza fasada, okna, vhodna in garažna vrata, grobo urejena okolica 
05   IV. gradbena faza predelne stene, tlaki, izolacije, omet, groba inštalacija, masivna stopnišča, keramične obloge, notranja vrata 
06    V. gradbena faza slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge, zaključki vseh inštalacij in druga zaključna dela 
 
3   VRSTA ZEMLJIŠČA  

01  Zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo in ki ima gradbeno dovoljenje  
02  Zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo in ki je komunalno opremljeno (priključki za vodo, elektriko in neposredni dostop do dovozne poti)  
03  Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo in ki je delno komunalno opremljeno ali komunalno neopremljeno  
04  Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče graditi prometno ali energetsko infrastrukturo (cesta, plinovod in drugo)  
05  Zemljišče pod stavbo ali drugo stavbo ali delu stavbe pripadajoče zemljišče  

(zemljišče pod stavbo, dvorišče, dovozna pot, vrt, zelenica, stanovanjski atrij in podobno)  
06  Zemljišče, na katerem je cesta ali parkirišče  
07  Zemljišče za kmetijsko rabo (njiva, travnik, pašnik)  
08  Zemljišče za kmetijsko rabo, na katerem je trajni nasad  
09  Zemljišče za gozdno rabo (gozd)  
10  Neplodno ali vodno zemljišče ali drugo neuporabno zemljišče  
 
4   VRSTA TRAJNEGA NASADA  

01   Vinograd  
02   Oljčnik  
03   Intenzivni sadovnjak - jablane  
04   Intenzivni sadovnjak - breskve  
05   Intenzivni sadovnjak - drugo ne jablane ne breskve 
06   Hmeljišče 
07   Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak sadovnjak, ki ni primeren za intenzivno pridelavo 
08   Drugi trajni nasadi površina zasajena z eno ali več različnimi vrstami trajnih rastlin 
09   Plantaža gozdnega drevja  
 
5   POSLI S STAVBNO PRAVICO  

01   Ustanovitev stavbne pravice za nezgrajeno stavbo  
02   Ustanovitev stavbne pravice za zgrajeno stavbo  
03   Prenos stavbne pravice za nezgrajeno stavbo  
04   Prenos stavbne pravice za zgrajeno stavbo  
05   Prodaja parcele, obremenjene s stavbno pravico  



Stran 6164 / Št. 53 / 21. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN  

DODATEK – POGODBENE STRANKE  
 
 
 
 
PRODAJALEC KUPEC 

Ime in priimek / ime pravne osebe Ime in priimek / ime pravne osebe 
 

Naslov Naslov 
 

vpišite ali EMŠO / matično številko vpišite ali EMŠO / matično številko 
 

ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža 
 
 
Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne 
 
Država rezidentstva: Država rezidentstva: 

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: 
01  Fizična oseba 04  Državni organ 01  Fizična oseba 04  Državni organ 
02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 
03  Gospodarska družba 06  Drugo 03  Gospodarska družba 06  Drugo 

Datum pridobitve nepremičnine: 
 
 

Dan Mesec Leto 
 
 
 
 
 
 
PRODAJALEC KUPEC 

Ime in priimek / ime pravne osebe Ime in priimek / ime pravne osebe 
 

Naslov Naslov 
 

vpišite ali EMŠO / matično številko vpišite ali EMŠO / matično številko 
 

ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža ali davčno številko / ID št. za DDV Državljanstvo / država sedeža 
 
 
Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne Zavezanec je rezident Republike Slovenije: da ne 
 
Država rezidentstva: Država rezidentstva: 

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: Vrsta pogodbene stranke - obkrožite: 
01  Fizična oseba 04  Državni organ 01  Fizična oseba 04  Državni organ 
02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 02  Samostojni podjetnik 05  Samoupravna lokalna skupnost 
03  Gospodarska družba 06  Drugo 03  Gospodarska družba 06  Drugo 

Datum pridobitve nepremičnine: 
 
 

Dan Mesec Leto 
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OBČINE

ŠMARTNO PRI LITIJI

2042. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje 
enote urejanja prostora z oznako JV_54 
Kamnolom Ježce

Na podlagi 57. 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, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje 
enote urejanja prostora z oznako JV_54 

Kamnolom Ježce

1. člen
(splošno)

Na podlagi pobude zasebnega investitorja se za enoto 
urejanja prostora z oznako JV_54 začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa 
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z 
oznako JV_54.

Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji pred-
pisi: Zakon 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; 
v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinske-
ga prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list 
RS, št. 38/13).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmar-
tno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno 
pridobivanju mineralnih surovin. Koncept načrtovane širitve 
pridobivalnega prostora je zasnovan tako, da se smiselno 
zaokrožuje obstoječe območje za pridobivanje mineralnih su-
rovin. V območjih za pridobivanje rudnin in območjih sanacij 
so do sprejetja OPPN-ja dovoljena predhodna raziskovalna 
dela ter ukrepi, ki služijo varovanju in zaščiti pred negativnimi 
vplivi na okolje.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN oprede-
liti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve 
kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje 
že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, 
maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih 
vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin 
na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij 
je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja ka-
mnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme 
povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja 
(npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati minira-
nje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno 

območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem 
upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in ob-
činskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni 
pridobitvi vodnega soglasja.

Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je 
Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en 
izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega 
pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja 
pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec 
na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti 
izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnem ministrstvu.

Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 
1000 Ljubljana.

Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno iz-
delane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostor-
skega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in rudarstva, 
relevantna za izdelavo naloge.

Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih 
pripravi načrtovalec so:

– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve s po-
dročja rudarstva, izdelane na način, ki vključuje vse funkcio-
nalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene 
rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic;

– druge morebitne dodatne strokovne podlage.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:

Faze Roki

Objava Sklepa o začetku priprave akta junij 2013

Izdelava osnutka z usklajevanji julij 2013

Pridobitev smernic v roku 30 dni avgust 2013

Dopolnitev osnutka akta v skladu z zah-
tevami iz podanih smernic 

september 2013

I. obravnava na seji občinskega sveta oktober 2013

Javna razgrnitev 30 dni in javna obrav-
nava 

november 2013

Stališča do podanih pripomb december 2013

Priprava predloga OPPN januar 2014

Pridobitev mnenj na usklajen predlog 
akta v roku 30 dni 

februar 2014

II. obravnava in sprejem akta z odlokom 
na  seji občinskega sveta 

marec 2014

Objava odloka v Uradnem listu RS april 2014
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:

1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

stor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo 

– Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljub-

ljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje 

– Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 

Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za in-

frastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska 
podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Za-
kon o letalstvu)

8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in PROSTOR, Direktorat za 

promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-

nje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – Vojkova 

c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 

15, 1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2, 1275 Šmartno 

pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 

o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme-
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr-
tovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja pro-
stora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci ure-
janja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, 
da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje pesko-

kopa zagotovi zasebni investitor.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.
si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 352-4/2013-5
Šmartno pri Litiji, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji 

Milan Izlakar l.r.

TREBNJE

2043. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija 
Studenec«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – 
ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09), 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) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji 
dne 5. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje »Kanalizacija Studenec« v Občini Trebnje 
(v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja ko-
munalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt 
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po-
vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za 
plačilo komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi kanaliza-

cije,
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– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komu-
nalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, ki ga 
zavezanec pred priključitvijo plača občini.

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri 
komunalnega prispevka samo za kanalizacijsko omrežje, 
medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo 
komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po 
Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 11/11, 91/12).

(3) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovolje-

nja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obve-
stilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanaliza-
cijsko omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na 
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

4. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja je eno in 
obsega območje naselja Studenec, kot je opredeljeno v 
grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi 
območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na javno 
kanalizacijsko omrežje oziroma območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE  
KOMUNALNE OPREME

5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)

(1) Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni 
imelo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.

(2) Za celotno območje je predvidena fekalna kanaliza-
cija, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode z naselja 
odvajale v obstoječi javni kanalizacijski sistem Trebnje z 
obdelavo odpadnih voda na centralni čistilni napravi.

(3) Podrobnosti so navedene v projektu PID »Kanaliza-
cija na območju zaselka Studenec z navezavo na obstoječi A 
kanal«, št. K-43/2005-PID, ki ga je v januarju 2013 izdelalo 
podjetje GPI d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja 
znašajo 378.151,30 EUR, po cenah maj 2013. Obračunski 
stroški so glede na skupne stroške znižani za 235.000 EUR, 
pridobljenih iz državnega proračuna, iz naslova okoljske 
dajatve. Obračunski stroški tako znašajo 143.151,30 EUR.

7. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne 
opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Trebnje, 
delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispev-
ka s strani zavezancev v območju opremljanja.

8. člen
(časovni načrt)

Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, 

ki bodo služile komunalni opremi že pridobljena,
– izdelava potrebne projektne in tehnič-

ne dokumentacije že izdelana,
– gradnja komunalne opreme v izvajanju
– uporabno dovoljenje in zaključek  

projekta maj 2013.

IV. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem na-
slednjih meril:

– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opre-

mo se upošteva tako, da se ugotovi, ali zavezanec lahko pri-
ključi svoj objekt na kanalizacijo.

(3) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva veli-
kost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen 
del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, 
in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. 
Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostor-
skih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva 
stavbišče x 1,5.

(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

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 pripada po-

samezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komu-
nalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 

površine objekta na obračunskem območju za po-
samezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.
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11. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne  

površine objekta)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 

prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in meri-
lom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.

12. člen
(faktor dejavnosti)

Program opremljanja za potrebe odmere komunalne-
ga prispevka določa, da so faktorji dejavnosti enaki tistim iz 
9. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 11/11, 91/12).

13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

(1) Obračunski stroški nove kanalizacije iz 6. člena od-
loka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov, so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacij-
sko omrežje

Komunalna oprema Cp(ij)  
(EUR/m2)

Ct(ij)  
(EUR/m2)

Kanalizacija 7,652 8,750
(2) Obračunski stroški obstoječega kanalizacijskega sis-

tema niso posebej določeni in se jih ne zaračunava.

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«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do 
dneva izdaje odločbe.

15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali 
v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih 
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če 
tako na predlog župana odloči občinski svet.

(2) Občina daje možnost obročnega plačila komunalnega 
prispevka v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih. Rok 
plačila prvega obroka je 15 dni po pravnomočnosti odločbe.

V. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled 
na sedežu Občine Trebnje.

17. člen
(veljavnost)

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

Št. 430-12/2013-2
Trebnje, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2044. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Trebnje

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 
20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanje  

in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Trebnje

Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode:

– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske vode iz javnih površin

1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost pri-
ključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:

Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/  
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/  
v EUR z 9,5% DDV

DN ≤ 20 1 3,1894 3,4924

20 < DN < 40 3 9,5682 10,4772

40 ≤ DN < 50 10 31,8940 34,9239

50 ≤ DN < 65 15 47,8410 52,3859

65 ≤ DN < 80 30 95,6820 104,7718

80 ≤ DN < 100 50 159,4700 174,6197

100 ≤ DN < 150 100 318,9400 349,2393

150 ≤ DN 200 637,8800 698,4786
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1.2 Cena storitve
odvajanje odpadnih voda brez DDV 0,2622 EUR/m3

odvajanje odpadnih voda z 9,5% z DDV 0,2871 EUR/m3.
1.3 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-

vajanja komunalne in padavinske vode se uporabnikom zara-
čuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske vode iz javnih površin

2.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost pri-
ključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:

Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/  
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/  
v EUR z 9,5%DDV

DN ≤ 20 1 1,6701 1,8288

20 < DN < 40 3 5,0103 5,4863

40 ≤ DN < 50 10 16,7010 18,2876

50 ≤ DN < 65 15 25,0515 27,4314

65 ≤ DN < 80 30 50,1030 54,8628

80 ≤ DN < 100 50 83,5050 91,4380

100 ≤ DN < 150 100 167,0100 182,8760

150 ≤ DN 200 334,0200 365,7519

2.2 Cena storitve
čiščenje odpadnih voda brez DDV 0,5708 EUR/m3

čiščenje odpadnih voda z 9,5% z DDV 0,6850 EUR/m3.

Št. 007-15/2013
Trebnje, dne 5. junija 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2045. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Trebnje

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 
20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 

izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Trebnje

Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode:

– Oskrba s pitno vodo
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost pri-

ključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:
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Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/  
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/  
v EUR z 9,5% DDV

DN ≤ 20 1 5,5112 6,0348

20 < DN < 40 3 16,5336 18,1043

40 ≤ DN < 50 10 55,1120 60,3476

50 ≤ DN < 65 15 82,6680 90,5215

65 ≤ DN < 80 30 165,3360 181,0429

80 ≤ DN < 100 50 275,5600 301,7382

100 ≤ DN < 150 100 551,1200 603,4764

150 ≤ DN 200 1.102,2400 1.206,9528

1.2 Cena storitve
oskrba s pitno vodo brez DDV 0,7800 EUR/ m3

oskrba s pitno vodo z 9,5% DDV 0,8541 EUR/ m3.

Št. 007-16/2013
Trebnje, dne 5. junija 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 
14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 
61/10, 76/10, 20/11 in 57/12) na 20. redni seji dne 5. 6. 2013 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 1135/1 k.o. 1405 – Mali Videm (ID 6099832) – 

dvorišče v izmeri 140 m2.

II.
Parcela št. 1135/1 k.o. 1405 – Mali Videm (ID 6099832) 

– dvorišče v izmeri 140 m2 postane lastnina Občine Trebnje.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-9/2012
Trebnje, dne 5. junija 2013

Župan 
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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TRŽIČ

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Tržič

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 
22. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Tržič

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kate-

gorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, 
št. 34/09), v nadaljevanju: odlok.

2. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija lokalnih 

cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) spremenijo 
naslednje lokalne ceste (LC):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

5.1 428030 428031 LC 428-041 Slap (križišče za Lom) – 
Jelendol Jelendol 5.358 V

6.1 428040 428041 LC 428-021 Slap (križišče) – Lom – 
Slaparska vas

Slaparska 
vas 4.114 V

3. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija lokalnih 

cest (LC) tako, da se iz seznama lokalnih cest (LC) izvzamejo 
naslednje lokalne ceste (LC):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec od-
seka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

3.4 428010 428014 LC 428-012 Podljubelj – Završnik Završnik 3.697 V

8.1 428060 428061 LC 428-051 Križe – Zg. Vetrno – Senično R2 410 2.443 V

9.1 428090 428091 R2 410 Senično – Novake LC 183-111 1.621 58 Kranj V

4. člen
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tržič znaša 

54.349 m (54,349 km).

5. člen
V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija 

javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spreme-
nijo in dodajo naslednje javne poti (JP):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

2.2 928000 928002 JP 928-001 Cerkev Sv. Ane Podljubelj 
300 290 V

3.1 928020 928021 G2 101 glavna cesta – Lajb Lajb 164 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

3.2 928020 928022 LC 428-011 lokalna cesta – Potočnik Potočnik 146 V

4.2 928030 928032 LC 428-011 Podljubelj – Tominčev Slap Podljubelj 
252 496 V

4.3 928030 928033 JP 928-032 Podljubelj – kamp kamp 289 V

7.1 928060 928061 LC 428-012 Podljubelj – Počivalnik Počivalnik 4.231 V

8.1 928070 928071 G2 101 G2 101 – Podljubelj 99 Podljubelj 
99 79 V

8.7 928070 928077 LC 428-012 skozi naselje Deševno Deševno 609 V

10.1 928090 928091 LC 428-031 Jamenšnek Jamenšnek 135 V

11.1 928100 928101 LC 428-031 LC 031 – Filip Filip 264 V

12.1 928110 928111 LC 428-031 Dolina od LC 031 – mimo šole – 
Kušperger Dolina 29 408 V

15.1 928140 928141 LC 428-041 Od LC 041 – Potarje 10d Potarje 10d 202 V

18.2 928170 928173 LC 428-041 Brdo Brdo 82 503 V

20.1 928190 928191 LC 428-041 LC 041 – Grahovše 23 Grahovše 
23 140 V

22.3 928210 928214 LC 428-161 LC 161 – skozi vas Sp. Vetrno 104 V

23.2 928220 928222 JP 928-223 križišče pri cerkvi – Zalovka Zalovka 469 V

26.2 928250 928252 R2 410 R2 410 – Senično Senično 134 V

27.1 928260 928261 LC 183-111 LC 111 – Novake Novake 4 819 44 Kranj V

29.1 928280 928281 JP 928-285 JP 285 – Sebenje 15 Sebenje 15 30 V

35.1 928340 928341 LC 428-101 LC 101 – Sebenje 68 Sebenje 68 40 V

41.1 928400 928401 LC 428-131 LC 131 – Zvirče 13 Zvirče 13 56 V

43.1 928420 928421 R3 638 Brezje pri Tržiču Brezje pri 
Tržiču 122 V

45.2 928440 928442 LC 428-141 LC 141 – Brezje pri Tržiču 14 Brezje pri 
Tržiču 14 185 V

45.4 928440 928444 LC 428-141 Brezje vas Brezje pri 
Tržiču 33 189 V

49.1 928480 928481 LC 348-071 LC 071 – Leše 2c Leše 2c 222 V

49.2 928480 928482 LC 348-071 LC 071 – Leše 6 Leše 6 91 V

49.3 928480 928483 LC 348-071 LC 071 – Leše 21 Leše 21 39 V

49.4 928480 928484 LC 348-071 LC 071 – Leše 38 Leše 38 66 V

49.6 928480 928487 LC 348-071 LC 071 – Leše 22 Leše 22 69 V

51.1 928510 928511 LC 428-051 LC 051 – Pot na polje – LC 121 LC 428-121 438 V

52.2 928520 928521 LC 428-141 LC 141 – Brezovo 3 Brezovo 3 949 V

54.5 928600 928605 LC 428-021 Kosarska ulica 8 Kosarska 
ulica 8 34 V

54.6 928600 928606 JP 928-601 Cerkvena ulica – Kukovniška pot Kukovnica 327 V

55.1 928700 928701 R2 410 R2 410 – Zg. Vetrno – Gozd Gozd 8 3.465 V

56.3 928710 928713 LZ 428-281 Ravne 26 Ravne 26 17 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

56.9 928710 928719 LZ 428-281 Ravne 24 Ravne 24 98 V

57.1 928720 928721 LC 428-012 Čevljarska ulica – za Mošenikom 
– obvoznica JP 928-727 346 V

57.7 928720 928727 JP 928-753 Blejska – za Mošenikom JP 928-721 253 V

67.2 928820 928822 JP 928-821 odcep Sitar Pot na 
Močila 10 54 V

67.3 928820 928823 JP 928-821 mimo Česna Pot na 
Močila 15 35 V

67.6 928820 928826 JP 929-001 JP 001 – pot na Polano Planinska 
pot 32 79 V

68.3 928830 928833 JP 928-831 JP 831 – kmetijska zadruga kmetijska 
zadruga 31 V

68.4 928830 928834 R2 410 R2 410 – kmetijska zadruga kmetijska 
zadruga 59 V

68.5 928830 928835 R2 410 R2 410 – Pot na polje osnovna 
šola 190 V

75.4 928900 928904 JP 928-901 Begunjska cesta 70 Begunjska 
cesta 70 266 V

76.1 928910 928911 LC 428-131 LC 131 – Kovorska cesta Kovorska 
cesta 44 V

76.5 928910 928915 JP 928-913 JP 913 – Kovorska cesta 55 Kovorska 
cesta 55 116 V

79.4 928940 928944 LC 428-142 LC 142 – Cesta na Brdo 5 Cesta na 
Brdo 5 65 V

82.2 928970 928972 R2 410 Mlaka – bloki bloki 93 V

85.1 929000 929001 LC 428-051 Križe – vodohran vodohran 326 V

6. člen
V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti 

(JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzamejo nasled-
nje javne poti (JP):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

4.4 928030 928034 JP 928-032 JP 032 – pri Počepku – JP 032 JP 928-032 275 V

7.2 928060 928062 LC 428-014 LC 014 – Reber Kmetija 
Šišek 513 V

9.1 928080 928081 LC 428-012 LC 012 – Kramarjeva guba Kramar 344 V

13.2 928120 928123 LC 428-031 LC 031 – Kavčič Dolina 27 99 V

19.2 928180 928182 LC 428-041 LC 041 – Grahovše 6 Grahovše 6 1.176 V

21.1 928200 928201 JP 928-202 JP 202 – Rekar Rekar 730 V

23.1 928220 928221 JP 928-223 križišče (pri cerkvi) – most Senično 23 198 V

25.1 928240 928241 LC 428-091 Novake – Senično 27 Senično 27 213 V

45.1 928440 928441 JP 928-442 JP 442 – Brezje pri Tržiču 14 Brezje pri 
Tržiču 14 113 V

45.3 928440 928443 JP 928-442 mimo doma krajanov LC 428-141 99 V

48.1 928470 928472 LC 428-151 Vadiče LC 151 – Vadiče 7 Vadiče 7 789 V

57.5 928720 928725 LC 428-012 Čevljarska ulica JP 928-721 82 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala 
dolžina  

v sosednji 
občini [m]

Namen 
uporabe

65.5 928800 928805 JP 928-511 Pot na polje (ob vrstnih hišah) LC 428-121 87 V

74.3 928890 928893 R3 638 Mercator, Deteljica G2 101 132 V

76.2 928910 928912 JP 928-911 JP 911 – Kovorska cesta 23 Kovorska 
cesta 23 136 V

76.4 928910 928914 JP 928-913 JP 913 (Kovorska cesta 43) – 
Kovorska cesta 53

Kovorska 
cesta 53 115 V

84.2 928990 928992 JP 928-994 JP 994 (Pot na Bistriško planino) 
– Vila Bistrica Vila Bistrica 213 V

7. člen
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 

67.971 m (67,971 km).

8. člen
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, 

se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste 
št. 37162-3/2012-316(507) z dne 28. 11. 2012.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-17/2013-36
Tržič, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

2048. Sklep o razveljavitvi Sklepa o postopkih 
oddaje javnih naročil v Občini Tržič

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/13) izdajam

S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o postopkih oddaje javnih 

naročil v Občini Tržič

1. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o postopkih oddaje 

javnih naročil v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/00 in 88/00).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 430-0001/2012-61
Tržič, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.
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ZAGORJE OB SAVI

2049. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta za območje 
Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (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 
109/12) 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 začetku priprave sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta za območje Farčnikova 

kolonija v Zagorju ob Savi

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta

Obstoječi Ureditveni načrt za območje Farčnikove kolonije 
v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-6/1995, je bil sprejet 23. 4. 
1998 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 6/98 ter 
spremenjen in dopolnjen v letih 2003 in 2008, spremembe in 
dopolnitve objavljene v Uradnem vestniku Zasavja, št. 17/03 
ter v Uradnem listu RS, št. 81/08.

Ureditveno območje Farčnikove kolonije leži v širšem 
severnem predmestnem prostoru naselja Zagorje ob Savi ob 
obstoječi mestni cesti proti Trbovljam. Glede na funkcijo se ob-
močje ureditvenega načrta členi v več morfoloških ureditvenih 
enot. Severna morfološka enota, v kateri je podana pobuda za 
spremembo, je namenjena za obrtne, proizvodne in poslovne 
dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni na platoju desne-
ga nabrežja Kotredeščice ter gradnji poslovno-stanovanjskega 
objekta na jugozahodnem delu ureditvenega območja.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta je pobuda podjetja Hilman d.o.o., Knezdol 9 b, 1420 Tr-
bovlje, ki je lastnik zemljišča, parc. št. 134/7 in 134/8, obe k.o. 
Potoška vas, in želi na območju, kjer je bilo načrtovano manjše 
parkirišče, zgraditi poslovno-skladiščni objekt.

2. Predmet, programska izhodišča in okvirno uredi-
tveno območje

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se izde-
lajo za del območja, kjer je v veljavnem ureditvenem načrtu 
ob dovozu 5 načrtovano manjše parkirišče, in z namenom 
umestitve poslovno-skladiščnega objekt v prostor. Objekt bo v 
večjem delu skladiščni, v manjšem delu pa namenjen poslovni, 
pisarniški dejavnosti in servisnim prostorom delavnice, ki bo 
predvidoma locirana v delu skladiščnega prostora. Okvirne 
dimenzije objekta so 32,00 x 12,50 m. Predvideva se faznost iz-
gradnje, objekt naj bi bil v prvi fazi v servisnem delu predvidoma 
enoetažne višine, v pisarniškem delu predvidoma dvoetažne 
višine. V drugi fazi se dopušča možnost nadzidave obeh delov 
objekta za eno etažo.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev vključuje 
zemljišča parc. št. 131/5 del, 133/1 del, 134/1 del, 134/5, *134/6 
del, 134/7, 134/8, 137/1 del, 137/2 del, 1031/3 del, vse k.o. 
Potoška vas. Površina sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta je cca 2.000 m2.

3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pri-
dobitve strokovnih rešitev

Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvene-
ga načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o 
geodetskem načrtu.

Pred izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega na-
črta se izdelajo naslednje strokovne podlage:

– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analiza ustvarjenih razmer: namembnost površin in 

objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, mo-
tnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);

– idejna zasnova objekta;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izde-

lana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, kra-
jinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom 
in utemeljitvijo;

– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komu-
nalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz 
smernic nosilcev urejanja prostora.

Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 
za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral 
investitor.

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se izdelajo 
kot OPPN in morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih 
določa Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebi-
ni, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta ter v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da 
je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, 
dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg, jpg in pdf.

4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njego-
vih posameznih faz

Posamezne faze in roki za pripravo sprememb in dopol-
nitev ureditvenega načrta:

– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ure-
ditvenega načrta

– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem 
spletu

– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta – 30 dni

– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic 
in pridobitev obvestila MKO, službe za varstvo okolja, o izvedbi 
celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni

– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev 
osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta – 30 dni

– Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta – na podlagi obvestila MKO o 
izvedbi CPVO, kolikor bo potreba – 30 dni

– Poziv MKO, službe za varstvo okolja za presojo kako-
vosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnut-
ka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, kolikor bo 
potreba

– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen 
način

– Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta z evidentiranjem 
vseh pisnih pripomb – 30 dni

– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne raz-
grnitve in javne obravnave – 15 dni

– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in do-

polnitev ureditvenega načrta na podlagi stališč do pripomb 
– 15 dni

– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopol-
njen predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in 
opredelitev MKO o sprejemljivosti, kolikor je potrebna celovita 
presoja vplivov na okolje – 30 dni

– Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za okolje o 
sprejemljivosti

– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta

– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 

mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na 

osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, k do-
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polnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta pa mnenje, so:

– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 
25, Trbovlje

– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne 

službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Masarykova 16, Ljubljana (v 

vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana).

– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 
cesta 10, Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 
Ljubljana, poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje 
vplivov na okolje.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki 
zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.

Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu 
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v 
roku 30 dni od zahteve.

Načrtovalec sprememb in dopolnitev ureditvenega na-
črta, ki ga je izbral investitor, je podjetje Aka d.o.o., Obrtniška 
cesta 14, 1420 Trbovlje.

Pripravljavec sprememb in dopolnitev ureditvenega načr-
ta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.

6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev ureditvene-

ga načrta in strokovnih podlag krije pobudnik družba Hilman 
d.o.o., Knezdol 9 b, 1420 Trbovlje.

7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z 
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35203-6/95
Zagorje ob Savi, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ZREČE

2050. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 97. čle-
nom 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. 7. 
2013 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za 
2,5572 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener-
gije 88,0530 Eur/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana 

skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije 

pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne 
odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13).

Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na 
dodano vrednost obračuna še 22% davek na dodano vrednost.

Št. 224/2013-02
Zreče, dne 19. junija 2013

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l.r.

ŽELEZNIKI

2051. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2013

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 14/10, 84/10), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 106. člena 
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je 
Občinski svet Občine Železniki na 19. redni seji dne 13. 6. 
2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2013

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2013 (Uradni 

list RS, št. 106/12) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2013 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun 
leta 2013

Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.514.349

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.658.992

70 DAVČNI PRIHODKI 5.120.660

700 Davki na dohodek in dobiček 4.594.260

703 Davki na premoženje 385.000

704 Domači davki na blago in storitve 141.400

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 538.332

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 166.118

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 154.314

714 Drugi nedavčni prihodki 215.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 87.700

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 87.700
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721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 60.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 60.000

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.707.657

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 450.839

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.256.818

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.120.589

40 TEKOČI ODHODKI 1.690.268

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.910

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 56.220

402 Izdatki za blago in storitve 1.118.996

403 Plačila domačih obresti 57.200

409 Rezerve 119.942

41 TEKOČI TRANSFERI 2.478.425

410 Subvencije 123.310

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.624.146

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 197.669

413 Drugi tekoči domači transferi 533.300

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.638.676

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.638.676

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 313.220

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 113.417

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 199.803

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –606.240

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 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 3.000

440 Dana posojila 3.000

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

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.) –3.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 200.000

50 ZADOLŽEVANJE 200.000

500 Domače zadolževanje 200.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 276.708

55 ODPLAČILA DOLGA 276.708

550 Odplačila domačega dolga 276.708

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  – ali 0 ali + –685.948

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –76.708

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 606.240

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 685.948

9009 Splošni sklad za drugo       – ali 0 ali + 685.948

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračun-
ske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na 
programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.«

2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Št. 015-5/2013-010
Železniki, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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2052. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Javni zavod Ratitovec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 
20/11), 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 
19. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Javni zavod Ratitovec

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ra-

titovec (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06 in 61/08) se 11. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) razvrščene:

01.62 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

17.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

18.12 Drugo tiskanje

18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

32.99 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

46.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov

46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih do-
ločenih izdelkov

46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov

47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah

47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z računalniškimi napravami in programi

47.42 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s telekomunikacijskimi napravami

47.53 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami

47.59 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi 
predmeti za gospodinjstvo

47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s knjigami

47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami

47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s športno opremo

47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih proda-
jalnah z novim blagom

47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 
blagom

47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 
tekstilijami in obutvijo

47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
drugim blagom

47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 
in tržnic

49.39 Drug kopenski potniški promet

52.10 Skladiščenje

55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 
obratov

55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastani-
tvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.30 Dejavnost avtokampov, taborov

56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.30 Strežba pijač

58.11 Izdajanje knjig

58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.13 Izdajanje časopisov

58.14 Izdajanje revij in druge periodike

58.19 Drugo založništvo

58.21 Izdajanje računalniških iger

58.29 Drugo izdajanje programja

59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, 
video filmov, televizijskih oddaj

59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.14 Kinematografska dejavnost

59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in mu-
zikalij

60.10 Radijska dejavnost

60.20 Televizijska dejavnost

62.01 Računalniško programiranje

62.02 Svetovanje o računalniških napravah in progra-
mih

62.03 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniški-
mi storitvami povezane dejavnosti
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63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.12 Obratovanje spletnih portalov

63.91 Dejavnost tiskovnih agencij

63.99 Drugo informiranje

68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-
premičnin

68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje

71.11 Arhitekturna in urbanistična dejavnost

71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano sve-
tovanje

73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.10 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.20 Fotografska dejavnost

74.30 Prevajanje in tolmačenje

74.90 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične de-
javnosti

77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem 
in zakup

77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških na-
prav v najem in zakup

77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 
zakup, razen avtorsko zaščitenih del

78.10 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

79.11 Dejavnost potovalnih agencij

79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-
javnosti

81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.21 Splošno čiščenje stavb

81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opre-
me

81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje

82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge po-
samične pisarniške dejavnosti

82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposob-
nosti

82.99 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje

84.11 Splošna dejavnost javne uprave

84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in 
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne 
varnosti

85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževa-
nje

85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
na področju športa in rekreacije

85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
na področju kulture in umetnosti

85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-
vanje in usposabljanje

88.91 Dnevno varstvo otrok

90.01 Umetniško uprizarjanje

90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizar-
janje

90.03 Umetniško ustvarjanje

90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov

91.02 Dejavnost muzejev

91.03 Varstvo kulturne dediščine

93.11 Obratovanje športnih objektov

93.12 Dejavnost športnih klubov

93.13 Obratovanje fitnes objektov

93.19 Druge športne dejavnosti

93.21 Dejavnost zabaviščnih parkov

93.29 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih orga-
nizacij

96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

96.04 Dejavnosti za nego telesa

96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvršče-
ne«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 015-5/2013-009
Železniki, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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VSEBINA

VLADA
2037. Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci 6149
2038. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne pod-

pore za problemsko območje z visoko brezposel-
nostjo Maribor s širšo okolico 6153

2039. Sklep o spremembi območja koprskega tovornega 
pristanišča 6153

2040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o usta-
novitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film 
Ljubljana 6155

MINISTRSTVA
2041. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka 

na promet nepremičnin 6157

OBČINE
ŠMARTNO PRI LITIJI

2042. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za območje enote 
urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Jež-
ce 6165

TREBNJE
2043. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Kanalizacija Studenec« 6166
2044. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-

vajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode na obmo-
čju Občine Trebnje 6168

2045. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-
vajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Trebnje 6169

2046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6170

TRŽIČ
2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ka-

tegorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič 6171
2048. Sklep o razveljavitvi Sklepa o postopkih oddaje 

javnih naročil v Občini Tržič 6174

ZAGORJE OB SAVI
2049. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolo-
nija v Zagorju ob Savi 6175

ZREČE
2050. Cenik daljinskega ogrevanja 6176

ŽELEZNIKI
2051. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2013 6176
2052. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Javni zavod Ratitovec 6178
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