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2475. Resolucija o Nacionalnem programu za 
jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18)

Na podlagi 28. člena Zakona o javni rabi slovenščine 
(Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) in 109. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. julija 2013 
sprejel

R E S O L U C I J O
o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 

2014–2018 (ReNPJP14–18)

1 Uvod

1.1 Izhodišče in ocena stanja

Celovita študija o jezikovnopolitičnem stanju v času pred 
pripravo Nacionalnega programa za jezikovno politiko iz raz-
ličnih vzrokov ni bila opravljena. Zadnja celovita analiza je tako 
še vedno prikaz jezikovnega stanja, ki je kot dodatek priložen 
Nacionalnemu programu za jezikovno politiko 2007–2011.

Spremembam, do katerih je prihajalo glede na jezikovno-
politično stanje, opisano v omenjenem dodatku, lahko deloma 
sledimo na podlagi nekaterih posamičnih študij, ki jih je naročila 
Služba za slovenski jezik – še posebej na podlagi študije Pre-
gled uresničevanja predvidenih ukrepov in nalog za doseganje 
resolucijskih ciljev (s socio-kulturološko razčlembo učinkov 
uresničevanja) glede na nosilce, roke in proračunske možno-
sti, z določitvijo danih in za merilo uporabnih kazalnikov – ter 
nekaterih manjših raziskav, ki so bile v tem času objavljene v 
strokovni in znanstveni literaturi.

Ker bo najpozneje do sprejetja naslednjega nacionalnega 
programa za jezikovno politiko potreben nov celovit vpogled v 
jezikovnopolitično stanje v Republiki Sloveniji, je v ta dokument 
vključenih več ukrepov, ki bodo omogočili izdelavo ustreznih 
študij, Služba za slovenski jezik pa bo poskrbela tudi za izdela-
vo novega celovitega pregleda slovenske jezikovne situacije, ki 
bo na voljo najpozneje leto dni pred začetkom izdelave novega 
nacionalnega programa za jezikovno politiko.

Kar se tiče sprememb na področju zakonodaje, lahko 
izpostavimo dve:

– Leta 2008 je bila sprejeta Uredba o potrebnem znanju 
slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v 
državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti 
ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil.

– V letu 2010 je pristojna Služba za slovenski jezik pri-
pravila strokovne podlage za spremembo Zakona o javni rabi 

slovenščine. Spremembe je bilo treba napraviti predvsem za-
radi prakse sodišč Evropske unije in načela prostega pretoka 
ljudi, blaga in storitev, in sicer v točkah, ki sta izrecno zah-
tevali uporabo slovenskega jezika pri označevanju izdelkov 
in oglaševanju izdelkov in storitev. S spremembo zakona je 
bilo namesto njiju uveljavljeno ohlapnejše določilo o »zlahka 
razumljivem jeziku«. Zakon je bil dopolnjen tudi v 2. členu, saj 
sta bila s področja pravne regulacije izvzeta jezik umetnosti in 
jezik verskih obredov.

Služba za slovenski jezik objavlja področne zakone, ki 
poleg Ustave Republike Slovenije in Zakona o javni rabi sloven-
ščine vsebujejo določbe o rabi jezika, na spletnih straneh MK.

Kar se tiče finančnih sredstev, namenjenih izvajanju 
Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2007–2011, je bilo mogoče celovito slediti zgolj sredstvom za 
jezikovno politiko, ki so bila letno zagotavljana v proračunu 
Ministrstva za kulturo na podlagi pristojnosti tega ministrstva 
in proračunu nekdanje Službe Vlade RS za evropske zadeve 
oziroma Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. Ak-
tivnosti, ki so jih izvajale služba (sektor) za slovenski jezik ter 
druge notranje organizacijske enote v ministrstvu samem, so 
bile financirane iz rednih in drugih namenskih sredstev mini-
strstva. Aktivnosti, ki jih služba oziroma ministrstvo ni moglo 
izvesti z lastnimi zmogljivostmi, so izvajali zunanji izvajalci, 
zanje pa so bila zagotovljena finančna sredstva na posebni 
proračunski postavki. Njihov (omejeni) obseg pa ni v nobenem 
letu veljavnosti dosedanje resolucije omogočal izvedbe vseh 
z njo predvidenih aktivnosti. Na podlagi Zakona o javni rabi 
slovenščine, zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za posamezna leta ter vsakoletnih sklepov pristojnega 
ministra o (so)financiranju dejavnosti Ministrstva za kulturo pri 
uresničevanju nalog iz Resolucije o nacionalnem programu za 
jezikovno politiko 2007–2011 je v omenjenih letih pristojna služ-
ba (prej sektor) izvedla ustrezne postopke za izbiro izvajalcev 
predvidenih aktivnosti, pri čemer je uporabila tudi predpise s 
področja javnega naročanja. V obdobju 2007–2011 je bilo za 
izvajanje Resolucije v okviru Ministrstva za kulturo porabljenih 
364.109 evrov, v okviru nekdanje Službe Vlade RS za evropske 
zadeve pa 32.400 evrov.

Kljub pomanjkanju celostne analize stanja sta v zadnjih 
letih tako stroka kot politika na ravni strateških načrtov za dru-
ga specialna področja prepoznali nekaj izzivov, ki jih pričujoči 
program poskuša celostno naslavljati. V nadaljevanju se bomo 
osredotočili na področji jezikovnega izobraževanja in jezikovne 
opremljenosti, ki sta na ravni ciljev in ukrepov najbolj natančno 
obdelani.

Jezikovno izobraževanje je kompleksno področje jezikov-
ne politike. Pričujoča resolucija poskuša parcialne akcije (na 
primer na področju tujih jezikov, katerih rezultati so izkazani 
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v mednarodno primerljivem merilu, prim. Prva evropska raz-
iskava o jezikovnih zmožnostih: zaključno poročilo; Evropska 
komisija, junij 2012) sinergično povezati v usklajeno celoto s 
skupnim prizadevanjem za ustvarjanje pogojev do dostopa do 
znanja jezikov. Cilj teh prizadevanj mora biti zagotavljanje ena-
kopravne družbene participacije za vse govorce in govorke,1 
tako v znotraj, kot medkulturnem kontekstu. Osrednja jezikov-
nopolitična pozornost na področju jezikovnega izobraževanja 
velja slovenščini v Republiki Sloveniji. Učenje slovenščine kot 
prvega jezika je dolgo veljalo za dejavnost, ki jo ustrezno na-
črtujejo, usmerjajo in evalvirajo predstavniki didaktične stroke 
in pristojne inštitucije. V zadnjih letih pa so vse glasnejši tudi 
nekateri drugi zainteresirani predstavniki širše slovenistike, 
ki opozarjajo na potrebo po večji vključenosti zainteresiranih 
deležnikov (Za premislek o učnih načrtih za pouk slovenščine, 
Delo, 4. december 2010, 25 podpisnikov), pri čemer opozar-
jajo na pomanjkanje raziskav, neodvisnega spremljanja učnih 
načrtov, usklajenost terminologije in metodike poučevanja slo-
venščine in tujih jezikov ter potrebe po znotraj- in medpredme-
tnem povezovanju. Rezultati mednarodne raziskave Pisa, ki 
so bili objavljeni leta 2010, so potrdili podpovprečne rezultate 
slovenskih petnajstletnikov s področja bralne pismenosti med 
66 državami OECD in partnericami, zlasti z vidika najvišjih 
zmožnosti. Bralna pismenost je v okviru raziskave opredelje-
na kot posameznikova sposobnost razumevanja, uporabe in 
razmišljanja o napisanem besedilu, za doseganje določenih 
namenov, razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter 
sodelovanje v družbi, zato presega pouk slovenščine, je pa z 
njim vendarle tesno povezana, saj ravno pri pouku slovenščine 
ozaveščamo učence o različnih bralnih strategijah, vzgajamo 
potrebo po branju umetnostnih besedil ipd. Nacionalna strokov-
na skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji je izpostavila primerljivost na ravni kriterijev, 
ne le vsebin: »Če želimo doseči mednarodno primerljivo izobra-
ženost naših učencev, moramo poleg mednarodno usklajenih 
učnih načrtov in standardov znanja doseči tudi mednarodno 
usklajenost kriterijev ocenjevanja znanja, seveda s tistimi dr-
žavami, s katerimi se želimo primerjati.« Na tem področju se 
vzpostavlja javna strokovna debata (tematska številka Jezika 
in slovstva o zunanjem preverjanju znanja iz slovenščine kot 
prvega jezika v osnovni in srednji šoli, št. 1–2, 2012), ki jo je tre-
ba spodbujati, vključno z raziskavami, ki bodo poiskale slabosti, 
prednosti in izzive našega sistema jezikovnega izobraževanja 
s poudarkom na pismenosti. Nizka stopnja pismenosti je druž-
beni problem z zelo velikimi posledicami za prizadevanja in 
strategije na področju javnega zdravja, zaposlovanja, digitalne 
udeležbe, e-upravljanja, civilne udeležbe, revščine in socialne 
vključenosti, ugotavlja tudi posebna Strokovna skupina EU 
na visoki ravni za pismenost, katere priporočila so povzeta v 
sklepu Sveta EU o pismenosti z dne 26. novembra 2012. V 
tem smislu je pomembno spodbujati in razvijati prav vse vidike 
pismenosti, s posebno občutljivostjo tudi razvijanje jezikovne 
zmožnosti manjšin, vključenost govorcev s posebnimi potre-
bami in otrok priseljencev. O pomanjkljivem sistemu jezikovne 
integracije slednjih opozarjata stroka in tudi politika na ravni 
strateških dokumentov že dalj časa (Knez: Jezikovno vključe-
vanje (in izključevanje) otrok priseljencev, Zbornik Obdobja 28, 
Ljubljana 2009, Medvešek in Bešter: Migrantski otroci in učenje 
slovenščine v slovenskem izobraževalnem sistemu, Uporabno 
jezikoslovje 9–10, Ljubljana 2011; Strategija vključevanja otrok, 
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 
v RS, kolegij ministra MŠŠ 2007, Bela knjiga o vzgoji in izobra-
ževanju v RS, MŠŠ, Ljubljana 2011). Pri jezikovnem izobraže-
vanju je treba celostno načrtovati in spremljati celotno vertikalo, 
vključno z jeziki v visokem šolstvu, o čemer v zadnjih letih pote-
kajo živahne razprave stroke, kako namreč uravnotežiti težnjo 

1 V besedilu se, kolikor je smiselno in ustrezno, temeljni su-
bjekti navajajo v moški in ženski slovnični obliki. Na mestih, kjer je 
to zaradi besedilnih razlogov manj ustrezno, se izrazi, navedeni v 
moški slovnični obliki, nanašajo tako na ženske kot moške. 

po odličnosti (ena od poti je gotovo premišljena internacionali-
zacija) na eni strani in skrb za razvoj krepitev slovenščine tudi 
na tem področju na drugi strani (Starc (ur.): Akademski jeziki 
v času globalizacije, Univerza na Primorskem, Koper 2012). 
Slovenska jezikovna politika bi morala s posebno pozornostjo 
obravnavati tudi učenje slovenščine kot sosedskega jezika (za 
Italijane, Avstrijce, Madžare in Hrvate). To bi bilo pomembno 
tudi za premagovanje nerazumevanja in težav, s katerimi se na 
marsikaterem odseku obmejnega pasu sosednjih držav sreču-
jejo pripadniki avtohtone slovenske narodne manjšine (v vseh 
štirih sosednjih državah). Šengensko odprtost državnih meja 
bi bilo mogoče bolj izrabiti za uveljavljanje kulturnopolitične 
vizije skupnega slovenskega kulturnega prostora. Čeprav se 
stanje po vstopu Slovenije v EU postopoma izboljšuje (ugled 
slovenščine kot enega izmed uradnih jezikov EU), v nekaterih 
primerih še ni zadostnega napredka, na primer glede neredne-
ga financiranja slovenskih kulturnih in izobraževalnih ustanov v 
Italiji, reševanja jezikovnega položaja porabskih Slovencev na 
Madžarskem na področju šolstva ipd.

Na področju jezikovne opremljenosti ravno tako ugota-
vljamo izzive, ki so potrebni hitrega in učinkovitega ukrepanja. 
V publikaciji Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega 
jezika (Založba ZRC 2009), katere soizdajatelja sta SAZU in 
ZRC SAZU, je bila že leta 2009 v uvodu poudarjena potreba po 
izdelavi novega slovarja slovenskega jezika: »Slovenska stro-
kovna in laična javnost namreč soglašata, da naš jezik nujno 
potrebuje nov slovar, saj je od izida zadnje knjige Slovarja slo-
venskega knjižnega jezika minilo že 17 let, od pripravljalnih in 
konceptualnih del zanj pa že pol stoletja, poleg tega se današnji 
čas razlikuje od časa nastajanja tega slovarja po družbenem 
in ekonomskem redu, kar je deloma vplivalo tudi na vrednostni 
sistem naroda, in po bliskovitem vzponu sodobnih tehnologij.« 
Kot ena od prioritet je bila torej v času veljave pretekle reso-
lucije prepoznana potreba po izdelavi novega enojezičnega 
slovarja slovenskega jezika, ki bo prilagojen novim družbenim 
in tehnološkim okoliščinam. Na področju standardizacije je bila 
izpostavljena predvsem potreba po prilagajanju pravopisnih pri-
ročnikov novi stvarnosti: »Narava vprašanj sodobne javnosti, ki 
jih je mogoče opazovati tudi v spletnih svetovalnicah in forumih, 
kaže na dejanske pomanjkljivosti obstoječih pravil, saj je vse 
manj vprašanj povezanih z interpretacijo obstoječe kodifikacije 
in vse več težav povezanih z novimi položaji rabe« (Sodobni 
pravopisni priročnik med normo in predpisom, Založba ZRC 
2011). Poleg tega so strokovnjaki na tem področju pogrešali 
boljšo organiziranost stroke in institucionalno podporo, ki bi 
omogočila širši konsenz glede standardizacijskih vprašanj: »Za 
celostno preureditev in prenovo pravopisnih pravil bi bilo tre-
ba upoštevati najširši krog jezikovnih uporabnikov, organizirati 
vseslovenski znanstveni posvet glede sprememb v standardi-
zaciji in v tem okviru oblikovati delovno telo, ki bi sodelovalo pri 
izdaji posodobljenih pravopisnih pravil« (ibid.).

Na področju jezikovnih tehnologij je bila v okviru evrop-
skega raziskovalnega projekta META-NET opravljena primer-
jalna analiza razvitosti jezikovnih virov in tehnologij za sloven-
ščino v primerjavi z drugimi evropskimi jeziki (Slovenski jezik v 
digitalni dobi, Springer 2012), ki je pokazala, da pri slovenščini 
»manjkajo vsi viri in orodja za naprednejše procesiranje, kot 
je razločevanje pomenov, prepoznavanje argumentne struk-
ture ali pomenskih vlog, razreševanje anaforičnih razmerij, 
prepoznavanje strukture ali koherentnosti besedila, retorične 
strukture, analize argumentacije, besedilnih vzorcev ali tipov, 
multimedijskega luščenja podatkov, večjezičnega luščenja po-
datkov itd.« Na področju govornih tehnologij »je sinteza govora 
trenutno najbolj razvita tehnologija. Razpoznava govora je 
omejena na povsem osnovne aplikacije in orodja. Splošna 
dostopnost orodij in virov pri govornih tehnologijah je relativno 
nizka.« Študija kot problematičen del izpostavlja »obsežnost 
vseh virov«, poleg tega zlasti to, da »manjka tudi skupna in-
frastruktura za hranjenje, vzdrževanje in distribucijo izdelanih 
virov in orodij ter skupna organizacijska platforma za sodelo-
vanje akterjev na tem področju.«
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Potrebo po vzpostavitvi infrastrukture za jezikovne vire in 
tehnologije potrjuje tudi Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 
2011–2020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2011. V okviru 
družboslovnih in humanističnih raziskovalnih infrastruktur je 
izpostavljena infrastruktura CLARIN kot »idealno okolje tako 
za razvoj slovenskih jezikovnih virov in orodij, ki bi bili zaradi 
mednarodnega sodelovanja bolj standardizirani in večkratno 
uporabni, sodelovanje s strokovnjaki za tehnološko bolj pod-
prte jezike in izobraževanje raziskovalcev na tem področju pa 
omogoča pretok znanja o teh tehnologijah.«

1.2 Okvir nacionalnega programa za jezikovno politiko

Sodobna slovenska jezikovna situacija zahteva premi-
šljeno in dejavno jezikovno politiko, ki upošteva zgodovinske 
danosti in tradicijo, hkrati pa opravlja nove naloge in dosega 
nove cilje v sodobnih razmerah. Razvojno naravnana jezikovna 
politika temelji na prepričanju, da so slovenska država, sloven-
ski jezik in slovenska jezikovna skupnost vitalne in dinamične 
pojavnosti, ki naj se nadalje razvijajo in krepijo. Na področjih, 
ki potrebujejo za ohranjanje obsega, vitalnosti in dinamičnosti 
slovenskega jezika še posebno skrb, pa je potrebno zagotavlja-
ti ukrepe, ki bodo stanje po potrebi izboljševale.

Bistveni del uresničevanja temeljnih človekovih pravic 
je tudi pravica posameznikov in posameznic do rabe svojega 
jezika in do povezovanja v jezikovne skupnosti. Ob tem mora 
slovenska jezikovna politika z ustreznimi ukrepi poskrbeti, da 
bo slovenščina pri domačih govorcih ostajala prevladujoča 
prostovoljna izbira v čim večjem obsegu zasebne in javne 
rabe, kjer in kolikor izkušnje kažejo, da so nekateri govorci 
slovenščine pripravljeni svoj materni jezik neupravičeno za-
postavljati, pa se ne sme apriorno odpovedovati možnosti 
zavezujočega pravnega predpisovanja rabe v določenih je-
zikovnih položajih. Še pomembneje za nadaljnjo vitalnost in 
krepitev položaja slovenščine pa je pri govorcih slovenščine 
uzavestiti njeno polnofunkcionalnost ter s sistematičnim raz-
vijanjem veščin, spretnosti in vednosti o sistemskih izraznih 
možnostih, ki jih ponuja slovenščina, vzgajati in spodbujati 
suverene, samozavestne in motivirane uporabnike sloven-
skega jezika, hkrati pa ga temeljiteje opremiti z vsem, kar za 
svoje delovanje potrebujejo vsi sodobni javni jeziki in njihovi 
govorci.

Slovenska jezikovna politika se zaveda posebne odgovor-
nosti, ki jo ima do Slovencev zunaj meja Republike Slovenije, 
hkrati pa upošteva vse govorce, ki jim slovenščina ni materni 
jezik: pripadnike madžarske in italijanske narodne skupnosti, 
romske skupnosti, priseljence ter vse druge, ki prihajajo ali 
želijo prihajati znotraj ali zunaj meja Republike Slovenije v stik 
s slovenskim jezikom. Spodbuja učenje in rabo slovenskega 
jezika na vseh ravneh ter za vse ciljne skupine, hkrati pa sis-
tematično skrbi za čim boljši sistem poučevanja tujih jezikov in 
njihovo ustrezno razpršenost glede na kulturnocivilizacijske in 
gospodarske potrebe Republike Slovenije.

S še posebno občutljivostjo skrbi za govorce s posebnimi 
potrebami. V tem okviru je zaradi specifike njihovega spora-
zumevanja posebna skrb namenjena gluhim (slovenskemu 
znakovnemu jeziku kot prvemu jeziku večine gluhih), pa tudi 
vsem drugim osebam s posebnimi potrebami: slepim in sla-
bovidnim (besedilom v brajici ter informacijski komunikacijski 
tehnologiji, namenjeni slepim in slabovidnim osebam), osebam 
s specifičnimi motnjami (kot so disleksija, slabše bralne in učne 
zmožnosti, govorno-jezikovne motnje ipd.) ter osebam z motnjo 
v duševnem razvoju.

Pomemben vidik uresničevanja jezikovnih pravic je tudi 
vzpostavljanje pogojev za strpno in spoštljivo sporazumevanje. 
Republika Slovenija na vseh področjih javnega življenja (izo-
braževanje, mediji, gospodarstvo itd.) z različnimi mehanizmi, 
spodbujevalnimi in normativnimi, skrbi za modus sporazume-
vanja, ki zagotavlja vsem družbenim skupinam enakopravno 
participacijo v družbi (neseksistična raba jezika, spoštovanje 
kulturne raznolikosti na ravni jezika ipd.).

Posebno pozornost namenja tudi prednostim in izzivom, 
ki jih prinaša dejstvo, da je slovenščina uradni jezik Evropske 
unije.

Slovenska jezikovna politika mora v naslednjem program-
skem obdobju zagotoviti ustrezen institucionalni in programski 
okvir za izdelavo takih jezikovnonačrtovalnih korakov, ki bodo 
dogovorno, strokovno kakovostno in operativno učinkovito ure-
sničili postavljene načelne cilje. Zato jezikovnopolitični program 
predvideva kot začetni izvedbeni korak za dosego ciljev obli-
kovanje dveh med seboj usklajenih, samostojnih in celovitih 
jezikovnonačrtovalnih nacionalnih dokumentov:

1) Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje,
2) Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost.
Program jezikovnega izobraževanja predvideva že Zakon 

o javni rabi slovenščine v 13. členu; potreba po drugem progra-
mu pa je utemeljena vsebinsko in izhaja iz strokovnih izkušenj 
pri spremljanju in usmerjanju slovenske jezikovne situacije.

Akcijska načrta se pripravita tako, da minister, pristojen za 
kulturo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za izobraževanje 
in znanost, najpozneje v dveh mesecih po sprejetju Resolucije 
v Državnem zboru imenuje delovni skupini, ki ju sestavljajo 
predstavniki javnih raziskovalnih in strokovnih zavodov ter civil-
nodružbenih in drugih teles, dejavnih na programskem področju, 
in predstavniki državnih organov kot nosilcev jezikovnopolitičnih 
ukrepov. Skupini najpozneje v enem letu od imenovanja pripra-
vita akcijska načrta, ki ju nato po ustreznih postopkih sprejme 
Vlada Republike Slovenije. Za koordinacijo priprave akcijskih 
načrtov in delovanja delovnih skupin skrbi Služba za slovenski 
jezik na Ministrstvu za kulturo, ki bo v skladu z novimi zadolži-
tvami iz tega in naslednjega poglavja vsebinsko in kadrovsko 
primerno okrepljena. Akcijska načrta se morata navezovati na 
usmeritve, določene v tem dokumentu; kjer je to smiselno, pa 
naj vsebujeta tudi dolgoročnejše rešitve za obdobje od 5 do 
10 let. V povezavi z oblikovanjem Akcijskega načrta za jezikovno 
izobraževanje bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v 
sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji poskrbelo tudi za poso-
dobitev Nacionalne strategije za razvoj pismenosti, zlasti z vidika 
bralne pismenosti, saj rezultati mednarodnih raziskav kažejo na 
podpovprečne dosežke slovenskih petnajstletnikov.

1.3 Jezikovnopolitična vizija

Čeprav je Nacionalni program za jezikovno politiko odziv 
na celotne jezikovnopolitične razmere, je v ospredju njegove 
skrbi in predlaganih ukrepov slovenščina (urejanje njenega 
statusa in korpusa), ob tem pa svojo pozornost namenja tudi 
vsem drugim jezikom, ki spadajo v okvir slovenske jezikovne 
politike. Slovenščina je danes notranje celovit, družbeno in 
strukturno neokrnjen ter razvojno odprt jezik in taka naj bo 
tudi v prihodnosti. Republika Slovenija zato zagotavlja, da 
se slovenščina uporablja in nadalje razvija na vseh področjih 
javnega življenja znotraj meja slovenske države ter v ustreznih 
evropskih in mednarodnih okvirih. Skrbi za to, da se njene drža-
vljanke in državljani ter prebivalke in prebivalci lahko vključujejo 
v sporazumevalne procese, ki jim omogočajo enakopravno 
sodelovanje v državni in mednarodni skupnosti, pridobivanje in 
menjavo znanja ter izpolnjevanje osebnih, poklicnih in kulturnih 
potreb. Osrednji cilj slovenske jezikovne politike je oblikovanje 
skupnosti samostojnih govork in govorcev z razvito jezikovno 
zmožnostjo v slovenščini, zadostnim znanjem drugih jezikov, 
z visoko stopnjo jezikovne samozavesti in ustrezno stopnjo 
pripravljenosti za sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti. 
Za ta namen država zagotavlja zbiranje, obdelovanje in trajno 
dostopnost zanesljivih slovničnih, slovarskih in stilskih informa-
cij o vseh pojavnih oblikah slovenščine, še posebej o knjižnem 
jeziku kot njeni standardni in povezovalni različici. Skrbi tudi za 
podatkovne jezikovne vire, ki jih govorke in govorci slovenščine 
potrebujejo pri učenju in rabi tujih jezikov, ter za tiste vire, ki jih 
potrebujejo govorke in govorci drugih jezikov pri učenju in rabi 
knjižne slovenščine (vključno s skrbjo za slovenski znakovni 
jezik in slovensko brajico).
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Republika Slovenija slovenščini zagotavlja prevladujočo 
vlogo v uradnem in javnem življenju znotraj države, hkrati pa 
omogoča sporazumevanje in obveščanje v drugih jezikih v 
skladu s pravno in demokratično legitimnimi sporazumevalnimi 
potrebami svojih državljanov, drugih prebivalcev in obisko-
valcev. Zavzema se za krepitev in dosledno uresničevanje 
jezikovnih pravic slovenske jezikovne skupnosti v sosednjih 
državah ter pravic govork in govorcev slovenščine kot enega 
izmed uradnih jezikov Evropske unije in v mednarodnih telesih. 
Slovenščina za svoje govorke in govorce že doslej na marsi-
katerem področju rabe ni bila edina možnost; s povečanim 
svetovnim pretokom znanja, blaga, storitev in oseb ter še 
učinkovitejšim učenjem drugih jezikov pa se bodo možnosti 
izbire raznih jezikov za izpolnjevanje različnih sporazumevalnih 
potreb še širile. Zato mora slovenska jezikovna politika z ustre-
znimi ukrepi poskrbeti, da bo slovenščina pri domačih govorcih 
ostajala prevladujoča prostovoljna (samoumevna) izbira v čim 
večjem obsegu zasebne in javne rabe, z ustrezno motivacijo pa 
naj bo slovenščina privlačna za učenje in rabo tudi pri čim več 
govorcih drugih jezikov, obvezna pa za vse tiste, ki se hočejo 
poklicno uveljavljati v javnem sporazumevanju ali sploh na jezi-
kovno občutljivih delovnih mestih, pri čemer je treba spoštovati 
ustavna določila, ki se nanašajo na položaj in pravice pripadni-
kov madžarske in italijanske narodne skupnosti.

Republika Slovenija hkrati skrbi za krepitev in dosledno 
uresničevanje jezikovnih pravic ustavno določenih manjšin ter 
omogoča ohranjanje in obnavljanje rabe jezikov drugih jezikov-
nih skupnosti in priseljencev.

1.4 Nosilci dejavne jezikovne politike

Neposredni nosilci jezikovne politike Republike Slovenije 
so državni organi. Jezikovno politiko v državnem okviru je tre-
ba preoblikovati in zasnovati tako, da zanjo prevzamejo ne le 
izvajalsko in proračunsko odgovornost, temveč tudi vsebinsko 
pobudo konkretni nosilci s posameznih področij. Iz rezultatov 
analize izvajanja prve resolucije o nacionalnem programu je-
zikovne politike je mogoče sklepati, da je bilo le malo državnih 
ustanov in organov dejansko vključenih v določanje resolucij-
skih ciljev in nalog, kaj šele, da bi poskrbeli za ustrezna pro-
računska sredstva in prevzeli njihovo organizacijsko izvedbo.

Tedanji Sektor za slovenski jezik je sicer že pred pripravo 
predloga prvega nacionalnega programa za jezikovno politiko 
poskušal na različne načine doseči učinkovitejše in usklajeno 
oblikovanje in izvajanje slovenske jezikovne politike. Tako je 
Vlada Republike Slovenije 9. februarja 2006 sprejela Sklep o 
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju komisije Vlade 
Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z 
vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezi-
kovne politike in jezikovnega načrtovanja. Komisiji predseduje 
minister, pristojen za kulturo, njeni člani pa so predstavniki 
Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Generalnega 
sekretariata Vlade Republike Slovenije ter ministrstev, pristoj-
nih za šolstvo, za gospodarstvo, za znanost in tehnologijo ter 
za javno upravo. Sklep določa, da je tajnik komisije po položaju 
vodja Sektorja za slovenski jezik na tedanjem Ministrstvu za 
kulturo. V sedmih letih po imenovanju se ni komisija sestala 
niti enkrat. Usklajevanje formalnopravnih določil in predpisov 
v zvezi s slovenščino (in drugimi jeziki na območju Republike 
Slovenije) je sicer nujno potrebno – načelne vsebinske usme-
ritve za to prinaša tudi predlog novega programa za jezikovno 
politiko – toda dejavna jezikovna politika, h kateri se je Repu-
blika Slovenija zavezala z Zakonom o javni rabi slovenščine, 
pomeni bistveno širšo dejavnost, ki zadeva tudi druge vsebine 
in posledično druge mehanizme izvršilne oblasti.

Služba za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo (v na-
daljevanju MK) je v sedanji strukturi izvršilne oblasti Republike 
Slovenije ključno telo za koordinacijo slovenske jezikovne poli-
tike in glede na središčno vlogo slovenskega jezika v slovenski 
jezikovni politiki se zdi smiselno, da to tudi ostane in se v skladu 
s širše razumljeno jezikovno politiko okrepi. Namreč, slovenska 

jezikovna politika sega vsebinsko gledano vendarle precej 
širše od načrtovanja položaja in podobe slovenskega jezika. 
Zato bo za izvajanje novega jezikovnopolitičnega programa 
treba oblikovati tudi novo medresorsko delovno skupino za 
spremljanje izvajanja (tako razumljene širše) jezikovne poli-
tike Republike Slovenije, ki ne bi soobstajala z že omenjeno 
komisijo za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb 
Zakona o javni rabi slovenščine, ampak bi jo nadomestila. 
Nova skupina z redefiniranimi pristojnostmi (v nadaljevanju) 
mora delovati po združenih načelih odgovornosti in opera-
tivnosti. S tem je mišljena po eni strani načelna odgovornost 
najvišjih predstavnikov ministrstev ter drugih vladnih služb za 
ustanovitev in delovanje skupine, po drugi strani pa konkretna 
in operativna odgovornost posameznih javnih uslužbencev kot 
stalnih sodelavcev skupine. Skupina se imenuje s sklepom 
vlade, sestavljajo pa jo javni uslužbenci iz tistih organov izvr-
šilne oblasti in nosilcev javnih pooblastil, katerih dejavnost je 
najbolj neposredno povezana z jezikovnopolitičnimi vprašanji.  
To so:

– Generalni sekretariat Vlade RS (GSV),
– Ministrstvo za kulturo (MK),
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 

Urad za razvoj izobraževanja,
– Ministrstvo za pravosodje (MP),
– Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ),
– Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ),
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (MDDSZ),
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),
– Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– Služba Vlade RS za zakonodajo (SVZ),
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS),
– Javna agencija za knjigo RS (JAK).
Koordinator delovne skupine je Služba za slovenski jezik, 

katere vodja je predsednik delovne skupine.
Naloge oziroma ukrepi, ki jih vsi ti nosilci izvajajo, so na-

vedeni pri posameznih ciljih.
Iz analize uresničevanja Resolucije o nacionalnem pro-

gramu za jezikovno politiko 2007–2011 je mogoče posredno 
sklepati, da slovenski javni uslužbenci večinoma niso bili dobro 
seznanjeni s temeljnimi načeli jezikovnopolitičnega premisleka 
in delovanja, niti se niso dejavno vključili v pripravo dokumenta, 
kar se kaže v pomanjkanju ukrepanja in poročanja, vse to pa 
ovira nadaljnji razvoj dejavne jezikovne politike v Republiki 
Sloveniji. Zato Služba za slovenski jezik izdela poseben do-
kument z razumljivo in jasno oblikovanimi vodili, smernicami 
in vprašanji, ki bo omogočal učinkovit okvir uporabno, cilj-
no usmerjenega jezikovnopolitičnega razmišljanja tudi tistim 
javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki se neposredno s to 
tematiko še niso srečali in ukvarjali. Za dodatno pomoč na 
začetku delovanja medinstitucionalne delovne skupine je smi-
selno prirediti posebno izobraževanje za imenovane člane, 
na katerem bi jezikovnopolitično izkušeni vladni uslužbenci in 
zunanji strokovnjaki predstavili temeljne parametre slovenske 
jezikovnopolitične situacije, okvire jezikovnopolitičnega delova-
nja ter usmeritve in cilje novega jezikovnopolitičnega programa. 
Z vsem tem bi zagotovili dobre temelje za nadaljnjo jezikovno-
politično dejavnost izvršilne oblasti, saj bodo posamezniki mo-
tivirani in usposobljeni tako za predlaganje jezikovnopolitičnih 
rešitev kakor tudi za njihovo izvrševanje oziroma nadzorovanje 
na svojem delovnem področju, hkrati pa bi bila njihova dejav-
nost strokovno podprta in koordinirana.

Pri predlogu ciljev in ukrepov v nacionalnem programu 
jezikovne politike za naslednje petletno obdobje zato med no-
silci navajamo samo državne organe in nekatere nosilce javnih 
pooblastil, ne pa drugih javnih in zasebnih zavodov, ki po svojih 
ustanovnih aktih in delovnih programih opravljajo različne jezi-
kovnonačrtovalne naloge. Dolžnost državnih organov je, da za 
vsak cilj in ukrep v jezikovnopolitičnem programu po veljavnih 
postopkih izberejo najprimernejšega izvajalca in poskrbijo za 
ustrezno izvedbo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7337 

Jezikovna politika je sestavni del drugih politik, od šolske 
do gospodarske, z njo je povezana tudi kulturna politika. K 
splošnim ciljem, izraženim v viziji tega jezikovnopolitičnega pro-
grama, lahko s svojo dejavnostjo gotovo pomembno prispevajo 
najrazličnejši dejavniki in javni sistemi, kot so splošne knjižnice, 
kulturne in umetniške ustanove ter drugi. Toda naloga jezikov-
nopolitičnega programa je izpostaviti najnujnejše jezikovne cilje 
in ukrepe v naslednjem petletju, ne pa opredeljevanje jezikovne 
vloge in poslanstva teh ustanov in sistemov.

V resoluciji so predvidena le dodatna proračunska sred-
stva, ki bi jih bilo treba zagotoviti za uresničitev posameznega 
ukrepa. Niso pa zajeta sredstva za redne programe institucij, v 
okviru katerih so bodo izvajali določeni ukrepi.

Oštevilčenje ukrepov pri posameznih ciljih in ukrepih ne 
pomeni prioritetnega razvrščanja.
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2 Vsebinska opredelitev jezikovne politike Republike 
Slovenije 2014–2018 s cilji in ukrepi

2.1 Jezikovno izobraževanje

2.1.1 Uvod

Znanje jezikov je hkrati simbolna in praktična vrednota, ki 
mora biti dostopna vsakomur ne glede na kulturno, izobrazbe-
no ali premoženjsko ozadje. Zato Republika Slovenija skrbi za 
jezikovno izobraževanje vseh svojih državljanov in prebivalcev, 
pa tudi Slovencev po svetu in tujcev, ki prihajajo v stik s sloven-
skim jezikovnim prostorom, na več ravneh.

V okviru svojega izobraževalnega sistema skrbi za čim 
kvalitetnejši pouk slovenščine kot prvega jezika na območju 
Republike Slovenije ter za čim večjo dostopnost pouka slo-
venščine za Slovence po svetu. V svojem izobraževalnem 
sistemu upošteva specifične potrebe tistih otrok in mladih pri-
seljencev, ki jim slovenščina predstavlja drugi ali tuji jezik, 
skrbi pa tudi za promocijo učenja slovenščine pri odraslih, ki 
jim slovenščina predstavlja drugi ali tuji jezik, ter za promocijo 
učenja slovenščine v tujini. Na območjih občin, v katerih živita 
italijanska ali madžarska narodna skupnost, skrbi za kvalite-
tno izobraževanje v italijanščini oziroma madžarščini, skrbi za 
uporabo in razvoj jezika romske skupnosti, prav tako pa prizna-
va vsem drugim jezikom manjšin, priseljenskih skupnosti ipd. 
pravico do rabe, ohranjanja in obnavljanja lastnega jezika in  
kulture.

Pri izobraževanju upošteva jezikovne pravice govorcev s 
posebnimi potrebami.

V skladu s tradicijo pozitivnega vrednotenja znanja raz-
ličnih tujih jezikov in glede na sodobne potrebe po konkurenč-
nosti, odprtosti in demokratičnosti Slovenije je ena prednostnih 
usmeritev slovenske jezikovne politike upoštevanje jezikovne 
raznolikosti in spodbujanje funkcionalne večjezičnosti. Cilj je, 
da bi bili govorci slovenščine kot prvega jezika jezikovno kom-
petentni in ozaveščeni in da bi razvili zmožnost učinkovitega, 

samozavestnega in kvalitetnega sporazumevanja v slovenščini 
in po možnosti vsaj še v dveh jezikih, tako na področju splošne 
kot poklicne rabe. Pri tem naj se utrjuje zavest o položaju slo-
venščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji, o tem, da 
je slovenščina materni jezik večine prebivalstva, pa tudi drugi 
ali tuji jezik za številne govorce drugih maternih jezikov, ter o 
enakovrednosti vseh jezikov.

Skladno s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in 
načel Evropske unije se Slovenija zavezuje k spodbujanju 
medsebojnega razumevanja, solidarnosti in družbene kohezije. 
Javnost se mora zavedati, da imajo vsi pravico vključevati se v 
javno življenje, da mora biti srečevanje z različnostjo strpno in 
naklonjeno ter da imajo različne skupine govorcev slovenščine 
in drugih jezikov različne sporazumevalne potrebe in različno 
stopnjo jezikovne zmožnosti. S tem je povezano tudi ozave-
ščanje govork in govorcev o občutljivi rabi jezika pri vzposta-
vljanju družbenih razmerij (na primer neseksistična raba jezika, 
premišljena raba izrazov za potencialno ranljive skupine ipd.). 
Jezikovno izobraževanje ima ključno vlogo pri uresničevanju 
navedenih usmeritev. V tem okviru je bistvena razširitev razu-
mevanja vloge učiteljev slovenščine in drugih jezikov. Ti niso le 
posredovalci jezikovnega, ampak tudi kulturnocivilizacijskega 
znanja ter so vezni člen med različnimi jeziki, kulturami in iden-
titetami. Da bi učitelji to vlogo v resnici lahko opravljali, jih je 
treba dodatno usposabljati in jim dati čim večjo avtonomijo, ki 
med drugim vključuje tudi prožno uporabo in udejanjanje učnih 
načrtov glede na različne potrebe tistih, ki jih učijo. Samo tako 
bodo lahko postali jezikovno samozavestnejši.

Zakon o javni rabi slovenščine (13. člen) zavezuje Vlado 
Republike Slovenije k sprejetju posebnega programa jezikov-
nega izobraževanja, ki naj bi bil poleg rednega izobraževanja 
namenjen tudi za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih, 
ter programa, namenjenega tujcem v Republiki Sloveniji. Pro-
grama nista bila ne oblikovana ne sprejeta. V skladu z besedi-
lom tega dokumenta se bo celovita problematika jezikovnega 
izobraževanja v Republiki Sloveniji urejala v okviru enotnega 
Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje, ki bo vseboval 
tudi programa, predvidena v navedenem zakonu. Akcijski načrt 
bo upošteval v nadaljevanju navedena izhodišča.

2.1.2 Splošni cilji in ukrepi

Nekateri cilji in ukrepi na področju jezikovnega izobra-
ževanja se morajo načrtovati povezano in enotno ne glede 
na različnost jezikov in ciljnih skupin. Načrtovanje in izvajanje 
jezikovnega izobraževanja mora temeljiti tudi na ustreznih po-
datkih o jezikovnem standardu, jezikovni rabi, sporazumevalnih 
potrebah, jezikovnih stališčih ipd., katerih pripravo in zbiranje 
predvideva ta dokument.

1. cilj: Uskladitev dejavnosti jezikovnega izobraževanja 
na vseh ravneh

Ukrep:
– v okviru sprejemanja Akcijskega načrta za jezikovno 

izobraževanje se opredelijo dejavnosti na vseh zadevnih po-
dročjih, in sicer glede na tip govorcev, raven šolanja, jezike in 
družbene potrebe, po prioritetah in v danem časovnem okviru 
(5–10 let).

Kazalnik:
– izdelava Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje.
Predvidena sredstva: 25.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno in učinkovito načrtovanje in 

izvajanje jezikovne politike na področju jezikovnega izobraže-
vanja ter posledično dvig ravni funkcionalne pismenosti vseh 
tipov govorcev.

Nosilec: MK.
2. cilj: Zmožnost govorcev slovenščine za uporabo jezi-

kovnih priročnikov in jezikovnih tehnologij
Ukrep:
– usposobiti govorce in učeče se za učinkovito spora-

zumevanje v slovenskem jeziku, temelječem na ustreznem 
znanju in pozitivnem odnosu do jezika;
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– izobraževanje (učiteljev2 in učečih se) za delo z jezikov-
nimi priročniki in viri.

Kazalnik:
– število izvedenih izobraževalnih oblik.
Predvidena sredstva: 100.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila usposobljenih učite-

ljev in učečih se za kompetentno uporabo priročnikov in dru-
gih jezikovnih virov, povečano število poznavalcev jezikovnih 
tehnologij, njihova množičnejša uporaba, učinkovitejše delo v 
izobraževalnih procesih.

Nosilca: MIZŠ, MK.
3. cilj: Ozaveščenost o različnosti sporazumevalnih potreb 

in načinov sporazumevanja
Ukrep:
– senzibilizacija o različnih sporazumevalnih potrebah in 

zmožnostih različnih skupin govorcev in sprejemljivosti različnih 
oblik sporazumevanja.

Kazalnik:
– število dogodkov in gradiv, ki prispevajo k uresničevanju 

ukrepa.
Predvidena sredstva: 60.000 EUR.
Predvideni učinki: učinkovitejše in strpnejše sporazume-

vanje med različnimi skupinami govorcev.
Nosilca: MK, MIZŠ.
4. cilj: Večjezikovna in medkulturna ozaveščenost
Ukrep:
– priprava dodatnih učnih vsebin in gradiv s področja 

večjezičnosti in medkulturne komunikacije.
Učitelji:
– medkulturno opismenjevanje učiteljev in vzgojiteljev.
Učeči se:
– vzgajanje za razumevanje večjezičnosti in medkultur-

nosti.
Kazalnik:
– število novih gradiv in pripravljenih učnih vsebin s tega 

področja.
Predvidena sredstva: 100.000 EUR.
Predvideni učinki: zviševanje stopnje sporazumevanja 

med različnimi skupinami, zviševanje praga tolerance v večje-
zičnih/večkulturnih okoljih, učinkovitejše sporazumevanje med 
različnimi udeleženci izobraževalnih procesov.

Nosilca: MIZŠ, MK.
5. cilj: Spremljanje jezikovnega stanja
Ukrepi:
– sistematično spremljanje bralne in funkcionalne pisme-

nosti ter spodbujanje raziskav o slabostih, prednostih in izzivih 
jezikovne politike in izobraževanja s poudarkom na pismenosti;

– spodbujanje aplikativnih raziskav o sodobnem sloven-
skem jeziku, njegovi zgodovini, njegovih govorcih (slovenščina 
kot prvi jezik, slovenščina kot drugi ali tuji jezik, govorci s po-
sebnimi potrebami), njihovi jezikovni zmožnosti, sporazume-
valnih potrebah in stališčih ter kontrastivnih, sociolingvističnih 
in drugih raziskav – vključno z raziskavami regionalnih različic 
in slovenščine zunaj Republike Slovenije, ki bodo služile kot 
podpora Akcijskemu načrtu za jezikovno izobraževanje;

– spodbujanje aplikativnih raziskav s področja jezikov 
manjšin ter tujih jezikov v funkciji zagotavljanja podlag za celo-
stno jezikovno politiko na področju jezikovnega izobraževanja 
in kot podpora Akcijskemu načrtu za jezikovno izobraževanje.

Kazalnik:
– število raziskav.
Predvidena sredstva: 500.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno in učinkovitejše načrtovanje, 

razvijanje in izvajanje jezikovne izobraževalne politike.
Nosilci: MK, MIZŠ, ARRS, Urad Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu.

2 Izraz učitelji se smiselno uporablja v ožjem smislu, kjer je to 
potrebno, pa tudi v širšem in tako vključuje vse strokovne delavce v 
vzgoji in izobraževanju: učitelje (tudi drugih predmetov), vzgojitelje, 
knjižničarje, svetovalne delavce.

2.1.3 Slovenščina kot prvi jezik

2.1.3.1 V Republiki Sloveniji

Slovenščina je kot uradni ter za večino prebivalstva ma-
terni jezik pri načrtovanju jezikovne politike deležna največje 
pozornosti. Na ravni jezikovnega izobraževanja bo jezikovna 
politika v naslednjem obdobju posebno skrb namenila jezikov-
nemu pouku slovenščine v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
Republike Slovenije, raziskavam slovenskega jezika ter evalvi-
ranju in raziskovanju jezikovnega izobraževanja v slovenščini.

Skušala bo tudi uzaveščati pomen jasnega in razumljive-
ga uradovalnega jezika ter zagotavljati vseživljenjsko jezikovno 
izobraževanje javnih uslužbencev, da bodo odgovorno soobli-
kovali pisno in govorno podobo slovenskega jezika v javni rabi 
ter skrbeli za jasno in razumljivo izražanje in ne preveč zapleten 
uradovalni jezik.

Sedanja zasnova jezikovnega pouka slovenščine kot 
prvega jezika v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike 
Slovenije si kot temeljni cilj zastavlja funkcionalno zmožnost 
sporazumevanja, temeljna metoda pa je delo z največkrat ide-
aliziranim neumetnostnim besedilom. Glede na bistveno spre-
menjene družbene okoliščine (globalizacija, medkulturnost, 
večjezičnost) pa zgolj dobra funkcionalna pismenost ni več 
dovolj. Posameznik mora prevzemati vedno številnejše jezi-
kovne vloge v osebnem, strokovnem, poklicnem in družbenem 
življenju. V ospredje prihaja potreba po razumevanju družbene 
razsežnosti jezika in kulture, v kateri poteka sporazumevanje. 
Govorcem slovenščine kot prvega jezika, tako mlajšim kot 
odraslim, naj izobraževalni sistem omogoča, da v tem jeziku 
kar najbolj udejanjijo svoje jezikovno-izrazne potenciale, se 
razvijejo v jezikovno kompetentne osebe in se glede na posa-
meznikove potrebe opremijo za učinkovito, to je razumljivo in 
sprejemljivo javno in uradno komunikacijo ter za druge vrste 
specializiranega sporazumevanja.

Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje, ki ga predvide-
va ta resolucija, bo zato na podlagi raziskav in evalvacij pouka 
slovenščine, ki naj potekajo povsem neodvisno in institucio-
nalno ločeno od drugih aktivnosti na področju pouka sloven-
ščine, pa tudi na podlagi rezultatov dosedanjih raziskav bralne 
pismenosti (Pisa), sodobnih ugotovitev (splošno- in specialno-
didaktične) stroke, rezultatov nacionalnih preizkusov znanja 
in mature ter mnenj visokošolskih zavodov in zainteresirane 
javnosti predvidel nov koncept poučevanja slovenščine kot pr-
vega jezika. Koncept naj poleg že uveljavljenih in preizkušenih 
metod pouka slovenščine upošteva še naslednja izhodišča:

– Pri jezikovnem pouku slovenščine je treba upoštevati 
tudi širši kulturni (zunajjezikovni) kontekst, učence usmerjati v 
zmožnost refleksije sprejemanja, interpretiranja, vrednotenja 
in tvorjenja besedil ter v analizo izkušenj, ki jih pridobivajo ob 
sprejemanju in tvorjenju najraznovrstnejših besedil. Teorijo be-
sedilnih vrst naj pouk slovenščine razume kot idealiziran opis 
možnosti besedilne uresničitve, ki pa se v realnem življenju 
uresničuje izrazito prožno glede na najrazličnejše okoliščine. 
Pri snovanju učnih načrtov naj bodo izhodišče dejanske komu-
nikacijske potrebe učencev.

– Eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka slovenščine 
naj bo izboljšanje jezikovne samozavesti govorcev slovenščine.

– Pouk slovenščine kot prvega jezika ne more v celoti 
prevzeti odgovornosti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti, 
zato je treba sistemsko predvideti najrazličnejše možnosti med-
predmetnega povezovanja. Še posebej pa je treba skrbeti za 
čim boljšo povezanost književnega in jezikovnega dela pouka 
slovenščine ter za navezovanje in povezovanje pouka vseh 
jezikov v kurikulu (gl. tudi poglavje Tuji jeziki).

– Pouk slovenskega jezika naj ima tudi funkcijo prvega 
seznanjanja s splošnimi jezikoslovnimi metakoncepti, saj je ta-
kšno znanje bistvena sestavina kritične sporazumevalne zmo-
žnosti in temeljni pogoj za uspešno reševanje problemov na 
najvišjih zahtevnostnih ravneh. Zato je treba za koherentnost 
podajanja slovničnih, pravopisnih in pravorečnih vsebin skrbeti 
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bolj, kot se je skrbelo do zdaj. Pri tem naj se obravnava teh 
vsebin še vedno povezuje (tudi) s praktičnimi besediloslovnimi 
vidiki, vendar je treba preseči omejitev na zgolj neposredno 
uporabno, »funkcionalno« znanje. V tem okviru je smiselno 
spodbujati tudi pripravo šolskih slovnic slovenskega jezika za 
učence in dijake.

Poleg ciljev in ukrepov, ki jih bo predvidel Akcijski načrt za 
jezikovno izobraževanje, pa se uveljavi naslednje:

1. cilj: Razvijanje in izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti 
govorcev slovenščine kot prvega jezika in njihovo usposablja-
nje za učinkovito sporazumevanje

Ukrepi:
– seznanjanje ravnateljev in učiteljev z nacionalno jezi-

kovno politiko na področju slovenščine kot prvega jezika;
– nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izpopolnjevalnem učnih 

načrtov, učnih gradiv in učnih pristopov;
– priprava evalvacij pouka slovenščine, ki bodo potekale 

neodvisno od institucije, ki skrbi za učne načrte, njihovo uvaja-
nje ter za spremljavo pouka slovenščine;

– prenova oziroma izdelava učnih gradiv v klasični in 
e-obliki;

– izdelava seznama strokovnih izrazov za jezikovni pouk 
v osnovni in srednji šoli v slovenščini in tujih jezikih;

– posodabljanje didaktičnih pristopov k učenju jezika in 
vzpodbujanje projektov, ki vključujejo medpredmetno povezo-
vanje tujih jezikov in drugih predmetov s poukom slovenščine;

– spodbujanje uvajanja inovativnih pristopov k učenju in 
poučevanju slovenščine kot prvega jezika;

– spodbujanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja uči-
teljev slovenščine na jezikovnem in didaktičnem področju;

– usposabljanje učiteljev tujih jezikov na področju sloven-
ščine in učiteljev slovenščine na področju tujih jezikov;

– organiziranje in izvajanje ustreznega jezikovnega uspo-
sabljanja glede na sporazumevalne potrebe različnih ciljnih 
skupin na vseh stopnjah izobraževanja;

– spodbujanje ustvarjanja ter drugih motivacijskih dejav-
nosti v slovenskem jeziku v celotnem vzgojno-izobraževalnem 
sistemu.

Kazalniki:
– število izvedenih ukrepov,
– število strokovnih usposabljanj za ravnatelje in učitelje,
– število zunanjih evalvacij pouka slovenščine,
– število prenovljenih učnih gradiv v klasični in e-obliki,
– število motivacijskih projektov,
– število projektov spodbujanja inovativnih pristopov,
– izdelan seznam strokovnih izrazov.
Predvidena sredstva: 700.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno in učinkovitejše načrtovanje, 

razvijanje in izvajanje jezikovne in izobraževalnih politik.
Nosilca: MIZŠ, MK.
2. cilj: Razumljiv uradovalni jezik in nadgrajevanje jezikov-

ne zmožnosti javnih uslužbencev
Ukrepi:
– dopolnjevanje in razširitev priročnika Jezik in oblika 

dopisa v skladu s celostno grafično podobo državne uprave, 
ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Di-
rektorat za organizacijo in kadre) po zgledu Evropske komisije 
(Pišimo jasno);

– dodatno jezikovno izobraževanje za javne uslužbenke 
in uslužbence in njihovo ozaveščanje o družbeni vlogi sloven-
skega jezika, med drugim tudi na specifičnih področjih, kot je 
neseksistična in spolno občutljiva raba jezika;

– ciljno jezikovno usposabljanje za javne uslužbence kot 
obvezni del pripravništva (Upravna akademija);

– izdelava kazalnikov za razumljivo in sprejemljivo javno 
in uradno sporazumevanje za potrebe različnih ciljnih skupin.

Kazalnika:
– dopolnitev priročnika,
– število dodatnih jezikovnih izobraževanj in ciljnih uspo-

sabljanj za javne uslužbence.
Predvidena sredstva: 100.000 EUR.

Predvideni učinki: izboljšanje razumljivosti uradovalnega 
jezika, njegova usklajenost s splošno sprejetimi jezikovnimi 
normami, povečanje števila javnih uslužbencev s temi zmo-
žnostmi, večja in lažja dostopnost dobrin državljanom kot ude-
ležencem uradnih postopkov.

Nosilca: MNZ (vključno z Upravno akademijo), GSV.

2.1.3.2 Zunaj Republike Slovenije

2.1.3.2.1 Začasna mobilnost – zdomstvo

Nekateri govorci slovenščine kot prvega jezika odhajajo 
v tujino (zlasti v evropske države) za omejeno časovno obdo-
bje, na primer zaradi službe. Pogosto jih spremljajo otroci, ki 
določen čas odraščajo in se šolajo v dvo- in večjezičnih okoljih 
zunaj matične države.

Slovenska jezikovna politika mora zdomcem, še posebej 
pa otrokom, zagotoviti možnost širjenja ali izpopolnjevanja 
jezikovne zmožnosti v slovenščini. Čeprav znanje slovenščine 
ti otroci primarno lahko pridobivajo ali vzdržujejo v družini, je 
nujno tudi sistematično učenje slovenščine kot prvega jezika 
v njegovi funkcijski raznolikosti, kakršno otrokom, ki odrašča-
jo v Sloveniji, omogoča šolanje v domačem izobraževalnem 
sistemu. Zato mora vsaj deloma tudi siceršnje izobraževanje 
učencev in dijakov v tujini, to je pridobivanje znanja pri drugih 
predmetih, potekati v slovenskem učnem jeziku – ne nazadnje 
zaradi morebitnega njihovega kasnejšega vključevanja v slo-
venski izobraževalni sistem. Organizacija takšnega sistematič-
nega izobraževanja je seveda mogoča le v omejenem obsegu, 
pogosto celo samo na daljavo, bolj celovito pa je zanjo mogoče 
poskrbeti tam, kjer so potrebe zaradi večjega števila šolajočih 
se večje (na primer v primeru otrok slovenskih uslužbencev v 
Bruslju in Luksemburgu).

1. cilj: Širjenje ali izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v 
slovenščini kot prvem jeziku za zdomske otroke

Ukrepi:
– izdelava e-gradiv za samostojno učenje slovenščine kot 

prvega jezika in drugih predmetov v slovenščini na daljavo in 
za kombinirano učenje;

– vzpostavitev sistema za preverjanje in certificiranje zna-
nja slovenščine kot prvega jezika za tiste, ki so zaključili šolanje 
oziroma se šolajo zunaj Republike Slovenije;

– povečanje števila učiteljev slovenščine na evropskih 
šolah v Bruslju in Luksemburgu;

– ohranjanje poletnih šol/taborov v Republiki Sloveniji za 
otroke govorce slovenščine kot prvega jezika, ki odraščajo in 
se šolajo v večjezičnih okoljih.

Kazalniki:
– število novih e-gradiv,
– število organiziranih izobraževalnih dogodkov,
– vzpostavitev sistema za preverjanje in certificiranje,
– število novih delovnih mest za učitelje slovenščine na 

evropskih šolah.
Predvidena sredstva: 350.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila udeležencev jezikov-

nih izobraževalnih procesov, namenjenih zdomskim otrokom, 
večja dostopnost ustreznih gradiv, povečana stopnja znanja 
slovenščine med otroki v zdomskih skupnostih.

Nosilci: MIZŠ, MK, MZZ, Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

2. cilj: Usposabljanje učiteljev v dvo- in večjezičnih okoljih
Ukrep:
– sistematično formiranje učiteljev slovenščine za vlogo 

strokovnjakov, ki bodo učečim se v dvo- in večjezičnem okolju 
pomagali pri udejanjanju jezikovno-izraznih potencialov in pri 
razvijanju funkcijsko raznolike sporazumevalne zmožnosti v 
slovenščini kot prvem jeziku.

Kazalnik:
– število izobraževalnih oblik za učitelje.
Predvidena sredstva: 40.000 EUR.



Stran 7340 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Predvideni učinki: povečanje števila udeležencev temu 
namenjenih izobraževalnih procesov, implementacija ustreznih 
izobraževalnih metod v omenjenih okoljih.

Nosilci: MIZŠ, MZZ, Urad Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu.

2.1.3.2.2 Zamejstvo in izseljenstvo

Raba slovenščine v zamejstvu, zlasti v Porabju, na av-
strijskem Koroškem in Štajerskem, v zahodni Benečiji, Kanal-
ski dolini, Reziji in na Hrvaškem ter v izseljenskih skupnostih 
močno upada, zato zasluži posebno analizo, skrb, raziskovalno 
pozornost in podporo.

Slovenska jezikovna politika se zavzema, da se pravica 
do znanja in uporabe slovenščine v zamejstvu uveljavlja v 
vseh situacijah in okoljih, kjer je raba slovenščine zakonsko 
predvidena oziroma kjer obstaja želja govorcev po njeni za-
stopanosti. Iz posebnih razmer v zamejstvu izhajajo posebne 
jezikovnonačrtovalne potrebe, za izpolnitev katerih je potrebno 
kompleksno in kontinuirano raziskovanje narodnega in (druž-
beno)jezikovnega položaja zamejskih Slovencev, rabe njihovih 
knjižnih variant slovenskega jezika in narečij ter podpiranje in-
formiranja osrednje slovenske skupnosti o jezikovnem položaju 
in jezikovnih potrebah slovenskega zamejstva.

V odnosu do izseljenstva, za katero je v primerjavi z za-
mejstvom značilen še krhkejši položaj slovenščine, je ključno, 
da si jezikovna politika prizadeva za spodbujanje rabe in uče-
nja slovenščine v vseh krogih in situacijah, kjer za to obstaja 
interes.

Govorcem slovenščine – tako tistim, za katere je slo-
venščina prvi jezik, kot tistim, ki slovenščino uporabljajo kot 
drugi oziroma tuji jezik – mora jezikovna politika omogočiti čim 
kvalitetnejše pridobivanje in utrjevanje jezikovne zmožnosti, da 
bodo dobili osnove za samozavestno in učinkovito sporazu-
mevanje v slovenščini v funkcijsko raznolikih sporazumevalnih 
situacijah. Obenem je pomembno tako učiteljem kot učečim se 
omogočiti, da pridobijo zmožnost nenehnega nadgrajevanja in 
širjenja zmožnosti v slovenščini.

1. cilj: Širjenje ali izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti in 
področij rabe v slovenščini kot prvem jeziku

Ukrepi:
– povečanje štipendijskih skladov, ki omogočajo bivanje 

in izobraževanje Slovencev iz zamejstva in izseljenstva v Slo-
veniji, ter transparentnosti štipendiranja;

– organizacija seminarjev o Sloveniji in slovenski kulturi 
ter o dvo- in večjezičnosti v družbi, družini in na osebni ravni;

– spodbujanje rabe slovenščine v informativnih in predsta-
vitvenih gradivih klasičnega in spletnega formata;

– spremljanje stanja v zvezi z javno rabo slovenščine v 
zamejstvu v zvezi z uresničevanjem jezikovnopolitičnih načrtov;

– podpora pri pripravi učnih gradiv in učbenikov sloven-
ščine posebej za ciljne skupine na dvojezičnih območjih v 
zamejstvu;

– podpiranje slovenskega zamejskega tiska;
– podpiranje slovenske gledališke dejavnosti;
– podpiranje ustvarjalnosti v lokalnih knjižnih različicah 

(nadiščini, terščini, porabščini);
– vzpodbujanje kulturnih in izobraževalnih povezav z na-

rodno matico;
– podpiranje slovenskih medijev pri vključevanju življenja 

in problemov slovenskih zamejcev;
– omogočanje telekomunikacijske pokritosti roba sloven-

skega govornega prostora in zagotovitev dostopnosti sloven-
skega radia in televizije.

Kazalniki:
– obseg sredstev za štipendijske sklade,
– obseg sredstev za medije,
– obseg sredstev za kulturno ustvarjalnost,
– število organiziranih seminarjev,
– število raziskav v zvezi z javno rabo slovenščine v za-

mejstvu in izseljenstvu,

– obseg sredstev in število gradiv in učbenikov sloven-
ščine,

– telekomunikacijska pokritost slovenskega govornega 
prostora.

Predvidena sredstva: 1.000.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila udeležencev izobra-

ževalnih procesov v Sloveniji, namenjenih otrokom, mladim 
in strokovnjakom iz zamejstva in izseljenstva, usklajeno pod-
piranje razvoja in dostopnosti vseh oblik medijske prisotnosti 
slovenščine v zamejskih in izseljenskih okoljih, podpiranje ra-
zvoja kulturne ustvarjalnosti ter zagotovitev ustreznih orodij in 
infrastrukture za to.

Nosilci: MIZŠ, MK, MZZ, Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

2. cilj: Optimizacija poučevanja in učenja slovenščine
Ukrepi:
Učitelji:
– sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev v 

šolah s slovenskih učnim jezikom in v dvojezičnih šolah – tako 
učiteljev slovenščine in drugih jezikov kot učiteljev nasploh – v 
obliki specializiranih tečajev za vlogo strokovnjakov, ki bodo 
učečim se v dvo- in večjezičnem okolju pomagali pri udeja-
njanju jezikovno-izraznih potencialov in pri razvijanju kar se 
da široke in funkcijsko raznolike sporazumevalne zmožnosti v 
slovenščini kot prvem jeziku ter pri kvalitetnem razvijanju zmo-
žnosti v slovenščini kot drugem oziroma tujem jeziku;

– izdelava celovite metodike poučevanja slovenščine v 
večjezičnih okoljih.

Učeči se:
– organizacija tečajev splošnosporazumevalne sloven-

ščine, strokovne slovenščine (glede na potrebe posameznih 
strok in poklicev, vključno z javno upravo) in prevajanja tako 
za govorce slovenščine kot prvega jezika kot tudi za druge;

– organizacija daljših bivanj in tečajev slovenščine v Re-
publiki Sloveniji za učence in dijake šol s slovenskim učnim 
jezikom in dvojezičnih šol v zamejstvu;

– uveljavitev in prilagoditev slovenskega sistema prever-
janja in certificiranja znanja slovenščine v skladu z evropskimi 
smernicami.

K ohranjanju in izboljšanju položaja slovenščine v izse-
ljenstvu, kjer ne gre le za govorce, ki želijo vzdrževati in širiti 
svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini kot prvem jeziku, 
temveč tudi za govorce, ki si želijo revitalizirati slovenski jezik in 
kulturo, jezikovna politika poleg zgoraj navedenih skupnih ukre-
pov skrbi še za optimizacijo poučevanja in učenja slovenščine:

Učitelji:
– usposabljanje učiteljev slovenščine za vlogo strokov-

njakov, ki bodo učečim se v izseljenstvu pomagali pri, glede na 
možnosti in okoliščine optimalnem udejanjanju jezikovno-izra-
znih potencialov, in pri razvijanju kar se da široke in funkcijsko 
raznolike sporazumevalne zmožnosti v slovenščini;

– usposabljanje učiteljev slovenščine v obliki specializira-
nih, konkretnim potrebam prilagojenih seminarjev slovenščine.

Učeči se:
– izdelava e-gradiv za (samo)učenje slovenščine v izse-

ljenstvu.
Kazalniki:
– število izobraževalnih oblik za učitelje in učeče se,
– izdelava metodike,
– uveljavitev slovenskega sistema preverjanja in certifici-

ranja znanja slovenščine,
– število dogodkov na področju čezmejnega sodelovanja 

s komponento medjezikovnega ozaveščanja.
Predvidena sredstva: 200.000 EUR.
Predvideni učinki: izboljšanje izobraževalnih procesov, 

njihovo usklajeno načrtovanje in razvoj, povečanje dostopnosti 
do njih in do ustreznih gradiv, povečanje stopnje prisotnosti re-
zultatov teh izobraževanj in njihove kakovosti v izobraževalnih 
procesih v zamejstvu in izseljenstvu.

Nosilci: MIZŠ, MK, MZZ, Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.
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2.1.4 Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Z migracijskimi procesi se tako v Republiki Sloveniji kot 
tudi zunaj njenih meja veča število zainteresiranih za učenje 
slovenščine kot drugega in tujega jezika. Za pripadnike manj-
šin ter priseljence in vse druge tujce, ki prihajajo v Republiko 
Slovenijo in ostajajo daljši čas, je dostop do znanja (oziroma 
učenja) slovenščine temeljnega pomena, saj se z njim lažje 
aktivno vključujejo v družbo in imajo pri tem enake možnosti za 
osebni razvoj, zaposlitev, dostop do informacij itd. kot večinski 
govorci. Pri tem mora biti v okviru zakonskih in proračunskih 
možnosti zagotovljena tudi njihova pravica do uporabe svojega 
lastnega jezika in kulture.

Otroci in mladi priseljenci, ki se vključujejo v sloven-
ski vzgojno-izobraževalni sistem, se ob vključitvi v redni 
izobraževalni proces učijo slovenščino, ki pa zaenkrat nima na-
tančno definiranega ne obsega ne oblike. V praksi poteka pouk 
slovenščine za otroke priseljence enkrat do dvakrat tedensko, 
vzporedno z rednim poukom. Smernice za uspešno jezikovno 
integracijo so sicer podane v dokumentu Strategija vključevanja 
otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraže-
vanja v RS (MŠŠ, 2007) in bi jih veljalo pri prenovi normativov 
in standardov z namenom učinkovitega vključevanja teh skupin 
govorcev upoštevati, v tem okviru zlasti uvedbo tudi intenzivnih 
uvajalnih tečajev slovenščine.

Odraslim brezplačni dostop do učenja slovenščine kot 
drugega jezika odpira Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja 
programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani 
Evropske unije, ki pa velja le za priseljence iz tako imenovanih 
tretjih držav. Lažji dostop do učenja slovenščine se mora v 
bodoče omogočati tudi priseljencem iz držav Evropske unije. 
V primeru, da se slovenščino uči otrok v okviru vzgojno-izobra-
ževalnega sistema, se morajo možnosti za učenje slovenščine 
predstaviti tudi njegovim staršem.

Študentje, ki prihajajo na študij v Slovenijo v okviru pro-
grama Erasmus, imajo možnost brezplačne enkratne udeležbe 
na tečaju slovenščine, drugi študentje pa take možnosti nimajo.

Slovenija skrbi tudi za promocijo učenja in študija sloven-
ščine ter slovenističnega raziskovanja v tujini posebej z mrežo 
lektoratov na tujih univerzah, v Sloveniji pa tudi s štipendi-
ranjem oseb, ki se slovenščine učijo zunaj meja Republike 
Slovenije in v Slovenijo prihajajo na krajše in daljše tečaje. 
Vendar je to štipendiranje z izjemo Seminarja slovenskega 
jezika, literature in kulture na Univerzi v Ljubljani omejeno na 
osebe slovenskega rodu in ni povsem transparentno. Glede 
na raznoliko ciljno publiko in najrazličnejše sporazumevalne 
potrebe se zato kot prioriteten kaže naslednji cilj:

Cilj: Širjenje ali izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v 
slovenščini kot drugem in tujem jeziku

Ukrepi:
– prenova normativov in standardov z vidika uvedbe 

uvajalnih intenzivnih tečajev slovenščine za otroke priseljence;
– oblikovanje učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik 

v osnovni šoli na podlagi definiranega obsega in oblike učenja 
slovenščine kot drugega/tujega jezika;

– izdelava ustreznih e-gradiv (vključno s priročniki, kot 
so slovnica in slovarji), namenjenih za samostojno učenje in 
kombinirano učenje za najrazličnejše ciljne publike;

– strokovna podpora pri razvoju novih tečajev slovenščine 
kot drugega in tujega jezika v Sloveniji in tujini;

– zagotavljanje pravnih, finančnih in organizacijskih po-
gojev za ohranjanje in razvijanje mreže lektoratov slovenščine 
na tujih univerzah.

Učitelji:
– seznanjanje ravnateljev in učiteljev z nacionalno je-

zikovno politiko na področju slovenščine kot drugega/tujega 
jezika;

– sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za 
poučevanje otrok, učencev in dijakov, katerih prvi jezik ni slo-
venščina in se vključujejo v slovenski izobraževalni sistem 
(učitelji slovenščine in drugih predmetov);

– usposabljanje učiteljev slovenščine, ki poučujejo od-
rasle na tečajih po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja 
programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani 
Evropske unije;

– usposabljanje učiteljev za opismenjevanje nepismenih 
tujih govorcev v slovenščini;

– usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine za 
poučevanje v dvo- in večjezičnih okoljih;

– usposabljanje učiteljev za poučevanje slovenščine na 
tujih univerzah.

Učeči se:
– izdelava posebnih programov in tečajev za opismenje-

vanje nepismenih tujih govorcev;
– organizacija tečajev slovenščine za priseljence iz Evrop-

ske unije;
– sistemska ureditev štipendiranja za udeležbo na tečajih 

slovenščine v Republiki Sloveniji za osebe, ki niso slovenskega 
rodu, ki pa lahko pomembno prispevajo k promociji sloven-
ščine, kulturnim izmenjavam itd. (prevajalci, kulturni delavci, 
raziskovalci …);

– usposabljanje javnih uslužbencev za delo s tujimi go-
vorci slovenščine;

– širitev jezikovne zmožnosti v slovenščini med govorci 
večinskih jezikov v zamejstvu in izseljenstvu.

Kazalniki:
– prenovljeni normativi in standardi z vidika uvedbe in-

tenzivnih uvajalnih tečajev slovenščine za otroke priseljence,
– izdelan učni načrt za slovenščino kot drugi jezik v OŠ,
– število novih e-gradiv,
– število novih tečajev slovenščine,
– število izobraževalnih oblik za učitelje,
– število posebnih programov in tečajev za opismenje-

vanje,
– število štipendij za udeležbo na tečajih slovenščine za 

Neslovence, ki lahko pripomorejo k promociji slovenščine,
– število usposabljanj javnih uslužbencev za delo s tujimi 

govorci slovenščine,
– število usposabljanj za govorce večinskih jezikov v 

zamejstvu in izseljenstvu,
– urejeni delovno-pravni status učiteljev slovenščine na 

tujih univerzah.
Predvidena sredstva: 500.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje in razvoj tovr-

stnega izobraževanja, izboljšanje njegove kakovosti ter po-
večanje njegove dostopnosti (vključno z gradivi) za različne 
skupine govorcev, tako učiteljev kot učečih se.

Nosilci: MIZŠ, MZZ, MK, Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

2.1.5. Jeziki manjšin in priseljencev v Republiki Sloveniji

Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti 
imajo pravico do enakopravne, javne in zasebne rabe svojega 
jezika na območjih občin v katerih živijo. Slovenska jezikovna 
politika na tem področju izhaja iz predpostavke, da je dobro 
razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku, ki pri ostalih manj-
šinah in priseljencih ni slovenščina, eden od temeljnih pogojev 
za razvoj jezikovne zmožnosti v slovenščini.

Republika Slovenija že zdaj zagotavlja pravico do upora-
be in razvoja prvega jezika in kulture obema jezikoma avtohto-
nih narodnih skupnosti, ki imata poleg slovenščine na območjih 
občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna sku-
pnost, tudi status uradnih jezikov. Vse osebe javnega prava 
imajo dolžnost, da na teh območjih poslujejo in se sporazume-
vajo tudi v jeziku avtohtonih narodnih skupnosti.

Prav tako pa na podlagi Zakona o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji spodbuja ohranjanje in razvoj romskega 
jezika in kulture.

Možnost učenja materinščine je po bilateralnih pogodbah 
zagotovljena tudi nekaterim govorcem drugih jezikovnih skup-
nosti, kar omogoča Zakon o osnovni šoli, vendar je uresniče-
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vanje teh pravic nesistematizirano in se v okviru osnovnega in 
srednjega šolstva udejanja le v obliki dopolnilnega pouka ali 
izbirnega predmeta, pri katerem pa ti jeziki niso opredeljeni 
kot prvi jeziki, temveč se obravnavajo kot tuji jeziki. Izhodišče 
jezikovne politike na tem področju v naslednjem obdobju je, da 
imajo vsi govorci, katerih prvi jezik ni slovenščina, v skladu s 
človekovimi pravicami in načeli Evropske unije pravico ohranjati 
in/ali obnavljati (revitalizirati) lastni jezik in kulturo, v tem oziru 
so upoštevana tudi načela in pravice za jezikovne skupnosti, 
ki jih opredeljuje Deklaracija RS o položaju narodnih skupnosti 
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS. Zato mora Akcijski 
načrt za jezikovno izobraževanje predvideti ukrepe, ki bodo sis-
temsko vzpostavili boljše možnosti za učenje prvega/materne-
ga jezika tudi za preostale priseljence in manjšinske skupnosti 
na tistih področjih, kjer tako potrebo zazna država ali lokalna 
skupnost. Takšna možnost naj bo sistemsko pogojena z vzpo-
rednim učenjem ali izpopolnjevanjem znanja slovenščine kot 
drugega ali tujega jezika.

Cilj: Zagotovitev pogojev za učinkovito jezikovno in sicer-
šnjo družbeno integracijo govorcev manjšinskih jezikov.

Poleg rešitev, ki jih bo natančneje opredelil Akcijski načrt 
za jezikovno izobraževanje, se uveljavijo tudi naslednji ukrepi:

– jezikovno usposabljanje javnih uslužbencev in funkcio-
narjev za komunikacijo v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti 
in v jezikih drugih jezikovnih skupnosti, ki  sodijo v okvir 
slovenske jezikovne politike;

– izobraževanje prevajalcev in tolmačev za potencialno 
deficitarne jezike (v okviru potreb tolmačenja za skupnost);

– promocija jezikov avtohtonih narodnih skupnosti, rom-
ske skupnosti, ostalih manjšin in priseljencev na področju 
vzgoje in izobraževanja, informiranja in medijske dejavnosti, 
kulturne dejavnosti in znanstvenega raziskovanja;

– zagotovitev ustreznega prostora v programih javnih me-
dijev v jezikih govorcev, katerih prvi jezik ni slovenščina in ki ta-
kega prostora še nimajo in si takšne prisotnosti v medijih želijo.

Kazalniki:
– število izobraževanj za javne uslužbence in funkcio-

narje,
– število izobraževanj prevajalcev in tolmačev,
– zagotovljen ustrezen prostor v programih javnih medijev,
– število promocijskih dogodkov na različnih področjih in 

objavljenih medijskih prispevkov o jezikih avtohtonih narodnih 
skupnosti, romske skupnosti, ostalih manjšin in priseljencev.

Predvidena sredstva: 300.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje, razvijanje in 

izvajanje jezikovnih izobraževalnih politik, povečanje števila 
jezikovno usposobljenih javnih uslužbencev in funkcionarjev v 
jeziku avtohtonih narodnih skupnosti, ustrezna medijska priso-
tnost jezikov avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti, 
drugih manjšin in priseljencev, ozaveščenost o obstoju jezikov 
avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti, drugih manj-
šin in priseljencev pri ostalih državljanih Republike Slovenije 
na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja in medijske 
dejavnosti, kulturne dejavnosti in znanstvenega raziskovanja.

Nosilci: MIZŠ, pristojna ministrstva, MK.

2.1.6 Tuji jeziki

Načrtovanje politike tujejezikovnega izobraževanja posta-
ja vse pomembnejši del nacionalnih jezikovnih politik v Evrop-
ski uniji. Trenutno stanje na tem področju v Republiki Sloveniji 
izkazuje neusklajenost in pomanjkanje enotnih usmeritev na 
ravni države in posameznih regij. To se še posebej problema-
tično odraža v obsegu izobraževanja za posamezne tuje jezike, 
kjer prihaja do zaskrbljujočih neravnovesij glede na kulturno-ci-
vilizacijsko in gospodarsko-politično vlogo posameznih jezikov 
ter možnosti za njihovo izobraževalno kontinuiteto. Odločanje 
o ponudbi tujih jezikov (v obveznih in izbirnih delih osnovno- in 
srednješolskih programov) je namreč v celoti prepuščeno šo-
lam oziroma njihovim ravnateljem in zato pogosto podvrženo 
tudi zelo kratkoročnim interesom.

Slovenska jezikovna politika zato predvideva, da se v 
Akcijskem načrtu za jezikovno izobraževanje tej problematiki 
posveti poseben poudarek in da se oblikuje enotna politika pou-
čevanja tujih jezikov v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema. 
Ta naj na podlagi analize stanja na področju učenja in pouče-
vanja tujih jezikov v celotni izobraževalni vertikali vsebuje tudi 
izhodišča in smernice: za ustrezno uveljavitev drugega tujega 
jezika v osnovne in srednje šole; za zagotovitev ustrezne in s 
strokovnimi argumenti utemeljene razmestitve in razpršenosti 
učenja tujih jezikov znotraj države in znotraj posameznih regij 
ter za zagotavljanje ustreznega razmerja med njimi, ki bo te-
meljilo na upoštevanju njihove kulturno-civilizacijske in gospo-
darsko-politične vloge in mesta tako v širšem, to je evropskem 
in globalnem kontekstu, kot tudi v ožjem, to je neposredno lo-
kalnem; motiviranje in usposabljanje ravnateljev ter svetovanje 
šolam in njihovim vodstvom za oblikovanje strokovno ustrezne 
in čim bolj stabilne ponudbe tujejezikovnega izobraževanja, ki 
bo smiselno umeščeno v celotno izobraževalno vertikalo tako, 
da bo učence spodbujalo k (sicer nujno neobvezni) kontinuiteti 
učenja in doseganju čim višje stopnje jezikovnih zmožnosti 
vsaj v dveh tujih jezikih; za vzpostavitev sistema ugotavljanja 
in priznavanja v šoli in zunaj šole pridobljenega jezikovnega 
znanja; za uvajanje sodobnih pristopov k načrtovanju in izva-
janju tujejezikovnega izobraževanja v okviru šolskih izvedbenih 
kurikulov.

V osnovno- in srednješolskem izobraževanju naj se pouk 
vseh jezikov načrtuje in izvaja tako, da se navezujejo drug na 
drugega in povezujejo med seboj, in sicer tako tuji jeziki ne 
glede na vlogo v kurikulu (prvi, drugi, tretji tuji jezik idr.) kot tudi 
tuji jeziki in slovenščina ter tuji jeziki in nejezikovni predmeti. 
Navezovanje in povezovanje naj potekata na načine, ki bodo 
spodbujali medsebojni prenos, čim večjo skladnost in stopenj-
sko nadgrajevanje jezikovnega in zunajjezikovnega (to je kul-
turno-civilizacijskega) znanja (na primer razvijanje zmožnosti 
prepoznavanja skupnih in razlikovalnih potez v slovničnih opi-
sih posameznih jezikov, ustrezne učne strategije in dejavnosti, 
primerne organizacijske oblike pouka).

Zakonsko predvidena postopna uvedba zgodnjega učenja 
prvega tujega jezika v izobraževalni sistem (72. člen Zakona 
o uravnoteženju javnih financ) bo v naslednjih letih učencem 
omogočila, da učenje tujih jezikov dojamejo kot nekaj narav-
nega in da postopoma razvijajo zavest o jezikovni in kulturni 
raznolikosti, pozitivno pa bo vplivala tudi na njihov kognitivni 
razvoj. Hkrati pa uvajanje zahteva visoko strokoven pristop k 
poučevanju, ki že v izhodišču preprečuje možnost neustreznih 
praks ter sočasno krepitev zavesti o pomembni vlogi, ki jo ima 
v Republiki Sloveniji slovenski jezik (na področju avtohtonih 
manjšin poleg njega tudi italijanski in madžarski).

Smiselno je, da je tako v osnovni kot v srednji šoli izbor 
tujih jezikov širok, vendar ožji pri prvem tujem jeziku (do trije 
jeziki, ne samo angleščina) in širši pri drugih tujih jezikih. 
Prehod iz osnovne šole v srednjo šolo naj bo na ravni druge-
ga tujega jezika dovolj fleksibilen, da bo učencem omogočal 
izbiro med nadaljevanjem drugega jezika iz osnovne šole, 
izbiro novega drugega tujega jezika, po potrebi pa tudi med 
vnovičnim začetkom pouka istega tujega jezika na osnovni 
ravni. Učenci naj se navajajo na uporabo jezikovnih tehno-
logij, seveda v okvirih svojih kognitivnih zmožnosti in spora-
zumevalnih potreb. V ponudbi tujih jezikov je treba v celotni 
vertikali zagotoviti ustrezno mesto klasičnim jezikom (latinščini 
in grščini). V delih Republike Slovenije, kjer italijanščina in 
madžarščina nista uradna jezika, je treba zagotoviti ustrezno 
mesto tudi jezikoma avtohtonih manjšin kot tujima jezikoma. 
Vse podrobnosti bo opredelil Akcijski načrt za jezikovno izo-
braževanje.

Cilj: Zagotavljanje kakovosti in optimizacija poučevanja 
ter učenja tujih jezikov

Ukrepi:
Učitelji:
– seznanjanje ravnateljev in učiteljev z državno jezikovno 

politiko na področju tujih jezikov;
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– usposabljanje ravnateljev in učiteljev za sprejemanja 
strokovno ustreznih odločitev v zvezi z načrtovanjem in izvaja-
njem (tuje)jezikovnega izobraževanja;

– spodbujanje uvajanja inovativnih pristopov k učenju in 
poučevanju jezikov (CLIL, jezikovni portfolio idr.);

– spodbujanje povezovanja učiteljev tujih jezikov in učite-
ljev materinščin na ravni šole – oblikovanje skupnega šolskega 
jezikovnega kurikula;

– spodbujanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja uči-
teljev na jezikovnem in didaktičnem področju;

– usposabljanje učiteljev slovenščine na področju tujih 
jezikov in učiteljev tujih jezikov na področju slovenščine;

– certificiranje pridobljenih učiteljevih zmožnosti.
Učeči se:
– informiranje in svetovanje učečim se in njihovim staršem 

glede izbire tujih jezikov;
– izdelava ustreznih učnih gradiv za različne stopnje po-

učevanja tujih jezikov;
– vključevanje vsebin v učbenike slovenščine, ki bodo 

krepile zavedanje o pomenu znanja prvega jezika za dobro 
razumevanje drugih jezikov ter s tem navajale na razmišljanje 
o jezikovni raznolikosti kot vrednoti;

– certificiranje pridobljenega znanja tujih jezikov (v formal-
nem izobraževanju in zunaj šole) po veljavni evropski lestvici 
(Skupni evropski jezikovni okvir) ob zaključku osnovno- in 
srednješolskega izobraževanja.

Zunaj institucij formalnega izobraževanja se kvalitetno 
učenje in raba tujih jezikov pri odraslih govorcih omogočata 
predvsem z naslednjimi ukrepi:

– spodbujanje tečajev tujih jezikov na delovnem mestu in 
drugje (vključno z izobraževalno TV);

– spodbujanje izobraževanja prevajalcev in tolmačev za 
potencialno deficitarne jezike;

– stalno/sprotno izobraževanje članov prevajalskih in lek-
torskih služb na jezikovnem in strokovnem področju.

Kazalniki:
– število izvedenih ukrepov,
– število izobraževalnih oblik za ravnatelje in učitelje,
– število učnih gradiv,
– število učnih vsebin o jezikovni raznolikosti,
– število tečajev tujih jezikov za odrasle,
– število izobraževalnih oblik za prevajalce in tolmače,
– število izobraževalnih oblik za člane prevajalskih in 

lektorskih služb.
Predvidena sredstva: 300.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje in razvijanje je-

zikovne platforme za poučevanje tujih jezikov, zvišanje stopnje 
kakovosti poučevanja in znanja/uporabe tujih jezikov, širjenje 
nabora tujih jezikov v izobraževalnih procesih in izven njih ter 
povečevanje možnosti izbora med njimi.

Nosilca: MIZŠ (v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi 
institucijami), MK.

2.1.7 Govorci s posebnimi potrebami

Osebe s posebnimi potrebami morajo svoje sporazume-
valne potrebe uresničevati po drugih poteh, gluhi znakovno, 
slepi z brajico ipd. Možnost takšnega alternativnega izražanja 
je nujna za preprečitev izolacije oseb s posebnimi potrebami ter 
jim hkrati omogoča bolj enakopravno uresničevanje temeljnih 
pravic in dejavnejše vključevanje v družbo. Republika Slovenija 
se je sicer z najrazličnejšimi dokumenti (Ustava Republike Slo-
venije, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Konvencija o 
pravicah invalidov in Izbirni protokol k tej konvenciji, Deklara-
cija o pravicah invalidov, Standardna pravila za izenačevanje 
možnosti za invalide, Resolucija o znakovnem jeziku za gluhe 
ipd.) zavezala k dajanju enakih možnosti vsem, vendar razme-
re kažejo, da njihovo uresničevanje pogosto ostaja v domeni 
nevladnih organizacij in zainteresiranih prostovoljcev. Prioritetni 
cilj jezikovne politike v zvezi z govorci s posebnimi potrebami, 
pa naj gre za gluhe/naglušne, slepe/slabovidne, gluho-slepe, 

osebe s specifičnimi motnjami (na primer disleksija, slabše 
bralne in učne sposobnosti, govorno-jezikovne motnje ipd.) ter 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, je omogočiti tem govor-
cem, da polno razvijejo svojo sporazumevalno zmožnost, ki bo 
omogočila alternativne poti sporazumevanja. To vključuje tudi 
zagotavljanje temeljnih jezikovnih virov in tehnologij ter didak-
tičnih gradiv za govorce s posebnimi potrebami. V zvezi s tem 
je pomemben cilj jezikovne politike tudi priznati alternativnim 
potem sporazumevanja enakovreden položaj, kot ga ima slo-
venščina (v primeru gluhih na primer slovenščina ni prvi, ampak 
drugi jezik). To pomeni tudi nujno ozaveščanje (večinske) jav-
nosti o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in 
o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komuniciranja. Zato 
je treba – upoštevaje načelo inkluzije – javnost pripravljati na 
stik in komunikacijo z govorci s posebnimi potrebami. Da bi bilo 
ta cilj mogoče uresničiti, so potrebni nekateri konkretni ukrepi, 
predvideni v tem dokumentu, ter vključitev navedenih skupin v 
Akcijski načrt za izobraževanje.

Zaradi navedene specifike jezikovnega izobraževanja 
gluhih naj Akcijski načrt za izobraževanje predvidi vlogo, ki jo 
bo imel pri nastajanju in izvajanju Akcijskega načrta ter spodaj 
naštetih ciljev obstoječi Svet za slovenski znakovni jezik.

S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika, ki gluhim osebam daje pravico uporabljati znakovni jezik 
na vseh področjih dela in življenja, ki jo uresničujejo s tolmači za 
slovenski znakovni jezik, se je zahtevnost in pestrost dela tolma-
čev občutno povečala in hkrati so se zvišala tudi pričakovanja 
uporabnikov (gluhih oseb). Razvejano in raznoliko delo tolmačev 
pa zahteva boljše prepoznavanje in standardizacijo slovenskega 
znakovnega jezika, saj sedanja stopnja poznavanja in razvitosti 
Slovenskega znakovnega jezika (SZJ) ne dosega komunikacij-
skih zahtev sodobne in na znanju temelječe družbe.

SZJ je samostojen in drugačen od slovenščine – z visoko 
razvitim manualno-vizualnim načinom izražanja ima drugačno 
skladnjo, drugačna oblikoslovna in besedotvorna pravila, ne 
more se uporabljati hkrati z govorjeno slovenščino.

Znakovni jezik je način sporazumevanja večine odraslih 
gluhih oseb; kadar se družijo z drugimi gluhimi ali slišečimi 
osebami, ki obvladajo znakovni jezik gluhih, uporabljajo isti 
jezikovni kod. Slovenski znakovni jezik je prvi naravni jezik 
gluhih, zato je jezik skupnosti gluhih in ga uvrščamo med jezike 
manjšine v Sloveniji.

1. cilj: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v sloven-
skem znakovnem jeziku

Ukrepi:
– ugotavljanje stanja slovenskega znakovnega jezika;
– sistematično usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za 

poučevanje v slovenskem znakovnem jeziku v zavodih za 
gluhe in naglušne v Republiki Sloveniji;

– vzpostavitev sistema za preverjanje in certificiranje zna-
nja slovenskega znakovnega jezika za učitelje in vzgojitelje v 
zavodih za gluhe in naglušne v Republiki Sloveniji;

– stalno/sprotno izobraževanje tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika;

– izobraževanje v slovenskem znakovnem jeziku na vseh 
stopnjah šolanja;

– izdelava in sprejetje učnih načrtov za slovenski znakovni 
jezik kot prvi jezik;

– uveljavitev slovenskega znakovnega jezika kot izbirne-
ga predmeta v šoli;

– usposabljanje tolmačev za slovenski znakovni jezik.
Kazalniki:
– število izvedenih ukrepov,
– število raziskav, študij, strokovnih člankov in drugih 

znanstvenih tekstov na temo slovenskega znakovnega jezika,
– število izobraževalnih oblik za učitelje in vzgojitelje,
– sprejetje ustreznih učnih načrtov,
– število izobraževalnih oblik za tolmače.
Predvidena sredstva: 300.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje in razvijanje 

oblik jezikovnega izobraževanja na tem področju, povečanje 



Stran 7344 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

števila znanstvenoraziskovalnih del, ki predstavljajo strokovno 
podlago za njihovo razvijanje, izboljšanje odnosa javnosti do 
potreb govorcev s posebnimi potrebami in povečanje njihovih 
sporazumevalnih možnosti.

Nosilci: MIZŠ, MDDSZ, MK.
2. cilj: Omogočanje alternativnih poti sporazumevanja v 

javnem življenju za slepe in slabovidne, gluho-slepe, osebe 
s specifičnimi motnjami (na primer disleksija, slabše bralne in 
učne sposobnosti, govorno-jezikovne motnje ipd.) ter osebe z 
motnjami v duševnem razvoju

Ukrepi:
– tiskanje besedil v brajici in drugih prilagojenih oblikah 

(učna gradiva, učbeniki, uradni dokumenti, označevanje izdel-
kov, napisi v javnosti, leposlovje);

– posodobitev slovenskega brajevega točkopisa;
– oblikovanje obrazcev, listin itd., ki se izdajajo na uprav-

nih enotah, ob volitvah ipd. za navedene skupine oseb s poseb-
nimi potrebami (možnost elektronske ali oblikovno prilagojene 
seznanitve z vsebino obrazcev);

– opremljanje javnih prostorov tudi z zvočnimi informacija-
mi (za usmerjanje v prostoru) za slepe in slabovidne;

– posredovanje slovenskih aktualnih literarnih del (na 
primer nagrajenih ipd.) ter muzejskih in galerijskih (stalnih) 
razstav v zvočni obliki ali v obliki za t. i. lahko branje;

– avdiodeskripcija TV-oddaj in filmov;
– opremljanje produktov kulturne dediščine z oznakami 

za slepe in slabovidne;
– oblikovanje smernic prilagojenega opravljanja izpitov za 

govorce s posebnimi potrebami (na primer možnost ustnega 
opravljanja pisnih izpitov, pisnega opravljanja ustnih izpitov ali 
časovno prilagojenega opravljanja izpitov glede na specifiko 
navedenih skupin oseb s posebnimi potrebami), in sicer na 
področjih, kjer to še ni urejeno;

– zagotavljanje hranjenja literarnih, strokovnih in drugih 
besedil v slepim, slabovidnim in ljudem z motnjami branja pri-
lagojeni digitalizirani obliki v digitalnih knjižnicah in na spletu 
in njihove distribucije med uporabnike s posebnimi potrebami;

– opremljanje muzejev, galerij, gradov, cerkva in drugih 
znamenitih stavb in umetnostno zgodovinskih spomenikov ter 
starih mestnih jeder z avdiodeskripcijo.

Kazalniki:
– število gradiv v brajici,
– število upravnih enot, ki so opremljene s prilagojenimi 

gradivi za slabovidne in osebe z drugimi specifičnimi motnjami,
– število javnih prostorov, ki so opremljeni z zvočnimi 

informacijami,
– število aktualnih literarnih del in drugih kulturnih dobrin 

v zvočni obliki,
– število TV-oddaj in filmov z avdiodeskripcijo,
– število produktov kulturne dediščine z oznakami za 

slepe in slabovidne,
– izdelane smernice za prilagojeno opravljanje izpitov,
– število digitaliziranih del ter z avdiodeskripcijo opremlje-

nih javnih in kulturnih ustanov za slepe in slabovidne ter ljudi 
z motnjami branja.

Predvidena sredstva: 400.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje in razvijanje oblik 

sporazumevalnih možnosti za govorce s posebnimi potrebami.
Nosilci: MNZ, MIZŠ, MK.
3. cilj: Popularizacija pridobivanja zmožnosti za alterna-

tivne poti sporazumevanja pri drugih govorcih
Ukrep:
– tečaji znakovnega jezika, brajice, tečaji priprave lahko 

berljivih in razumljivih besedil za navedene skupine oseb s 
posebnimi potrebami ipd.

Kazalnik:
– število tečajev znakovnega jezika, brajice, priprave be-

sedil.
Predvidena sredstva: 70.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila usposobljenih oseb 

za tovrstno komuniciranje med večinskimi govorci in s tem iz-

boljšanje kakovosti komunikacije med njimi in skupinami oseb 
s posebnimi potrebami.

Nosilci: MIZŠ, MDDSZ, MK.
4. cilj: Izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini 

za govorce s posebnimi potrebami
Ukrepa:
– razvoj metod in didaktičnih gradiv za navedene skupine 

oseb s posebnimi potrebami;
– usposabljanje učiteljev/vzgojiteljev za delo z njimi.
Kazalnika:
– število novih didaktičnih gradiv,
– število izobraževalnih oblik za učitelje.
Predvidena sredstva: 200.000 EUR.
Predvideni učinki: poenotena in dostopnejša orodja in 

pogoji za tovrstna jezikovna izpopolnjevanja, lažje in učinko-
vitejše pridobivanje jezikovne zmožnosti v slovenščini za te 
skupine govorcev.

Nosilci: MIZŠ, MDDSZ, MK.
5. cilj: Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo
Ukrep:
– usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za delo z nave-

denimi skupinami oseb s posebnimi potrebami, vključenih v 
procese rednega izobraževanja.

Kazalnik:
– število izobraževalnih oblik za učitelje in vzgojitelje.
Predvidena sredstva: 70.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila oseb, pripadnikov 

navedenih skupin, v posamezne družbene podsisteme, pove-
čana dostopnost procesov rednega izobraževanja omenjenim 
osebam.

Nosilci: MIZŠ, MDDSZ, MK.

2.1.8 Jezikovna ureditev visokega šolstva in znanosti

Slovensko visoko šolstvo v svojih temeljnih razvojnih do-
kumentih kot enega ključnih dejavnikov v naslednjem desetletju 
izpostavlja nadaljnjo internacionalizacijo, ki sloni na vpetosti v 
mednarodne okvire in na sodelovanju s kakovostnimi partnerji 
z evropskih in neevropskih univerz.

V zvezi z rabo jezika v visokem šolstvu in znanosti so 
med prioritetami za naslednje petletno obdobje ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito jezikovno ureditev ter izboljšali položaj 
slovenščine na obeh področjih. Jezikovna problematika, ki jo 
odpirajo razprave in dokumenti v zvezi s kakovostjo in interna-
cionalizacijo, je povezana predvsem z naslednjimi strateškora-
zvojnimi zahtevami:

– z izmenjavo študentov ter pridobivanjem tujih študentov 
kot protiutežjo zmanjšanja generacij slovenskih študentov do 
leta 2020;

– z izmenjavo profesorjev ter z možnostjo dolgoročnej-
šega zaposlovanja tujih visokošolskih učiteljev na slovenskih 
univerzah;

– z zagotavljanjem kakovosti raziskovalnega dela s po-
stavljanjem zahtev po objavljanju in citiranju v bazah WoS.3

Izhodišče ukrepov v resoluciji je domneva, da sloven-
ske univerze in Republika Slovenija želijo ohraniti in nadalje 
razvijati slovenščino kot učni jezik visokošolskega izobraže-
vanja in jezik znanosti, hkrati pa si želijo zagotoviti nemoteno 
mednarodno razsežnost svojega delovanja in mednarodno 
konkurenčnost.

1. cilj: Omogočanje prostega pretoka študentov in pro-
fesorjev

Raba slovenskega jezika v visokem šolstvu v Republiki 
Sloveniji ob ustrezni jezikovni politiki ne more pomeniti ovire za 

3 Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do mul-
tidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: 
Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sci-
ences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® 
(A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in 
vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970.



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7345 

njegovo internacionalizacijo. Vzpostaviti je treba jasen sistem 
ločevanja med krajšimi oblikami študijskega bivanja študentov 
in visokošolskih učiteljev ter med daljšimi oblikami vključeva-
nja študentov in profesorjev v visokošolski sistem Republike 
Slovenije. Izkušnje na področju poučevanja slovenščine kot 
tujega jezika kažejo, da se je slovenščino mogoče naučiti tako 
receptivno (pasivno) kot produktivno (aktivno) v razmeroma 
kratkem času in da učenje slovenščine ob hkratnem študiju 
oziroma poučevanju za tujce ne pomeni prevelike obreme-
nitve. Zagotavljanje možnosti pouka slovenščine za tujce, ki 
se vključujejo v visokošolski sistem v Republiki Sloveniji, je 
tudi bistveno cenejše kot dodatno usposabljanje slovenskih 
in tistih tujih predavateljev, katerih prvi jezik ni angleščina, v 
angleškem jeziku ter izvajanje vzporednih programov za tuje 
študente povsod, kjer bi bilo to zaželeno. Tuj študent lahko 
spremlja predavanja v slovenščini po enem letu bivanja v 
Sloveniji in učenja slovenščine, visokošolski predavatelji pa so 
sposobni predavati v slovenščini po štirih letih bivanja v Slove-
niji in učenja slovenščine. Po izteku eno- oziroma štiriletnega 
obdobja naj se od njih zahtevata pridobitev spričevala o znanju 
slovenščine na ustrezni ravni ter obvezna raba slovenščine pri 
rednih visokošolskih programih. Zaključna dela (diplome, ma-
gistrska dela, doktorate) lahko tuji študenti pišejo v tujem jeziku 
(s povzetkom v slovenščini) ne glede na naravo visokošolskega  
programa.

Ukrep:
– vzpostavitev/ohranjanje sistema učinkovitega učenja 

slovenščine za tuje študente in visokošolske učitelje znotraj 
posameznih univerz.

Kazalniki:
– sistem učenja slovenščine za tuje študente in profe-

sorje,
– število tečajev slovenščine za erazmovce, redne tuje 

študente ter tuje profesorje,
– število spričeval o znanju slovenščine tujih učiteljev in 

študentov na ustrezni ravni.
Predvidena sredstva: 2.500.000 EUR.
Predvideni učinki: uspešna jezikovna integracija tujih uči-

teljev in študentov v slovenski visokošolski prostor, učinkovita 
in recipročna izmenjava znanstvenih idej in dosežkov.

Nosilec: MIZŠ.
2. cilj: Ohranitev statusa slovenščine kot uradnega in 

učnega jezika visokega šolstva
Ukrepi zagotavljajo status slovenščine kot uradnega in 

učnega jezika v slovenskem visokem šolstvu in znanosti. Hkrati 
sistemsko urejajo možnost poučevanja tudi v drugih jezikih, za-
vedajoč se pomembnosti pretoka študentov in učnega osebja 
ter izmenjave znanstvenih izsledkov in pretoka znanja.

Ukrepi:
– MIZŠ in univerze morajo v okviru nastajajočega zako-

na o visokem šolstvu, izvrševanja Resolucije o nacionalnem 
programu visokega šolstva in strategij postaviti pregledne mo-
dele za smiselno vključevanje tujih študentov in visokošolskih 
učiteljev: (1) s kakovostnimi vzporednimi programi in izbirnimi 
moduli, posebej oblikovanimi za izmenjavne študente, katerih 
predmete bi pod posebnimi pogoji (v skladu z naslednjo alinejo 
ukrepov) lahko izbirali tudi domači študenti; (2) z uvajanjem 
koncepta diferencirane večjezičnosti po tujih zgledih. Koncept 
predvideva, da je jezik visokošolskega študija enak prevladu-
jočemu jeziku okolja, da pa se slušateljem, ki tega jezika ne 
razumejo zadosti dobro, ponudi simultani (strojni) prevod v tuji 
jezik z orodji, prilagojenimi posameznim strokam; prosojnice in 
drugo študijsko gradivo so praviloma dvojezični, v jeziku okolja 
in v tujem jeziku, v tujem jeziku pa potekajo tudi konzultacije 
s tujimi študenti; (3) s spodbujanjem študentske solidarnosti 
in tutorstva oziroma partnerskega razmerja med domačimi in 
gostujočimi študenti;

– zakonodaja mora določiti obvezni večinski obseg izvaja-
nja visokošolskih programov v slovenskem jeziku, in ne tega v 
celoti prepustiti univerzam. Ker se strateška usmeritev univerz 
in države glede povečanja izmenjav ujema, se Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport ter visokošolske organizacije 
sporazumejo o ustreznem načinu njihovega financiranja;

– na ravni doktorskega študija se univerzam prepusti av-
tonomna jezikovna politika ob upoštevanju ustavnih in zakon-
skih omejitev ter splošnega načela, da naj slovenski profesorji 
slovenskim študentom ne predavajo v tujem jeziku.

Kazalniki:
– vzpostavitev modela vključevanja tujcev v slovenski 

visokošolski sistem (zakonodaja),
– določitev obveznega obsega izvajanja visokošolskih 

programov v slovenskem jeziku (zakonodaja),
– število vzporednih programov in izbirnih modulov v 

tujem jeziku.
Predvidena sredstva: 1.200.000 EUR.
Predvideni učinki: z vzporednimi programi, izbirnimi mo-

duli oziroma simultanim strojnim prevajanjem za kratkoročne 
obiske bo zagotovljen učinkovit prenos slovenskega znanja 
tujim študentom.

Nosilec: MIZŠ.
3. cilj: Razvijati sporazumevalno zmožnost v strokovnem 

jeziku
Številni dokumenti in zaveze slovenske države načrtujejo 

dejavno večjezičnost prebivalcev Evropske unije. V skladu s 
tem je treba na visokošolski strokovni ravni omogočati učenje 
strokovne slovenščine, kontrastivne terminologije ter kontra-
stivnega strokovnega in znanstvenega (akademskega) pisanja, 
ob tem pa je treba poskrbeti tudi za ustrezno obvladovanje 
strokovnega sporazumevanja v drugih jezikih za visokošolske 
učitelje in študente.

Ukrepi:
– na podlagi temeljite raziskave in analiz strokovno-znan-

stvenega pisanja na visokošolski ravni, tujih zgledov ter spe-
cifičnosti programov se izdela in univerzam ponudi učni načrt 
za priporočljivi uvodni predmet v 1. letniku prvostopenjskih 
programov, ki bo vključeval omenjene jezikovne vsebine;

– izdelata se načrt usposabljanja učiteljev za strokovno in 
pedagoško sporazumevanje v slovenščini in drugih jezikih ter 
načrt preverjanja jezikovnega znanja v drugih jezikih za tiste 
učitelje, ki izvajajo izbirne module in programe v drugih jezikih;

– spodbuja se izdelava kakovostnih visokošolskih učbe-
nikov v slovenščini in prevodov kakovostnih učbenikov iz tujih 
jezikov;

– za potrebe dela na ravni EU se oblikuje poseben ma-
gistrski študijski program za pridobitev strokovnega naziva 
pravnik lingvist.

Kazalniki:
– izdelan učni načrt za strokovno-znanstveno pisanje,
– izdelan načrt usposabljanja in preverjanja znanja učite-

ljev za sporazumevanje v slovenščini in angleščini,
– izdelan študijski program za naziv pravnik lingvist.
Predvidena sredstva: 10.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno in učinkovitejše načrtovanje 

in razvijanje jezikovne zmožnosti učiteljev tako v slovenščini kot 
angleščini, razvijanje strokovno-znanstvenega jezika posame-
znih strok, vključno z razvijanjem kontrastivne terminologije.

Nosilec: MIZŠ.
4. cilj: Izboljšati položaj slovenščine kot jezika znanosti
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev ter predpisi 

za akreditacijo visokošolskih programov in ustanov (NAKVIS) so 
trenutno predvsem rezultat zavedanja o pomembnosti mednaro-
dno potrjene kakovosti slovenske znanosti. Enako ravna pri do-
deljevanju sredstev tudi ARRS, ko vrednoti odličnost slovenskih 
znanstvenikov za dodeljevanje projektnih sredstev.

Gledano razvojno je seveda poudarjanje potrebe po obja-
vljanju v tujih revijah in tujem jeziku razumljivo, saj so merila in 
z njimi visokošolska habilitacijska politika hotela preseči ome-
jenost slovenskega znanstvenoraziskovalnega dela na domači 
prostor in ga kakovostno sopostaviti tujemu ter tako povečati 
odličnost raziskovalnega dela. V časih, ko so bile tuje objave 
prej izjema kot pravilo, so se univerze smiselno odzvale s pou-
darjanjem nujnega objavljanja tudi v tujem jeziku.
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Taka politika pa je povzročila zapostavljanje in ponekod 
popolno ukinitev znanstvenih objav v slovenščini kot nujnega 
pogoja za napredovanje v znanstvene nazive, za mentorstvo 
doktorskim študentom ter za vodenje raziskovalnih projektov 
in programov. To je škodljivo vsaj z dveh vidikov: razvijanja 
slovenskih terminologij ter slovenščine kot jezika visokošol-
skega izobraževanja ter usihanja kakovostnih slovenskih revij. 
Sedanja politika napredovanj tako povzroča, da v nekaterih 
strokah postaja slovenščina že skoraj obrobni jezik. Smiselno 
znanstveno in strokovno objavljanje v slovenščini je nujno, če 
želimo, da znanstvena sfera o svojih spoznanjih učinkovito 
seznanja slovensko javnost, tako v njenem jeziku sooblikuje 
družbo znanja ter javnosti vrača vložena javna sredstva.

Med merili za pridobitev najnižje stopnje visokošolskega 
učitelja zdaj na primer ni merila »obvladovanje slovenščine 
kot jezika stroke«, med merili za raziskovalno odličnost pa so 
objave v tujih jezikih praviloma edino merilo znanstvene uspe-
šnosti in veljajo nesorazmerno več kot tiste v slovenščini, tudi 
tam, kjer obstajajo kakovostne slovenske znanstvene revije.

Če je v preteklosti bilo nujno spodbujati pisanje v tujem je-
ziku, je danes položaj obrnjen: za razvoj slovenščine v znanosti 
se mora spodbujati tudi kakovostno objavljanje v slovenskem 
jeziku. Prav zato bi morale univerze, ARRS in NAKVIS uravno-
težiti razmerje med mednarodno in domačo »odmevnostjo« ter 
spodbujati znanstveno objavljanje tudi v slovenščini.

Ukrep:
– Univerze naj prek habilitacijske politike vzpostavijo 

spodbude za smotrno objavljanje znanstvenih in strokovnih 
besedil v slovenščini. Poleg objavljanja v tujem jeziku naj 
NAKVIS, ARRS in univerze med pogoje za izvolitve in pogoje 
za financiranje programskih skupin uvrstijo tudi obvezno obja-
vljanje učbenikov, terminoloških gradiv in strokovnih člankov 
ter monografij v slovenščini (izjeme za zelo ozka področja, kjer 
bi bilo to smiselno, določi ARRS) – ti so tudi vir za nastajanje 
terminoloških in jezikovnih baz ter drugih jezikovnih virov, ki so 
resolucijsko obdelani v naslednjem poglavju.

Kazalnik:
– sprejetje in uvedba sistema habilitacijskih pravil in sis-

tema financiranja programskih skupin s posebnim poudarkom 
na slovenskih strokovnih objavah.

Predvidena sredstva: /
Predvideni učinki: povečanje strokovnih objav v sloven-

skem jeziku, razvoj slovenskega strokovnega jezika in termi-
nologije, seznanjanje slovenske javnosti z razvojem slovenske 
znanosti.

Nosilca: ARRS, MIZŠ (v sodelovanju z univerzami).

2.2 Jezikovna opremljenost

2.2.1 Uvod

Opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupno-
sti z jezikovnimi viri, priročniki, orodji in (svetovalnimi) storitvami 
je obravnavana kot eden ključnih dejavnikov, od katerega je 
odvisno uresničevanje večjega števila ciljev jezikovne politike. 
Analize dosedanjega jezikovnega načrtovanja so pokazale, da 
je ena od osrednjih težav opremljenosti jezika pomanjkanje 
sinteze potreb jezikovne skupnosti govorcev slovenščine in s 
tem povezano nadzorovano načrtovanje jezikovne infrastruk-
ture s strani državnih organov, ki te dejavnosti financirajo. Cilj, 
ki je skupen vsem podpoglavjem v tem poglavju resolucije, je 
sprejetje temeljnih usmeritev glede razvoja sodobnih jezikovnih 
priročnikov, virov, orodij in storitev v obliki posebnega Akcijske-
ga načrta za jezikovno opremljenost.

Obravnava jezikovne infrastrukture je omejena predvsem 
na priročnike, vire, orodja in storitve, ki so pomembni s stališča 
jezikovne opremljenosti domačih in tujih govorcev slovenščine 
za uspešno sporazumevanje v slovenščini, učenje in pouče-
vanje jezika, zagotavljanje ustavnih pravic do uporabe jezika 
ter zagotavljanje pravic oseb s posebnimi potrebami. Od časa 
sprejema pretekle resolucije o nacionalnem programu jezikov-

ne politike je prepoznavna sprememba na področju jezikov-
ne infrastrukture predvsem pospešena digitalizacija in razvoj 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ta dva procesa 
postavljata okvir za nadaljnji razvoj infrastrukture, ki bo glede 
na svetovne in evropske trende ter hitrost sprememb predvsem 
digitalna, spletna in mobilna. Evropska unija pri svoji jezikovni 
politiki kot širšem okviru naše resolucije sledi svetovnim tren-
dom in vlaga v razvoj digitalnih virov za uradne jezike Evropske 
unije in druge evropske jezike, čemur mora slediti tudi Slovenija 
in se priključiti pobudam, ki bodo omogočile, da jezikovni pri-
ročniki, viri, orodja in storitve za slovenščino ostanejo v okvirih, 
ki jih Evropska unija želi zagotoviti za vse svoje uradne jezike.

Cilj: Uskladitev dejavnosti pri načrtovanju in izvajanju 
Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost

Ukrepi:
– spodbujanje raziskav o slovenskem jeziku in drugih je-

zikih, ki sodijo v okvir slovenske jezikovne politike, kot podpora 
Akcijskemu načrtu za jezikovno opremljenost;

– v okviru sprejemanja Akcijskega načrta za jezikovno 
opremljenost (5–10 let) se opredeli izdelava jezikovnih priroč-
nikov in razvoj jezikovnotehnoloških virov, orodij in aplikacij 
za slovenski jezik, ki akterjem na tem področju zagotavlja 
enakopravno soudeležbo pri vnaprej določenem mednarodno 
primerljivem razvoju. Akcijski načrt predpostavlja, da se s strani 
financerja načrta ustanovi posebno telo, ki skrbi za njegovo iz-
delavo, spremljanje ter koordinacijo različnih virov financiranja. 
Akcijski načrt se sprejme najpozneje v roku enega leta od spre-
jema resolucije in nato dosledno izvaja po sprejeti dinamiki;

– ustanovitev institucije ali konzorcija institucij za po-
vezovanje, zbiranje, razvoj in distribucijo jezikovnih virov in 
tehnologij. Institucija ali konzorcij mora biti vzpostavljen v roku 
enega leta od sprejema resolucije, pri čemer je treba zagotoviti 
financiranje za njegovo dolgoročno delovanje.

Kazalniki:
– število raziskav o slovenskem jeziku kot podpora Akcij-

skemu načrtu za jezikovno opremljenost,
– izdelava Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost,
– delovanje institucije ali konzorcija institucij za povezo-

vanje jezikovnih virov in tehnologij.
Predvidena sredstva: 850.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje in razvijanje na-

stajanja jezikovnih priročnikov in jezikovne infrastrukture.
Nosilci: MIZŠ, ARRS, MK.

2.2.2 Jezikovni opis

Izhajajoč iz prevladujočih jezikoslovnih teorij, jezik sestoji 
iz poimenovalnega dela, tj. njegovega besedja, in urejevalne-
ga, to je pravil, po katerih se besede uresničujejo, pregibajo in 
uporabljajo v besedilu. Jezikovni opis torej sestavljata slovar 
kot opis besed in besednih zvez in slovnica kot opis pravil, po 
katerih se te uresničujejo, pregibajo in uporabljajo v besedilu.

Vsak kultiviran jezik ima vsaj po en temeljni enojezični 
slovar in vsaj eno temeljno slovnico sodobnega knjižnega/stan-
dardnega jezika. Ta dva opisa predstavljata trdno osnovo na-
daljnjim, bolj ali manj aplikativno naravnanim slovarskim in 
slovničnim delom, ki prikazujejo za posamezne potrebe izbrano 
besedje oziroma pravila ali ki to besedje oziroma pravila prika-
zujejo na drugačen način. Ker se jezik v teku časa spreminja, 
je vsako tako temeljno delo uporabno le v omejenem časovnem 
obdobju, ki je danes krajše kot v 20. stoletju. Jezik se zaradi 
pospešenega razvoja zunajjezikovne stvarnosti v današnjem 
času bistveno hitreje razvija predvsem v svojem poimenoval-
nem delu, medtem ko so za upoštevanja vredne spremembe 
njegovega urejevalnega dela še vedno potrebna desetletja.

V današnjem in polpreteklem času velja za temeljno slo-
varsko delo sodobnega jezika Slovar slovenskega knjižne-
ga jezika, za temeljno slovnično pa Toporišičeva Slovenska 
slovnica. Obe temeljni deli sta utemeljeni in uporabni, vendar 
predvsem zaradi jezikovnih sprememb zadnjih desetletij ne 
zadoščata več vsem potrebam, ki jih pogojuje današnja jezi-
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kovna stvarnost. Druga pomanjkljivost obeh temeljnih del je, 
da sta bili napisani za prikaz v knjižni obliki in da je le temeljni 
slovar prešel v digitalno okolje, kateremu zaradi prvotne knjižne 
zasnove ni prilagojen v polni meri.

Izhajajoč iz dejstva, da slovenščino govori razmeroma 
majhno število govorcev, je za naslednje obdobje smotrno 
načrtovati le en temeljni splošni jezikovni opis. Akcijski načrt za 
jezikovno opremljenost mora predvideti tak slovarski opis so-
dobne slovenščine, ki bo prilagojen uporabi v spletnem in dru-
gih digitalnih okoljih, pri njem pa bodo bodisi v eni ali v različnih 
slovarskih bazah na voljo različni podatki o slovenščini, od 
pomenskih, vezljivostnih, kolokacijskih, frazeoloških, idiomat-
skih, etimoloških in drugih. Osnovo za opis jezika predstavljajo 
zbrani empirični podatki o jezikovni rabi, ki zajemajo različne 
pojavne oblike jezika. Prihodnji akcijski načrt za jezikovno 
opremljenost mora upoštevati stalen in kontroliran razvoj te-
meljnih korpusov, ki zagotavljajo možnost kontinuirane analize 
slovenskega jezika za potrebe jezikovnega opisa. Med njimi so 
referenčni korpus slovenščine, širitev in nadgradnja govornega 
korpusa, korpus besedil s spleta, multimodalni korpusi (besedi-
lo + slika + zvok), korpusi pisne produkcije učencev in dijakov 
ter drugi korpusi, ki jih bo predvidel prihodnji akcijski načrt.

V obdobju, ki ga pokriva resolucija, je treba začeti na-
črtovanje izdelave znanstvene slovnice slovenskega jezika, 
ki bo prikazovala današnji slovnični ustroj slovenskega knji-
žnega/standardnega jezika kot povezovalnega jezika vseh 
Slovencev.

Za dodatno jezikovno opremljenost bo treba dokončati, 
sestaviti oziroma prilagoditi digitalnemu okolju še slovarje, pri 
katerih smo Slovenci v zamudi, zlasti sinonimni slovar, slovar 
besednih oblik vseh standardnih nelastnoimenskih besed, ki bo 
vseboval tudi podatke o dinamičnem in tonemskem naglasu, 
slovar zemljepisnih imen slovenskega narodnega prostora in 
eksonimov, slovar slovenskih osebnih imen (rojstnih in priim-
kov); za ohranitev slovenščine kot strokovnega jezika bo treba 
kontinuirano sestavljati terminološke slovarje različnih strok. 
Vsa ta dela morajo biti opravljena na način, ki bo omogočal 
njihovo medsebojno povezovanje in povezovanje s temeljnim 
slovarjem (in v perspektivi temeljno slovnico) v digitalni obliki 
ter njihovo dostopnost prek sodobnih medijev.

Na osnovi teh temeljnih del je treba izdelati priročnike za 
druge ciljne uporabnike. To so predvsem slovarji in slovnice 
za različne stopnje izobraževanja rojenih govorcev, za tiste, 
katerih materni jezik ni slovenščina, in za osebe s posebnimi 
potrebami.

Ob tem se ne sme pozabiti, da slovenščina ni samo 
današnji knjižni/standardni jezik. Slovenščina so tudi narečja 
in slovenščina ima tudi zgodovino in predzgodovino. Zato je 
treba posvetiti pozornost tudi dialektološkim raziskavam, zlasti 
pisanju lingvističnih atlasov, narečnih slovarjev in monografij o 
posameznih (zamirajočih) narečjih, ter zgodovinsko- in primer-
jalnojezikoslovnim raziskavam, zlasti sestavi zgodovinskega 
slovarja slovenskega jezika, zgodovinske slovnice, prenovi 
etimološkega slovarja itd.

Cilj: Temeljni opis sodobne knjižne/standardne slovenšči-
ne, specializirani jezikovni opisi, dialektološki, zgodovinsko- in 
primerjalnojezikoslovni opisi

Ukrepi:
– sprejetje temeljnih usmeritev za izdelavo temeljnih in 

specializiranih priročnikov sodobnega slovenskega knjižne-
ga/standardnega jezika in temeljnih ter specializiranih priroč-
nikov ter drugih slovenističnih del s področja dialektologije, 
zgodovinskega in primerjalnega jezikoslovja (5–10 let) na na-
cionalni ravni ter njihovo izdelovanje – kot del Akcijskega načrta 
za jezikovno opremljenost;

– sprejetje takega bibliometričnega vrednotenja slovar-
skih in drugih leksikografskih del, ki bo raziskovalce spodbujal 
k sodelovanju pri sestavljanju temeljnih in specializiranih priroč-
nikov za slovenski jezik;

– oblikovanje prosto dostopnega spletnega portala s čim 
več dosegljivimi jezikoslovnimi podatki o slovenščini, namenje-

nega splošnim uporabnikom in strokovni javnosti. Portal mora 
biti vzpostavljen v roku enega leta od sprejema resolucije, pri 
čemer je treba zagotoviti financiranje za njegovo vzpostavitev 
in dolgoročno delovanje.

Kazalniki:
– sprejetje temeljnih usmeritev,
– izdelovanje temeljnih in specializiranih priročnikov za 

slovenski jezik,
– sprejetje ustreznega bibliometričnega vrednotenja slo-

varskih del,
– oblikovanje in vzdrževanje spletnega portala.
Predvidena sredstva: 6.300.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno delovanje na področju izdela-

ve temeljnih in specializiranih jezikovnih priročnikov in njihovo 
izdelovanje, dostopnost na spletu (enotna vstopna točka) s čim 
več obstoječih podatkov o slovenščini.

Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK (vsi v sodelovanju s SAZU, 
univerzami in raziskovalnimi inštitucijami).

2.2.3 Standardizacija

Ugotavljanje aktualne jezikovne norme se začne z ugota-
vljanjem dejanske rabe in njenim vrednotenjem glede na opisa-
no normo – tu se standardizacijska dejavnost tesno povezuje 
s sistemskim opisom jezika in prva težava obstoječih standar-
dizacijskih pripomočkov je pomanjkanje aktualnih jezikovnih 
opisov. Za kontinuirano sledenje neskladjem med aktualnim 
standardom in rabo je treba v Akcijskem načrtu za jezikovno 
opremljenost predvideti možnosti načrtovane izrabe jezikov-
notehnoloških virov in orodij za te potrebe. Gradnja tovrstne 
jezikovnotehnološke infrastrukture omogoča pridobitev deloma 
samodejne in (kar je še pomembneje) objektivne podatkovne 
zbirke, ki se z ustrezno jezikovno interpretacijo lahko uporablja 
v vseh fazah standardizacijskega procesa.

Koncipiranje normativnih jezikovnih priročnikov, ki so na-
menjeni najširšemu krogu jezikovnih uporabnikov in s katerimi 
bo mogoče najbolj učinkovito zadostiti zahtevam po hitri in 
nedvoumni informaciji glede jezikovnih zadreg, je mogoče le 
s predhodnimi raziskavami, v katerih bo odgovorjeno na vpra-
šanji, kako naj bo priročnik za aktivno rabo jezika zasnovan 
in katera vprašanja govorcev naj rešuje. Standardizacijska 
dejavnost mora pri iskanju načinov za zapis ugotovljene norme 
v priročniku upoštevati vse novejše izsledke, s katerimi bi se 
uporabnikovim pričakovanjem približala v taki meri, da bi do-
segla stanje, ki ga obvladujemo s tako imenovanim konceptom 
minimalne intervencije.

Temeljni kodifikacijski priročnik in Slovenski pravopis 
skladno s tradicijo, dobro prakso, v okviru svojih zakonskih 
zadolžitev ter v sodelovanju z vsemi ustanovami s področja 
jezikovnega načrtovanja potrjuje Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti. Na podlagi svojih zakonskih zadolžitev sodeluje 
tudi pri nastajanju vseh drugih temeljnih priročnikov slovenske-
ga jezika z normativnimi vsebinami.

Iz konteksta ideje o spletni jezikovni svetovalnici, ki 
je postavljena že v resoluciji o jezikovni politiki iz obdobja 
2007–2011, je mogoče razbrati, da je med pomembnejšimi 
cilji jezikovne politike tudi dvig jezikovne samozavesti in ugle-
da slovenščine med njenimi govorci, kar je mogoče doseči z 
neformalnim utrjevanjem védenja o jezikovnem standardu. V 
obdobju izvajanja resolucije je bilo narejenih nekaj raziskav 
uspešnosti jezikovnih svetovalnic, iz katerih je razvidno, da 
je potreba po obstoju takega svetovalnega telesa, ki bi hitro 
in učinkovito razblinjalo dvome jezikovnih uporabnikov glede 
jezikovnih in z jezikom povezanih vprašanj, postala še bolj nuj-
na. Vse to kaže na nujnost vzpostavitve svetovalnega telesa, 
ki bi delovalo prek prosto dostopnega spletnega portala s čim 
več dosegljivimi jezikoslovnimi podatki o slovenščini, s katerim 
bo mogoče doseči najširši krog laičnih in strokovnih jezikovnih 
uporabnikov.

Danes večina jezikovnih uporabnikov pri pisanju upora-
blja računalnik in urejevalnike besedil, v katere so ponudniki 
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tovrstnih storitev (na primer Microsoft) vključili črkovalnike, 
namenjene odkrivanju in odpravljanju tipkarskih in pravopisnih 
napak v besedilih. Podobno orodje opozarja na črkovalne 
napake tudi pri brskanju po spletu (na primer Googlov iskal-
nik s sintagmo »ste morda mislili …« uporabniku sugerira 
pogostejšo in zato domnevno pravilnejšo obliko zapisa). V 
nedavni raziskavi, ki je bila izvedena v širši populaciji jezikovnih 
uporabnikov, se je izkazalo, da je le malo tistih, ki priporočilo 
črkovalnika preverijo še v kakem od jezikovnih priročnikov, več 
pa je tistih, ki orodju zaupajo. Iz odgovorov pa je mogoče skle-
pati, da bi bil odstotek slednjih še večji, če bi bili prepričani o 
strokovni podprtosti tega orodja. Z digitalno dobo se tako odpira 
vprašanje prevlade orodij, ki nastajajo izven dosega in vpliva 
slovenističnega jezikoslovja ali slovenske jezikovne politike. 
Posredno poseganje teh orodij na jezikovno rabo se skokovito 
povečuje in zato odpira vprašanje prikaza jezikovnih podatkov 
v uporabniku prijaznih aplikacijah, integriranih v urejevalnike 
besedil in spletne iskalnike. Ena od nalog jezikovne politike v 
prihodnjem obdobju je zato tudi oblikovanje strategij, s katerimi 
bo mogoče z dostopom do ustreznih virov in orodij vplivati na 
ponudnike teh storitev.

Cilj: Izvajanje dejavnosti, s katerimi bodo govorcem slo-
venščine in tujim govorcem, ki se želijo naučiti slovenščine, za-
gotovljeni vsi pogoji, da se seznanijo z jezikovnim standardom 
in se sporazumevajo v skladu z njim

Ukrepi:
– sprejetje temeljnih usmeritev glede razvoja sodobnih 

standardizacijskih priročnikov in storitev, predvsem v luči novih 
medijev in spremenjenih navad uporabnikov standardizacijskih 
pripomočkov – kot del Akcijskega načrta za jezikovno opre-
mljenost;

– vzpostavitev svetovalnega telesa, ki deluje prek prosto 
dostopnega spletnega portala s čim več dosegljivimi jezikoslov-
nimi podatki o slovenščini;

– posodobitev kodifikacije v skladu s posodobljenim jezi-
kovnim opisom.

Kazalniki:
– sprejem temeljnih usmeritev,
– vzpostavitev svetovalnega telesa,
– izdaja pravopisnega priročnika.
Predvidena sredstva: 600.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajen razvoj in dostopnost sodobnih 

priročnikov slovenskega standardnega jezika ter svetovalnih 
storitev na tem področju.

Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK (vsi v sodelovanju s SAZU, 
univerzami in raziskovalnimi inštitucijami).

2.2.4 Terminologija in večjezičnost

Pri načrtovanju večjezičnih virov za prihodnje obdobje ne 
moremo več govoriti samo o klasičnih dvojezičnih ali termino-
loških slovarjih, temveč tudi o slovarskih bazah ali večjezičnih 
bazah znanja, ki se izkoriščajo bodisi neposredno za preverja-
nje informacij v ustrezni spletni ali drugi aplikaciji (ali izvedeni 
tiskani obliki) bodisi za uporabo v orodjih, ki na druge načine 
pomagajo pri učenju tujih jezikov, prevajanju ali tolmačenju, 
kot so sistemi za strojno prevajanje, sistemi za računalniško 
podprto prevajanje, sistemi za podporo tolmačenju itd. Opisane 
vire je mogoče izkoristiti, če je vzpostavljena ustrezna (spletna) 
infrastruktura. Predpogoj za nastanek jezikovnih priročnikov 
in zagotavljanje tehnoloških rešitev, ki rešujejo kontrastivne 
težave med dvema ali več jeziki, pa je obstoj sodobnih virov in 
orodij za slovenščino ter opis jezika z enojezičnega stališča.

Pri dosedanjem jezikovnem načrtovanju je veljalo, da 
so enojezični priročniški viri in orodja za slovenščino domena 
javnega financiranja, dvo- in večjezični viri in orodja pa so 
bili prepuščeni bodisi naključnemu entuziazmu posameznikov 
bodisi komercialni sferi. Z vstopom v digitalno paradigmo ta 
koncept ne zadostuje, kajti ena od posledic razvoja informa-
cijskih in komunikacijskih tehnologij je ta, da so tradicionalni 
dvo- ali večjezični priročniki s prestopom v spletno oziroma 

digitalno okolje postali komercialno bistveno manj zanimivi ali 
celo nezanimivi, kar kažejo trendi po Evropi in v svetu, ne le 
v Sloveniji. Po drugi strani je v digitalnem okolju mnogo lažje 
izkoriščati podatke iz ene baze podatkov za sestavljanje drugih 
baz s sorodno vsebino, kar velja tudi za dvo- ali večjezične 
baze, terminološke baze podatkov itd. Z vzpostavitvijo ustrezne 
infrastrukture je mogoče izdelati večjezične vire tudi za jezike 
ali specializirana tematska področja, ki do sedaj še niso bila 
obdelana, česar brez te zaradi manjšega števila ciljnih uporab-
nikov ne bi bilo realno pričakovati.

Strokovna terminologija je ključna za delovanje Slovenije 
na številnih ravneh. Zato je treba prizadevanja v okviru državne 
jezikovne politike usmeriti na opremljanje jezika in jezikovno 
usposabljanje strokovnjakov na vseh terminoloških področjih. 
Jeziki z večjim številom govorcev so v prednosti že zato, ker 
jih na večjem trgu močneje podpira jezikovna industrija (dosto-
pnejše in številnejše sodobne slovarske baze, terminološke 
zbirke, jezikovni korpusi, sistemi za strojno prevajanje itd.), zato 
je pri jezikih z manjšim številom govorcev še toliko pomembnej-
ša vloga države. Akcijski načrt za jezikovno opremljenost mora 
upoštevati to dimenzijo z vzpostavitvijo terminološkega portala 
kot delom prosto dostopnega spletnega portala s čim več do-
segljivimi jezikoslovnimi podatki o slovenščini, ki bo vseboval 
tudi spletni forum za hitro izmenjavo znanja in mnenj o termi-
noloških rešitvah med področnimi strokovnjaki in jezikoslovci.

Cilj: Vzpostavitev infrastrukture ter izdelava prosto do-
stopnih večjezičnih in terminoloških virov in orodij za podporo 
učenju in poučevanju tujih jezikov in terminološkemu delu

Ukrepi:
– sprejetje temeljnih usmeritev glede izdelave sodobnih 

dvo- in večjezičnih splošnih ter terminoloških jezikovnih priroč-
nikov (5–10 let) na nacionalni ravni in njihovo izdelovanje – kot 
del Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost;

– vzpostavitev splošnega večjezičnega portala, ki bo del 
prosto dostopnega spletnega portala s čim več dosegljivimi 
jezikoslovnimi podatki o slovenščini, kjer bo na voljo večjezična 
vsebina, zbrana s pomočjo digitalizacije ali z drugimi sredstvi 
iz obstoječih dvo- ali večjezičnih virov. Portal naj omogoča tudi 
izkoriščanje moči množice pri nadgrajevanju vsebin in mora 
delovati kot večjezični agregator podatkov kontrastivne narave 
iz drugih delov spleta;

– vzpostavitev terminološkega portala kot dela prosto 
dostopnega spletnega portala s čim več dosegljivimi jeziko-
slovnimi podatki o slovenščini, ki bo vseboval tako obstoječe 
kot tudi nastajajoče terminološke slovarje, terminološke baze 
in učinkovit svetovalni servis ter bo izkoriščal možnosti hitre 
izmenjave znanja in mnenj med področnimi strokovnjaki in 
jezikoslovci, ki jih omogoča splet. V okviru portala mora biti 
predvidena tudi vzpostavitev nacionalnega mehanizma za po-
trjevanje terminologije Evropske unije;

– spodbujanje projektov, ki predvidevajo sestavljanje na 
enojezičnem slovenskem temeljnem opisu zasnovanih termino-
loških in večjezičnih baz podatkov ter večjezičnih (vzporednih, 
primerljivih itd.) in terminoloških korpusov.

Kazalniki:
– sprejetje temeljnih usmeritev,
– vzpostavitev splošnega večjezičnega portala,
– vzpostavitev terminološkega portala,
– število podprtih projektov s področja gradnje terminolo-

ških in večjezičnih baz podatkov in priročnikov.
Predvidena sredstva: 600.000 EUR.
Predvideni učinki: dostopnost večjezičnih in terminoloških 

baz podatkov, poenotenje terminologije.
Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK (vsi v sodelovanju s SAZU, 

univerzami in raziskovalnimi inštitucijami).

2.2.5 Jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije so zbirno poimenovanje za raz-
lična računalniška orodja in aplikacije, ki izrabljajo obstoječe 
jezikovne (meta)podatke za razreševanje z jezikom poveza-
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nih praktičnih dilem uporabnikov (sistemi za prepoznavanje in 
sinteza govora, strojno prevajanje, strojno podprto prevajanje, 
črkovalniki, slovnični pregledovalniki, sistemi za samodejno 
odgovarjanje na vprašanja, besedilno rudarjenje itd.) ali za po-
stopke računalniške analize naravnega jezika za izdelavo zlasti 
digitalnih jezikovnih priročnikov in virov (postopki tokenizacije, 
oblikoskladenjskega označevanja, skladenjskega razčlenje-
vanja, avtomatskega razločevanja pomenov, avtomatskega 
razreševanja besedilnih koreferenc, prepoznavanja imenskih 
entitet itd.).

Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v za-
dnjih 10 letih ustvarja »digitalno vrzel«, zaradi katere bodo 
jeziki, ki bodo pri tem razvoju zaostajali, postali manj privlačni 
in konkurenčni v globalno povezanem svetu. Digitalna vrzel 
ločuje jezike, ki so dovolj prisotni na svetovnem spletu, za 
katere obstajajo sodobni digitalni viri in so jezikovnotehnološko 
razviti, od tistih, pri katerih se zaostanek s skokovitim razvojem 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij povečuje. Za veči-
no uradnih jezikov Evropske unije so bili v zadnjih desetih letih 
izdelani načrti razvoja digitalnih virov in jezikovnotehnoloških 
aplikacij, s čimer posamezne države oziroma jezikovne skup-
nosti na sistematičen in programiran način skrbijo za prehod 
svojih jezikov v digitalno okolje. Načrti imajo praviloma nasle-
dnje cilje: (1) identifikacija dejavnikov na področju jezikovnega 
opisa, jezikovnih tehnologij in virov; (2) sistematična analiza 
jezikovne rabe in z njo povezanih potreb jezikovne skupnosti; 
(3) izdelava seznama obstoječih in manjkajočih računalniških 
jezikovnih izdelkov in storitev za raziskovalne skupnosti in 
širšo javnost; (4) vzpostavitev organiziranega skladiščenja, 
vzdrževanja in distribucije obstoječih priročnikov, virov in orodij; 
(5) vzpostavitev dolgoročnega programa nastajanja in razvoja 
digitalnih jezikovnih priročnikov, virov in orodij; (6) vzpostavitev 
sodelovanja z evropskimi pobudami za izmenjavo digitalnih 
virov in orodij.

Medsebojno primerljivost takih programov med drugim 
zagotavlja upoštevanje evropskih pobud, kot so zdaj razisko-
valni infrastrukturi CLARIN in DARIAH, infrastrukturni projekti, 
na primer META-NET, itd.

Pri evalvaciji jezikovnotehnološke razvitosti posame-
znega jezika se navadno upoštevajo naslednji kazalci. Med 
jezikovnotehnološke vire (korpusi, baze znanja) spadajo:  
(1) referenčni korpusi, specializirani korpusi; (2) obliko-
skladenjsko in skladenjsko označeni korpusi (odvisnostne 
drevesnice); (3) semantično in diskurzno označeni korpusi;  
(4) vzporedni korpusi, pomnilniki prevodov, večjezični primer-
ljivi korpusi; (5) govorni korpusi (posnetki govorjenega jezi-
ka, jezikoslovno označeni govorni korpusi, dialoški korpusi);  
(6) multimedijske in multimodalne baze (besedilo, združeno 
z video/avdio podatki); (7) semantični leksikoni, slovarji sino-
nimov, ontologije; (8) jezikovni modeli (statistični modeli za 
izračun verjetnosti analiz na različnih jezikoslovnih ravneh) in 
(formalne) slovnice; (9) leksikoni besednih oblik in večbese-
dnih enot; (10) terminološke baze. Med jezikovnotehnološka 
orodja in aplikacije spadajo: (1) črkovalniki in moduli za pre-
verjanje slovnične ustreznosti; (2) strojno prevajanje, strojno 
podprto prevajanje v različne jezike; (3) sinteza in prepoznava 
govora (govorni informacijski sistemi, pripomočki za učenje 
govorjene slovenščine, prenosni in vgradni uporabniški vme-
sniki, sistemi za govorno upravljanje tehniških sistemov);  
(4) tokenizacija, oblikoskladenjsko označevanje, oblikoslovna 
in besedotvorna analiza in sinteza; (5) skladenjsko razčlenje-
vanje (površinska ali globinska skladenjska analiza stavkov, 
vezljivost); (6) stavčna semantika (avtomatsko razločevanje 
pomenov, pomenske vloge); (7) semantika besedila (avtomat-
sko razreševanje besedilnih koreferenc, analiza sobesedila, 
luščenje pragmatičnih informacij, sklepanje iz sobesedila);  
(8) procesiranje diskurza (analiza formalne strukture besedila, 
analiza retorične strukture besedila, argumentacijska analiza, 
analiza besedilnih vzorcev, prepoznavanje besedilnih žanrov 
itd.); (9) luščenje informacij (avtomatsko indeksiranje bese-
dil, multimedijsko luščenje informacij, večjezično luščenje 

informacij); (10) informacijsko poizvedovanje (prepoznava-
nje imenskih entitet, dogodkovno/relacijsko poizvedovanje, 
avtomatsko prepoznavanje mnenj/odnosa, besedilna analitika 
in besedilno rudarjenje); (11) avtomatska sinteza (tvorba) 
besedila v naravnem jeziku, sistemi dialoga.

Za prihodnje obdobje je smiselno načrtovati vsaj (a) izde-
lavo, dodelovanje in vzdrževanje (standardno) označenih refe-
renčnih in specializiranih korpusov slovenskega jezika, vključ-
no z oblikovanjem jezikovnih modelov za statistično podprto 
verjetnostno analizo jezikovne rabe na različnih jezikoslovnih 
ravneh ter orodij in aplikacij za njihovo računalniško analizo in 
vizualizacijo, in (b) delo pri vseh nalogah, ki so naštete v sklo-
pu jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij. Terminološke baze 
bodo vključene v načrtovani terminološki portal.

V okviru Akcijskega načrta izdelave jezikovnih priročnikov 
in virov je treba predvideti skupne elemente, ki bodo omogočali 
njihovo povezljivost in s tem prispevali k učinkovitejši uporabi 
virov pri izdelavi jezikovnih priročnikov.

Ena od temeljnih zadreg pri dosedanjem razvoju prora-
čunsko financiranih orodij in virov je ta, da po koncu projek-
tov oziroma obdobja financiranja večinoma niso dostopni za 
javno uporabo oziroma jih ni več mogoče najti, vzpostaviti ali 
uporabiti. Analogna težava je nejasen status avtorskih pravic 
oziroma dostopnosti pri priročnikih, virih in aplikacijah, ki že 
obstajajo. Za premostitev te zadrege je treba ustanoviti insti-
tucijo ali konzorcij institucij za povezovanje, zbiranje, razvoj in 
distribucijo jezikovnih tehnologij, financiranih z javnimi sredstvi, 
ki bo skrbela za njihovo trajno in čim bolj prosto dostopnost za 
vse uporabnike. Pri jezikih z manjšim številom govorcev, kot je 
slovenščina, je potrebno, da so viri dostopni tudi za morebitno 
komercialno uporabo, kjer je to dopustno in mogoče, saj je to 
eden od učinkovitih načinov spodbujanja rabe jezika v digital-
nem okolju.

Cilj: Spodbujanje razvoja jezikovnih tehnologij za sloven-
ski jezik, ki vključuje vzpostavitev potrebne infrastrukture ter 
izdelavo čim bolj prosto dostopnih virov in orodij

Ukrep:
– sprejetje temeljnih usmeritev razvoja sodobnih jezikov-

nih tehnologij na nacionalni ravni (5–10 let) in njihovo izdelo-
vanje – kot del Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost.

Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK.
Kazalnika:
– sprejetje temeljnih usmeritev,
– število novih jezikovnotehnoloških orodij, aplikacij, virov.
Predvidena sredstva: 2.200.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajen načrt razvoja jezikovnih teh-

nologij, ki bo temeljil na temeljiti preverbi stanja in postavljenih 
prioritetah.

Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK.

2.2.6 Digitalizacija

Prehod v digitalno okolje predpostavlja, da sčasoma vsa 
besedilna ali druga gradiva (avdio, video itd.), ki predstavljajo 
kulturno in znanstveno dediščino, postanejo (prosto) dostopna 
v digitalni obliki. Prosta dostopnost takšnih jezikovnih virov 
spodbuja njihovo uporabo na digitalnih medijih, vključno z 
medsebojno povezljivostjo, in nudi empirično osnovo za ra-
zvoj jezikovnih tehnologij slovenskega jezika. Prost dostop 
omogočijo licence, kot so Creative Commons, kjer se avtorji 
odpovedo (delu) avtorskih pravic nad digitalnim izvirnikom, s 
čimer se omogoči ne samo pregledovanje, temveč tudi prenos 
in nadaljnje razširjanje jezikovnih virov.

Digitalizacija obstoječih jezikovnih opisov, ki jih tradicio-
nalno dojemamo v knjižni obliki, in zagotavljanje njihovega pro-
stega dostopa na spletu sta nujna. V času veljavnosti resolucije 
2007–2011 je bil prek spletnega vmesnika zagotovljen prost 
dostop do Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slovenskega 
pravopisa 2001 in nekaterih drugih priročnikov, v bodoče bo 
treba spletno dostopnost v okvirih, ki jih določajo slovenski 
pravni red in mednarodno primerljive uzance, urediti tudi za 
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čim več preostalih ključnih, obstoječih in nastajajočih temeljnih 
in specialnih jezikovnih opisov in samih podatkovnih baz z na-
menom vgradnje v sekundarne aplikacije kot tudi za nadaljnji 
razvoj jezikovnih tehnologij za slovenski jezik. Odprtost je tudi 
tehnološko pogojena, zato naj bi bili jezikovni priročniki in viri 
zapisani z ustreznimi mednarodnimi standardi in priporočili, 
kot so XML in standardi ISO, predvsem tistimi, izdelanimi v 
Tehničnem odboru TC 37 »Terminologija in drugi jezikovni 
viri«, pa tudi drugimi relevantnimi priporočili, kot na primer 
Konzorcija za zapis besedil (Text Encoding Initiative, TEI). Ob-
stoječi terminološki priročniki naj se objavijo na načrtovanem 
terminološkem portalu.

V Sloveniji obstaja že vrsta digitalnih knjižnic, ki omogo-
čajo digitalni dostop do polnega besedila. Osrednja zbirka je 
dLib, digitalna knjižnica Slovenije, ki pa za večino starejšega 
slovenskega slovstva ponuja skenograme oziroma iz njih av-
tomatsko zajeto polna besedila, ki imajo zaradi starih izvirnikov 
precej napačno optično prepoznanih delov. Korekcije so zamu-
den, vendar potreben del izdelave kvalitetnih čistopisov, ki jih je 
nato možno jezikovnotehnološko digitalno umestiti. Izdelovanje 
čistopisov starejše jezikovne produkcije je potrebno spodbujati 
tudi s pomočjo izkoriščanja moči množice pri vnašanju in po-
pravljanju jezikovnih virov – primer dobre prakse predstavlja 
Slovenska leposlovna klasika na Wikiviru.

Država mora podpirati znanstveno produkcijo v sloven-
skemu jeziku, ki je dragocen vir slovenskega strokovnega iz-
razja in strokovnega izražanja. Možnosti za zajem, procesiranje 
in distribucijo takih besedil doslej niso bile polno izkoriščene. 
Z omogočanjem dostopa do teh del, kot so na primer objave 
v znanstvenih in strokovnih zbornikih in revijah, je mogoče ta 
besedila jezikovnotehnološko obdelati in dati na voljo posa-
meznim znanstvenim skupnostim za namene upravljanja s 
terminologijami v okviru splošnega terminološkega portala kot 
dela prostodostopnega spletnega portala s čim več dosegljivimi 
jezikoslovnimi podatki o slovenščini.

Cilj: Spodbujanje digitalizacije in omogočanje prostega 
dostopa za vse obstoječe jezikovne vire in priročnike, ki pred-
stavljajo kulturno dediščino oziroma znanstveno produkcijo, 
vezano na slovenski jezik

Ukrepa:
– v mehanizem izbire projektov, katerih namen je pro-

dukcija jezikovnih virov in priročnikov, financiranih z javnimi 
sredstvi, se vgradi zahteva, ki zagotavlja, da so izdelani viri in 
priročniki v največji možni meri standardizirani in dostopni tudi 
prek spleta;

– dodelitev infrastrukturnih raziskovalnih sredstev za tiste 
programe, ki vsebujejo digitalizacijo pisne kulturne dediščine 
(ta ne zajema le izdelave skenogramov, temveč tudi čistopise, 
za pomembne dokumente pa tudi tekstnokritične izdaje) in 
digitalizacijo ali prilagajanje digitalnemu okolju jezikovnih pri-
ročnikov za slovenščino, in tistim, ki zagotavljajo spletni dostop 
do celotnih besedil znanstvene produkcije v slovenskem jeziku.

Kazalniki:
– izvedba zapisanih ukrepov,
– število digitaliziranih del pisne kulturne dediščine,
– število digitaliziranih priročnikov za slovenščino,
– dostop do digitaliziranih besedil znanstvene produkcije 

v slovenščini.
Predvidena sredstva: 300.000 EUR.
Predvideni učinki: povečanje števila in večja dostopnost 

digitaliziranih del pisne kulturne dediščine, priročnikov za slo-
venščino in besedil znanstvene produkcije.

Nosilci: MIZŠ, ARRS, MK.

2.2.7 Govorci s posebnimi potrebami

Na področju jezikovne opremljenosti za osebe s posebni-
mi potrebami so kot specifična področja, ki presegajo splošno 
opremljenost jezika z jezikovnimi viri in orodji, izpostavljeni 
predvsem slovenski znakovni jezik, pripomočki za slepe in sla-
bovidne, pripomočki za osebe z govorno-jezikovnimi težavami 

ter tehnični pripomočki za osebe z disleksijo (z bralno-napiso-
valnimi težavami).

Razvijanje slovenskega znakovnega jezika izhaja iz dolo-
čil Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika in resolu-
cija spodbuja vse dejavnosti, ki so del rednega izvajanja določil 
zakona. Izven teh se osredotoča na nove možnosti, ki jih prina-
šajo sodobne tehnologije, ter spodbuja razvoj infrastrukture, ki 
omogoča, da gluhe osebe lahko uveljavljajo pravico uporabljati 
znakovni jezik v vseh postopkih pred državnimi organi, izvajalci 
javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe, prav tako pa 
tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi jim gluhota 
pomenila oviro pri zadovoljevanju njihovih potreb. Med deli 
infrastrukture, ki so namenjeni zadovoljevanju teh potreb, so 
predvsem razvoj multimedijskega slovarja znakovnega jezika 
ter vse tehnološke aplikacije, ki vključujejo znakovni jezik (na 
primer servisi za tolmačenje znakovnega jezika s pomočjo vi-
deo povezave, sistemi za samodejno razpoznavo znakovnega 
jezika in podobni).

Infrastruktura, namenjena slepim in slabovidnim osebam, 
vključuje velik del tehnoloških rešitev in aplikacij, ki so name-
njene vsem govorcem. Med njimi so izpostavljeni predvsem 
vsi sistemi za avtomatsko razpoznavo in sintezo govora ter 
jezikovni viri, potrebni za izgradnjo teh sistemov. Poleg osnov-
nih sistemov resolucija spodbuja razvoj jezikovno specifičnih 
tehnologij, vključenih v dodatke, namenjene slepim in slabovi-
dnim, kot na primer v naprave za branje elektronskih datotek ali 
predvajanje digitalno posnetih zvočnih knjig, bralnike zaslonov 
na računalnikih ali mobilnih napravah, (ročni) bralniki z izgovo-
rom besedila itd. Eno od pomembnih področij je tudi lokalizacija 
programske opreme, ki je namenjena slepim in slabovidnim, 
ter tehnološka podpora jezikovno specifičnim potrebam za 
delo z brajico.

Za osebe z disleksijo (bralno-napisovalnimi težavami) so 
pomembni specifični tehnični pripomočki, na primer elektronski 
bralniki – naprave za branje elektronskih datotek ali predva-
janje digitalno posnetih zvočnih knjig, bralniki zaslonov na 
računalnikih ali mobilnih napravah, (ročni) bralniki z izgovorom 
besedila, pametna pisala itd.

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju in druge osebe, 
ki težje berejo in razumejo prebrano (na primer osebe po 
poškodbi glave), je pomemben razvoj sodobnih tehnoloških 
aplikacij, ki (hkrati s poenostavitvijo vsebine) omogočajo lažje 
branje besedila.

Cilj: Opremljenost oseb s posebnimi potrebami s specifič-
nimi jezikovnimi in jezikovnotehnološkimi pripomočki in orodji

Ukrepi:
– vzpostavitev osrednje institucije z namenom povezova-

nja, zbiranja, razvoja, distribucije jezikovnih virov in tehnologij 
za področje slovenskega znakovnega jezika. Institucija mora 
biti vzpostavljena v roku enega leta od sprejema Resolucije, 
pri čemer je treba zagotoviti financiranje za njeno dolgoročno 
delovanje;

– vključitev specifičnih virov in orodij za osebe s posebni-
mi potrebami v Akcijski načrt za jezikovno opremljenost;

– opis sodobne norme, standardizacija in spodbujanje 
znanstvenoraziskovalnega dela na področju slovenskega zna-
kovnega jezika;

– izdelava orodij za komunikacijo s slepimi in slabovidni-
mi, gluhimi in naglušnimi, z gluho-slepimi ter osebami z disle-
ksijo in motnjo v duševnem razvoju, ki omogočajo izboljšanje 
njihove sporazumevalne zmožnosti.

Kazalniki:
– vzpostavitev institucije za koordinacijo,
– vključitev virov in orodij v akcijski načrt,
– število znanstvenoraziskovalnih del na področju sloven-

skega znakovnega jezika,
– število izdelanih orodij za komunikacijo za govorce s 

posebnimi potrebami
Predvideni učinki: povečanje števila znanstvenorazisko-

valnih del na področju slovenskega znakovnega jezika kot 
osnove za nadaljnje ukrepe, zlasti izdelavo orodij za komu-
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nikacijo govorcev s posebnimi potrebami s ciljem povečanja 
njihovih sporazumevalnih možnosti.

Predvidena sredstva: 400.000 EUR.
Nosilci: MIZŠ, MDDSZ, ARRS, MK.

2.3 Formalnopravni vidiki slovenske jezikovne politike

Nadaljnje formalnopravno uokvirjanje slovenske jezikov-
ne politike je potrebno, pri tem pa je treba tehtati med večjo 
ali manjšo ustreznostjo urejanja bodisi s »krovnim« zakonom 
bodisi s posameznimi določbami posebnih področnih zakonov, 
uredb in drugih aktov, ki se dotikajo jezikovne rabe.

Za evalviranje in predloge morebitnega revidiranja in nad-
grajevanja formalnopravnega okvira jezikovne ureditve Repu-
blike Slovenije je prvenstveno zadolžena Služba za slovenski 
jezik na MK.

Ta mora pri tem delovati na naslednjih splošnih načelih:
– Formalnopravna določila v zvezi s statusom, obvezno 

rabo in obveznim znanjem slovenščine in drugih jezikov morajo 
biti jasna, zavezujoča, splošno sprejemljiva v javnosti, medse-
bojno usklajena in realno izvedljiva z natančno predvidenimi je-
zikovnonačrtovalnimi koraki, seveda pa tudi vsebinsko skladna 
z Ustavo Republike Slovenije in pravnim redom Evropske unije.

– Zdaj veljavna zakonska in druga pravna določila, ki za-
deve v zvezi z jeziki urejajo le načelno, bodisi z zagotavljanjem 
prednostnega položaja slovenščine bodisi z zagotavljanjem 
pravic govorcem slovenščine in drugih jezikov, pa so bila v času 
od svojega sprejetja neuresničena, sistematično neupoštevana 
ali drugače prezrta, je treba ali izločiti iz zakonodaje ali jih do-
polniti v skladu s prejšnjim odstavkom.

– Zakonska določila glede položaja, obvezne rabe in zna-
nja jezikov morajo ustrezati pravno ter demokratično legitimnim 
sporazumevalnim potrebam državljanov in drugih prebivalcev 
Republike Slovenije ter drugih govorcev slovenščine.

– Zakonska določila naj odločilne subjekte v slovenski 
jezikovni situaciji jasno zavezujejo k jezikovnemu in jezikovno-
načrtovalnemu ravnanju, ki bo skladno s cilji tega jezikovnopo-
litičnega programa.

Zakon o javni rabi slovenščine je bil sprejet leta 2004 in 
v nekaterih točkah dopolnjen leta 2010. V letih od njegovega 
sprejema so se na nekaterih področjih javnega življenja, ki ga 
ureja, pokazale nove okoliščine, ki napeljujejo na možnost ge-
neralne novelacije zakona. Premislek o spremembi zakonodaje 
pa mora temeljiti na skrbnem pregledu uresničevanja (tudi v 
obliki študij jezikovne situacije) in na upoštevanju nekaterih že 
zaznanih področij, ki bi potrebovala pravno preureditev.

Že evidentirana vsebinsko in izvedbeno problematična 
mesta v veljavnem formalnopravnem jezikovnopolitičnem okvi-
ru Republike Slovenije so med drugim: (1) Navodilo o ugota-
vljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega 
prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano 
dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco 
(Uradni list RS, št. 53/06), ki izhaja iz 19. člena Zakona o jav-
ni rabi slovenščine, sam postopek ugotavljanja slovenskosti 
premalo objektivizira, saj kot merilo ustreznosti firme navaja 
tako reprezentativne korpuse kot nekaj etimološko obarvanih 
kriterijev. Ta ohlapnost dopušča delno arbitrarnost pri odločanju 
o ustreznosti poimenovanja, zato je treba navodilo izboljšati. 
(2) Določila o potrebnem znanju slovenščine in drugih jezikov 
za posamezne poklice in druge namene (Zakon o javni rabi 
slovenščine, Uredba o potrebnem znanju slovenščine za po-
samezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih 
in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih 
javnih služb in nosilcih javnih pooblastil, področni zakoni); 
dejansko je mogoče znanje slovenščine na različnih stopnjah 
glede na obstoječi certifikatni sistem zahtevati samo od tujih 
govorcev slovenščine; za domače govorce slovenščine bi bilo 
treba bodisi razviti dodaten sistem potrjevanja ravni znanja slo-
venščine bodisi raven jezikovnega znanja posredno zahtevati 
s stopnjo izobrazbe, kot se dejansko izvaja že zdaj. Hkrati bi 
vsaj za zaposlitve v javnem sektorju morali formalnopravno in 

vsebinsko uskladiti zahteve po certificiranem znanju sloven-
ščine in drugih jezikov ter poskrbeti za njihovo primerljivost 
z lestvicami Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Zdaj 
veljavni certifikatni sistem za slovenščino kot tuji jezik, ki je tudi 
mednarodno priznan, mora dobiti zakonsko pravno podlago. 
(3) Določila o slovenščini kot učnem jeziku slovenskih javnih 
visokošolskih ustanov; pravni okvir mora zagotoviti nadaljnjo 
krepitev slovenščine kot učnega jezika v slovenskem visokem 
šolstvu in kot znanstvenega jezika, hkrati pa zagotoviti tako 
prožno jezikovno ureditev, ki bo omogočala nadaljnjo krepitev 
kakovostnega mednarodnega visokošolskega in znanstvenega  
sodelovanja.

1. cilj: Zagotovitev raziskovalnih in empiričnih podlag za 
učinkovito jezikovno politiko

Ukrepi:
– raziskave izbranih vidikov jezikovne situacije v vlogi 

presoje učinkovitosti veljavnega formalnopravnega okvira jezi-
kovne ureditve Republike Slovenije;

– sistematično evalviranje in oblikovanje predlogov za 
revidiranje in nadgrajevanje formalnopravnega okvira jezikovne 
ureditve Republike Slovenije v koordinaciji Službe za slovenski 
jezik;

– priprava celovitega pregleda in ocene slovenske jezi-
kovne situacije za potrebe priprave naslednjega nacionalnega 
programa za jezikovno politiko.

Kazalniki:
– število ciljnih raziskav o vidikih slovenske jezikovne 

situacije,
– število evalvacij in predlogov za revidiranje formalno-

pravnega okvira,
– pripravljen pregled in ocena slovenske jezikovne situ-

acije.
Predvidena sredstva: 250.000 EUR.
Predvideni učinki: učinkovitejši formalnopravni okvir slo-

venske jezikovne politike in celovita ocena slovenske jezikovne 
situacije glede na različne parametre (vitalnost javnih domen 
jezika, potrebe različnih tipov govorcev, tudi v zamejstvu, iz-
seljenstvu, zdomstvu), ki bosta služila za pripravo novega 
nacionalnega programa za jezikovno politiko.

Nosilci: MIZŠ, MK, MNZ.
2. cilj: Zagotovitev pogojev za enakopravno javno rabo in 

razvoj italijanskega ali madžarskega jezika na območjih občin, 
v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost

Ukrepi:
– ustreznejša sistemska nadgradnja dvojezičnega po-

slovanja,
– priprava potrebnih zakonskih aktov za izvedbo jezikov-

ne politike na področju manjšinskih jezikov,
– uresničevanje vidne dvojezičnosti na območjih občin, v 

katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost,
– uresničevanje varstva potrošnikov tudi v italijanskem in 

madžarskem jeziku na teh območjih,
– ureditev in izvajanje ustreznega nadzora nad uresniče-

vanjem določb zakonskih aktov, programom jezikovne politike 
in financiranjem.

Kazalniki:
– priprava zakonskih in podzakonskih aktov za implemen-

tacijo ustavnih določil in nacionalno sprejetih jezikovnih politik,
– odprava kršitev uveljavljanja komuniciranja in vodenja 

postopkov javnih uslužbencev in funkcionarjev v italijanskem ali 
madžarskem jeziku ter izdajanja dokumentov tudi v italijanskem 
ali madžarskem jeziku na omenjenih območjih,

– odprava kršitev uveljavitve dvojezičnih obrazcev, tisko-
vin, e-uprave in drugega pri poslovanju oseb javnega prava na 
omenjenih območjih,

– odprava kršitev vseh oblik vidne dvojezičnosti na ome-
njenih območjih,

– odprava kršitev pri rabi italijanskega in madžarskega 
jezika na področju varstva potrošnikov in oglaševanja na ome-
njenih območjih,

Predvidena sredstva: 200.000 EUR.
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Predvideni učinki: usklajeno načrtovanje, razvijanje, ure-
sničevanje in nadzor nad uresničevanjem jezikovnih politik, 
dosledno poslovanje oseb javnega prava tudi v italijanskem in 
madžarskem jeziku na teh območjih, večje upoštevanje vidne 
dvojezičnosti ter varstva potrošnikov in oglaševanja tudi v 
omenjenih jezikih na teh območjih, nadzor nad uresničevanjem 
zakonskih aktov, sistemskih politik in financiranja ter vsi ostali 
ukrepi za dejansko rabo in razvoj dvojezičnosti na omenjenih 
območjih.

Nosilci: MK, MIZŠ, MNZ

2.4 Slovenščina kot uradni jezik Evropske unije

Slovenščina je z vključitvijo med uradne jezike Evrop-
ske unije pridobila večjo mednarodno težo na simbolni ravni, 
predvsem pa veliko operativnih možnosti za sodelovanje pri 
raziskovanju in uporabi jezikov v skupnosti s 24 uradnimi  
jeziki.

Večjezičnost je načelo, ki je vpisano v pravne temelje 
Evropske unije. Njene bistvene poteze so določene v ustano-
vitvenih pogodbah, Uredbi Sveta št. 1 iz leta 1958 in pristopnih 
aktih vsake nove države članice, ki se odloči, da bo svoj državni 
jezik uveljavila kot enega uradnih jezikov evropske nadnacio-
nalne skupnosti. Utemeljena je s potrebo po demokratičnosti, 
preglednosti in pravni varnosti za vse državljane Evropske 
unije. Zato so pravni akti EU dostopni v vseh uradnih jezikih, na 
zasedanjih Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Sveta 
EU pa tudi sestankih nekaterih delovnih skupin je zagotovljeno 
tolmačenje, večina spletnih strani institucij EU je večjezičnih, 
državljani in pravne osebe lahko komunicirajo z institucijami EU 
v svojem jeziku. Ta ureditev ima dovolj zagovornikov v EU, da 
ni videti ogrožena – težko si je predstavljati skupnost, ki bi se 
temu odpovedala, saj to prav gotovo ne bi bila več skupnost, v 
katero se je včlanilo 28 držav.

Načelna raven je podrobno urejena, strategija večjezič-
nosti, ki jo je pripravila Evropska komisija, pa se v zadnjih 
letih osredotoča na tri glavne vidike: spodbujanje večjezično-
sti v izobraževanju, izrabo večjezičnosti za krepitev gospo-
darske konkurenčnosti in večjezično komuniciranje organov 
EU z državljani in institucijami. Slednje pomeni redno vsa-
kodnevno zagotavljanje prevajanja in tolmačenja v vse urad-
ne jezike EU s pomočjo urejenega institucionalnega ustroja, 
v katerem delujejo dobro organizirani oddelki za posamezni  
jezik.

Večjezična ureditev Evropske unije in slovensko vključe-
vanje vanjo sta vzpostavila okvir razvoja, znotraj katerega je v 
zadnjih desetih letih prišlo do premikov na področju strokov-
nega jezika in jezikoslovne stroke v Sloveniji, predvsem glede 
prevajanja, tolmačenja in sistematičnejšega urejanja terminolo-
gije. Zaradi obsežnega pravno-prevajalskega projekta priprave 
slovenske različice pravnega reda EU so bile potrebne boljša 
organizacija delovnih postopkov, vzpostavitev sistematičnega 
interdisciplinarnega sodelovanja in uvedba poenotene meto-
dologije.

Prav strokovna terminologija je ključna za delovanje Slo-
venije na številnih ravneh. Zato je treba prizadevanja v okviru 
državne jezikovne politike usmeriti na opremljanje jezika in 
tudi jezikovno usposabljanje strokovnjakov na vseh področjih. 
Naloga državne in javne uprave je zagotavljati sistematično 
in usklajeno delovanje ključnih resorjev v skrbi za jezikovni  
razvoj.

Izvajanje nalog v zvezi s slovenščino v EU na podla-
gi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2007–2011 je potekalo v celotnem obdobju veljavnosti reso-
lucije. Cilj teh nalog je bil opremiti predstavnike Republike 
Slovenije, ki sodelujejo v institucijah in organih EU, z navodili, 
kako uresničevati svojo pravico do uporabe slovenščine kot 
uradnega jezika EU, izboljšati poznavanje rabe jezikov v EU in 
predvsem zagotoviti ustrezno strokovno, jezikoslovno, termino-

loško pomoč slovenskim prevajalcem in tolmačem v institucijah 
EU, da bodo lahko pripravljali zanesljivo slovensko različico 
zakonodaje EU.

Kljub izdelanim priporočilom ter vzpostavljeni mreži stro-
kovnjakov pa je sodelovanja še vedno premalo. Izboljšan način 
urejanja terminologije je pomemben zaradi delovanja v EU, a 
prav tako in predvsem za delovanje slovenske javne uprave, 
šolstva, znanosti itd.

Poleg tega naj v razmerju do organov EU ostaja aktualno 
zagovarjanje stališča, da uveljavljanje načela prostega pretoka 
oseb, blaga, storitev in kapitala ne sme izpodkopavati jasne 
domicilnosti uradnega jezika posamezne države članice ter da 
ima država pravico do pravnih varovalk in drugih mehanizmov 
za nevtralizacijo negativnih jezikovnopolitičnih implikacij pro-
stega pretoka.

1. cilj: Podpora države pri uporabi slovenščine kot uradne-
ga jezika Evropske unije

Tako kot v obdobju prejšnje resolucije je tudi v prihodnjem 
obdobju treba zagotoviti ustrezno strokovno, jezikoslovno, ter-
minološko pomoč slovenskim prevajalcem in tolmačem v in-
stitucijah EU, da bodo lahko pripravljali zanesljivo slovensko 
različico zakonodaje EU, pa tudi prevajalcem in tolmačem v 
Sloveniji, ki nas jezikovno predstavljajo v mednarodni skup-
nosti.

Ukrepa:
– nadaljevanje nalog iz prejšnje resolucije v zvezi s ter-

minologijo oziroma nadaljevanjem prizadevanj za vzpostavitev 
nacionalnega mehanizma za potrjevanje terminologije Evrop-
ske unije;

– intenzivna podpora izobraževalnih programov za pove-
čanje števila slovenskih tolmačev v institucijah Evropske unije 
in uvedba intenzivnih programov usposabljanja slovenskih tol-
mačev za uspešno opravljanje postopkov izbire v ustanovah 
Evropske unije.

Kazalniki:
– vzpostavitev mehanizma za potrjevanje terminologije 

Evropske unije,
– povečanje števila tolmačev v institucijah EU,
– število izvedenih programov usposabljanja za tolmače.
Predvidena sredstva: 500.000 EUR.
Predvideni učinki: usklajeno prevajanje in potrjevanje ter-

minologije na evropski ravni, izboljšanje položaja slovenščine 
v okviru Evropske unije.

Nosilci: MZZ, MIZŠ, GSV.
2. cilj: Promocija slovenskega jezika in kulture v Evropski 

uniji
Ukrep:
– okrepitev obstoječih mehanizmov za sistematično pre-

vajanje in EU-promocijo in/ali distribucijo prevodov slovenskih 
literarnih del v evropske jezike in vzpostavljanje novih pristopov 
za povečanje učinkovitosti na tem področju.

Kazalniki:
– evalvacija dosedanjih ukrepov in postavitev novih (ek-

spertiza),
– število promocijskih dogodkov,
– število promocijskih gradiv.
Predvidena sredstva: 250.000 EUR.
Predvideni učinki: večja prepoznavnost slovenske literar-

ne ustvarjalnosti v okviru Evropske unije.
Nosilci: MIZŠ, MZZ, MK, JAK.

Št. 001-08/13-2/35
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1208-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik
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2476. Uredba o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnikov na območju občine 
Jesenice

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov na območju občine Jesenice

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodno 

telo vodonosnikov (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno ob-
močje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se 
nahaja na območju občine Jesenice, ter vodovarstveni režim.

(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodo-
varstvenega območja.

2. člen
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo območja zajetij 

in notranja območja, ki so prikazana na publikacijski karti iz 
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov Poto-
ki, Koničev stan, Zabukovje, Pod smreko (Medji dol), Izvir pod 
Golico, Planina pod Golico in Plavški Rovt ter črpalne vrtine V-2 
Plavški Rovt. Na karti iz prejšnjega odstavka so območja zaje-
tih izvirov prikazana z znakom, ki je pravokotnik modre barve, 
in območje črpalne vrtine z znakom, ki je krog modre barve.

(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena 
območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja vodovar-
stvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in širša 
vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.

(4) Notranja območja iz prejšnjega odstavka so prikazana 
na publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena in so ozna-
čena na naslednji način:

– najožje območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
– ožje območje z rumeno barvo in oznako »VVO II« in
– širše območje z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

3. člen
(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in 

notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot po-
seben sloj geografskega informacijskega sistema in prikazani 
na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode.

(2) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem kata-
stru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.

(3) Seznam zemljiških parcel oziroma njihovih delov (v 
nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenem območju je 
v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet 
po digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 2012, ki ga vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije.

(4) Parcele na vodovarstvenem območju se ne smejo 
združevati s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, 
ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.

2. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE  
GLEDE RABE VODE

4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepove-

dana raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to 
uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko 
podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnih virov, ki se varujejo 
s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se 
rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

3. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE  
GLEDE GRADNJE

5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen 

gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo in je 
zanjo pridobljeno vodno soglasje.

(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejav-
nosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali kakovost 
pitne vode, razen dejavnosti, ki je namenjena za javno oskrbo 
s pitno vodo.

6. člen
(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in 

izvedba gradbenih del.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na notranjih obmo-

čjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali gradnja novih vojaških 
objektov, objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih 
nesrečah ter objektov za varnost, če se pri rekonstrukciji ne spre-
menita velikost in namembnost objekta in če sprememba rabe 
objekta ali gradnja novega objekta ne pomeni povečanja tveganja 
za onesnaženje vodnega telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji 
novega objekta k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov izdano vo-
dno soglasje ter so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se pre-
prečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so na notranjih 
območjih zaradi zagotavljanja varnosti, rednosti in nemoteno-
sti zračnega prometa dovoljena vzdrževalna dela na sistemih 
in napravah navigacijskih služb zračnega prometa v skladu 
s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, ter se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na notranjih 
območjih dovoljena odstranitev objektov ob hkratni ukinitvi 
internega kanalizacijskega omrežja.

7. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na 

najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Plavški Rovt 
za kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva KMG-MID 100352307 ali njenega pravnega naslednika 
dovoljena rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih in nestano-
vanjskih objektov, namenjenih izvajanju kmetijske dejavnosti, 
in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, in če so upoštevane prepovedi in pogoji glede 
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo 
snovi pri odvajanju odpadnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na najož-
jem vodovarstvenem območju za zajetje Plavški Rovt za kmetijo 
z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 
100323207 ali njenega pravnega naslednika dovoljeno izvesti 
posege za osušitev kmetijskega zemljišča in se izda vodno so-
glasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(3) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na 
najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Izvir pod Golico 
dovoljena rekonstrukcija obstoječe tovorne žičnice za oskrbo 
planinske koče in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na sta-
nje površinskih in podzemnih voda.

VLADA
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8. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na ož-

jem vodovarstvenem območju za zajetji Plavški Rovt in Planina 
pod Golico dovoljena rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih 
in nestanovanjskih objektov, namenjenih izvajanju kmetijske 
dejavnosti, ter se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni za-
ščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Izvir pod Golico na 
Golici dovoljena rekonstrukcija obstoječega objekta za turistič-
ne namene in se izda vodno soglasje, če iz analize tveganja 
za onesnaženje izhaja, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda.

(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe sta na 
ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Planina pod Golico 
dovoljena rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih počitniških 
hiš ter se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukre-
pi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih 
in podzemnih voda.

(4) Rekonstrukcija objektov iz tega člena je dovoljena, če 
so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja odpadnih 
voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju 
odpadnih voda.

9. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na širšem 

vodovarstvenem območju za zajetje Pod smreko (Medji dol) 
dovoljena rekonstrukcija pastirskega stanu na planini Seča in 
se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda.

10. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe sta na 

ožjih in širših vodovarstvenih območjih dovoljeni gradnja in 
izvedba gradbenih del ter se izda vodno soglasje, če so zago-
tovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi 
na stanje površinskih in podzemnih voda, za nezahtevne in 
enostavne objekte v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje 
objektov glede na zahtevnost, in sicer za:

– majhno stavbo, če gre za garažo ali drvarnico;
– majhno stavbo kot dopolnitev obstoječe pozidave, če 

gre za lopo, uto, nadstrešek, senčnico, vetrolov, drvarnico;
– pomožni objekt v javni rabi, če gre za objekt za razsve-

tljavo, drog, grajeno opremo trim steze, grajeno spominsko 
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelico (edikulo), cestni snego-
lov, objekt javne razsvetljave, cestni silos;

– ograjo ali podporni zid;
– malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 

vključno 50 populacijskih enot;
– nepretočno greznico, če gre za zbiranje, odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav;

– rezervoar za vodo;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja;
– samostojno parkirišče;
– kolesarsko pot ali pešpot;
– vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in nama-

kanje, če gre za vodni zbiralnik in za gašenje požara;
– objekt za rejo živali, če gre za čebelnjak;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, če gre za kozolec, 

skedenj, senik, pokrito skladišče za lesna goriva, grajeno na-
pajalno korito, silos, krmišče, grajeno ograjo ter oporo za trajne 
nasade, grajeno poljsko pot, grajeno gozdno cesto, grajeno 
ograjo za pašo živine, grajeno molzišče, grajeno oboro, hlevski 
izpust, gnojišče ter zbiralnik gnojnice in gnojevke. Dno grajene-
ga molzišča, hlevskega izpusta, gnojišča, zbiralnika gnojnice in 

gnojevke mora biti najmanj 2 metra nad najvišjo gladino podze-
mne vode. Gnojišče ter zbiralnik gnojnice in gnojevke morata 
biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

– objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, 
če gre za sirarno in sušilnico sadja;

– pomožni komunalni objekt;
– pomožni objekt na smučišču, če gre za objekt za obra-

tovanje smučišča in zagotavljanje varnosti na smučišču;
– pomožni objekt, namenjen obrambi in varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekt za spre-
mljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(2) Ne glede na trinajsto alinejo prejšnjega odstavka je 
gradnja gozdnih cest in grajenih gozdnih vlak na notranjih ob-
močjih za zajetje Pod smreko (Medji dol) prepovedana. Vodno 
soglasje se izda za izvedbo po zraku speljane prenosne žičnice 
za spravilo lesa, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se 
preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih 
voda, ter če je izvedba žičnice za spravilo lesa pred izdajo vo-
dnega soglasja usklajena z izvajalcem obvezne občinske javne 
službe za oskrbo s pitno vodo.

(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
ožjih in širših vodovarstvenih območjih dovoljeno vzdrževanje 
objektov v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov 
glede na zahtevnost, razen izvedbe vrtine ali izkopa ter name-
stitve toplotne črpalke voda-voda ali zemlja-voda (geosonda, 
horizontalni kolektor …) in namestitve premičnih rezervoarjev 
za utekočinjen naftni plin ali nafto s priključkom na objekt.

4. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI 
Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

11. člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih 

prepovedani:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, de-

telje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki 
je vključeno v kolobar;

– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z mešanico komunalne odpadne vode, gnoj-

nice ali gnojevke, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, ne 
glede na čas njenega skladiščenja;

– shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s 
predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov;

– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 
kot gnojilo v kmetijstvu;

– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;

– uporaba komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda 
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. ra-
zreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

– vnos zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine 
ali polnila, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obremenje-
vanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Največja dovoljena količina dušika pri gnojenju traj-
nega travinja z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, zunaj 
časovnih prepovedi, določenih v predpisu, ki ureja varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na notranjih 
območjih ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo.

(3) Na pašnih površinah na notranjih območjih je razen 
izločkov živali na paši prepovedano dodajanje organskih in 
mineralnih gnojil.

(4) Gnojilni načrt iz tretje alineje prvega odstavka tega 
člena mora biti v pisni obliki in ob inšpekcijskem nadzoru na 
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vpogled pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva. Vsebovati 
mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineral-
nega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino 
ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s 
smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene 
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za 
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečen 
vzorec tal na vsakih pet let za več parcel skupaj, če gre za 
enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

12. člen
Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka prejšnje-

ga člena je gnojenje z gnojnico in gnojevko dovoljeno na kme-
tijskih površinah na širšem vodovarstvenem območju za zajetje 
Plavški Rovt za kmetije z identifikacijskimi številkami kmetijskih 
gospodarstev KMG-MID 100323207, KMG-MID 100352307 in 
KMG-MID 100200253 ali njihove pravne naslednike ter na ožjem 
in širšem vodovarstvenem območju za zajetje Planina pod Go-
lico za kmetiji z identifikacijskima številkama kmetijskih gospo-
darstev KMG-MID 100358430 in KMG-MID 100366014 ali njune 
pravne naslednike, če se gnojenje z gnojevko in gnojnico izvaja v 
skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem 
z nitrati iz kmetijskih virov, in na podlagi izdelanega gnojilnega 
načrta iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

13. člen
Ne glede na določbe druge alineje prvega odstavka 

11. člena te uredbe je preoravanje trajnega travinja dovoljeno 
na kmetijskih površinah na širšem vodovarstvenem območju 
za zajetje Plavški Rovt za kmetiji z identifikacijskima številkama 
kmetijskih gospodarstev KMG-MID 100352307 in KMG-MID 
100200253 ali njune pravne naslednike ter na širšem vodo-
varstvenem območju za zajetje Planina pod Golico za kmetijo 
z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 
100358430 ali njenega pravnega naslednika.

14. člen
Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in 

so ograde s pašnimi površinami tudi na notranjih območjih, se 
živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:

– korita za dokrmljevanje in napajanje živali ter korita za 
rudnine (solnika) morajo biti nameščena tako, da se s premi-
kanjem teh korit po pašni površini onemogočita dolgotrajno 
zbiranje živali na enem mestu in neenakomerna porazdelitev 
živalskih izločkov po zemljišču;

– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna 
ruša uniči zaradi gaženja.

15. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljeno pogozdovanje, 

če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Pred 
začetkom del na najožjih vodovarstvenih območjih je treba 
o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske javne službe za 
oskrbo s pitno vodo.

(2) Na notranjih območjih je v gozdu prepovedana oskrba 
strojev in naprav z gorivom in olji, razen če gre za biološko 
razgradljive vrste olja.

(3) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih sta dovolje-
na sečnja in spravilo lesa z mehanizacijo. Pred začetkom del 
na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti iz-
vajalca obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(4) Na notranjih območjih za zajetje Pod smreko (Medji 
dol) morata biti sečnja in spravilo lesa ob naravnih nesrečah 
izvedena v dogovoru z izvajalcem obvezne občinske javne 
službe za oskrbo s pitno vodo.

16. člen
Zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in upo-

rabo fitofarmacevtskih sredstev je na kmetijskih zemljiščih, v 
gozdu, na gradbenih parcelah in objektih prometne infrastruk-
ture na notranjih območjih prepovedano.

17. člen
Na notranjih območjih so v gozdu, na gradbenih parcelah 

in objektih prometne infrastrukture prepovedani:
– gnojenje, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanj-

skih stavbah;
– gnojenje z mešanico komunalne odpadne vode, gnoj-

nice ali gnojevke, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, ne 
glede na čas njenega skladiščenja;

– shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s 
predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov;

– uporaba komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda 
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;

– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. ra-
zreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov,

– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 
kot gnojilo v kmetijstvu;

– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;

– vnos zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine 
ali polnila, določenih v skladu s predpisom, ki ureja obreme-
njevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu.

5. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

18. člen
Gradnja krmišč in lovskih prež na najožjih vodovarstvenih 

območjih je prepovedana.

19. člen
(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali 

priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in prio-
balnih zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje javne 
službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali za izvajanje 
ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih ze-
meljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če 
gre za izvajanje javne službe izvajanja ukrepov varstva pred 
škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

20. člen
(1) Na notranjih območjih sta gradnja in obnova lokalnih 

in gozdnih cest ter javnih poti, distribucijskih elektroenerget-
skih vodov, telekomunikacijskih vodov, plinovodov za zemeljski 
plin, cevovodov za pitno in odpadno vodo dovoljeni, če gre za 
komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh 
območjih, ter se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni za-
ščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda.

(2) Promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne 
snovi po cestah čez notranja območja, je prepovedan, razen če 
gre za oskrbo objektov, katerih gradnja ali obnova je dovoljena 
v skladu s to uredbo.

(3) Skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih 
na notranjih območjih je prepovedano, razen če gre za oskrbo 
objektov, katerih gradnja ali obnova je dovoljena v skladu s to 
uredbo, in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje 
nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih prostorih.

(4) Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih 
parkirnih površin prepovedano.

(5) Na notranjih območjih je vožnja s štirikolesniki, motor-
nimi kolesi, kolesi ali motornimi sanmi zunaj javnih cest in poti 
prepovedana.

21. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih ob-

močjih morajo izvajalcem obvezne občinske javne službe za 
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oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega spremljanja stanja 
voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izva-
janje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter 
odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev 
količin in kakovosti vode.

(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev 
iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec obvezne 
občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo na vodovarstve-
nem območju ali izvajalec državnega spremljanja stanja voda, 
izvede pa od njega pooblaščeni izvajalec.

6. NADZOR

22. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi s:
1. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih 

in v gozdu ter s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev 
in sredstev za zaščito lesa na kmetijskih zemljiščih opravljajo 
inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,

2. prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo 
gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezah-
tevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

3. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemlji-
ščih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in

4. prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opra-
vljajo zdravstveni inšpektorji.

(2) Nadzor nad izvajanjem drugih določb te uredbe opra-
vljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

7. KAZENSKE DOLOČBE

23. člen
(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
– rabi vodo v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te 

uredbe;
– gradi v nasprotju s 5. členom te uredbe;
– gradi v nasprotju s 6. členom te uredbe;
– gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim 

soglasjem (6., 7., 8., 9. in 10. člen te uredbe);
– gnoji v nasprotju z 11., 12. in 17. členom te uredbe;
– preorava trajno travinje v nasprotju z drugo alinejo pr-

vega odstavka 11. člena te uredbe;
– shranjuje ali uporablja kompost in pregnito blato 1. ali 

2. razreda okoljske kakovosti ali blato iz čistilnih naprav v na-
sprotju s prvim odstavkom 11. člena in 17. členom te uredbe;

– uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v na-
sprotju z drugim odstavkom 11. člena te uredbe;

– dodaja organska ali mineralna gnojila v nasprotju s 
tretjim odstavkom 11. člena te uredbe;

– pase živino v nasprotju s 14. členom te uredbe;
– ravna v nasprotju s 15. členom te uredbe;
– uporablja fitofarmacevtska sredstva v nasprotju s 

16. členom te uredbe;
– gradi krmišča in lovske preže v nasprotju z 18. členom 

te uredbe;
– posega v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzema 

naplavine iz vodotokov in priobalnih zemljišč v nasprotju s 
prvim odstavkom 19. člena te uredbe;

– posega na območja zemeljskih, hribinskih in snežnih 
plazov v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena te uredbe;

– prevaža gorivo in druge nevarne snovi po cestah v na-
sprotju z drugim odstavkom 20. člena te uredbe;

– skladišči goriva in druge nevarne snovi v nasprotju s 
tretjim odstavkom 20. člena te uredbe;

– parkira vozila v nasprotju s četrtim odstavkom 20. člena 
te uredbe;

– vozi s štirikolesniki, motornimi kolesi, kolesi ali motorni-
mi sanmi v nasprotju s petim odstavkom 20. člena te uredbe;

– ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje 
meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter od-
vzem vzorcev, gradnje novih objektov ali ukinitve in odstranitve 
objektov za izvajanje meritev iz prvega odstavka 21. člena te  
uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena posameznik.

8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

24. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vo-

dnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo 
po dosedanjih predpisih.

(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih 
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013, 
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to 
uredbo.

25. člen
Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se 

lahko uporabljajo do konca obdobja, za katero so bili izdelani.

26. člen
(1) Izvajalci obvezne občinske javne službe za oskrbo s 

pitno vodo na vodovarstvenem območju morajo pripraviti načrt 
za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpi-
som, ki ureja merila za označevanje vodovarstvenega območja, 
najpozneje do 31. decembra 2013.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti 
območja zajetij in notranja območja označena najpozneje do 
31. julija 2014.

27. člen
Občina Jesenice in izvajalec obvezne občinske javne 

službe za oskrbo s pitno vodo morata zagotoviti namestitev 
ograj okoli zajetij v skladu s predpisom, ki določa kriterije za 
določitev vodovarstvenega območja, v enem letu od uveljavitve 
te uredbe.

28. člen
Postopki združevanja parcel na notranjih območjih iz te 

uredbe, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu 
z dosedanjimi predpisi.

29. člen
Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na 

kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 11., 12., 13., 
14. in 16. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2014.

30. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-39/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2012-2330-0271

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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PRILOGA 2: 
 
 
OBMOČJE ZAJETJA  
 
IME: Izvir pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Del parcele: 535/1 
 
IME: Koničev stan in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/282 
 
IME: Planina pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Del parcele: 435/120 
 
IME: Plavški Rovt 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 120/2 
 
IME: Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 106/1 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/67 
 
IME: Potoki 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Del parcele: 180/43 
 
 
NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO I 
 
IME: Izvir pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Del parcele: 535/1, 535/2 
 
IME: Koničev stan 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/275, 597/381 
Del parcele: 597/272, 597/273, 597/274, 597/276, 597/277, 597/278, 597/279, 597/281, 603/1, 
603/2, 714 
 
IME: Koničev stan in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/269, 597/270 
Del parcele: 597/271, 597/280, 597/282 
 
IME: Planina pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Na parceli: 435/103, 435/104, 435/164, 435/165, 435/182, 435/183, 435/208, 435/209, 435/210 
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Del parcele: 399/1, 400, 408/1, 408/4, 408/5, 408/6, 435/30, 435/35, 435/36, 435/37, 435/40, 
435/82, 435/111, 435/120, 435/121, 435/122, 435/126, 435/156, 435/168, 435/201, 435/241 
 
IME: Plavški Rovt 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 102, 119/1, 120/1, 120/2 
 
IME: Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 92, 93, 95, 96, 97, 101/3, 103, 104, 106/1, 574, 580 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/46, 597/47, 597/51, 597/52, 597/53, 597/56, 597/57, 597/60, 597/62, 597/63, 
597/64, 597/65, 597/66, 597/67 
 
IME: Potoki 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Na parceli: 180/94 
Del parcele: 180/43, 180/44, 180/48, 180/49, 180/62 
 
IME: Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/256, 597/257, 597/258, 597/259, 597/260, 597/261, 597/262, 597/263, 597/264, 
597/265, 597/266, 597/267, 597/268, 633/2 
Del parcele: 597/164, 597/165, 597/252, 597/255, 601, 602, 632, 633/1, 634, 715/2 
 
 
OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO II 
 
IME: Izvir pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Na parceli: 535/3, 558/5, 558/6, 558/7, 558/8, 558/114 
Del parcele: 535/1, 535/2, 539, 540, 541, 542/1, 555/1, 558/3, 558/4, 558/9, 558/14, 558/127, 
558/135 
 
IME: Koničev stan 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/272, 597/273, 597/274, 597/276, 597/279, 597/281, 603/1, 603/2 
 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Na parceli: 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 209/10, 209/11, 
209/12, 209/13, 209/14, 209/15, 209/16, 209/17, 209/18, 209/19, 209/20 
Del parcele: 208, 209/21, 209/23, 209/24, 209/25, 209/26, 209/43, 210/1 
 
IME: Koničev stan in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/271, 597/280, 689 
 
IME: Planina pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Del parcele: 435/13, 435/16, 435/17, 435/18, 435/21, 435/22, 435/29, 435/30, 435/36, 435/37, 
435/38, 435/39 
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IME: Plavški Rovt 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 102, 119/1, 120/1 
 
IME: Plavški Rovt in Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 105, 112/1, 114 
 
IME: Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 103, 104, 106/1 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/61 
Del parcele: 597/37, 597/44, 597/45, 597/46, 597/47, 597/48, 597/49, 597/51, 597/52, 597/53, 
597/54, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/60, 597/62, 597/63, 597/64, 597/65, 687/1 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/81, 688 
 
IME: Potoki 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Del parcele: 180/43, 180/48, 180/49, 180/50, 180/51, 180/62, 220 
 
Šifra katastrske občine: 2180_ŽIROVNICA 
Del parcele: 1067/36, 1139/37, 1139/39, 1139/40 
 
IME: Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/438 
Del parcele: 597/163, 597/164, 597/165, 597/252, 597/254, 597/255, 601, 602, 633/1, 634 
 
 
ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO III 
 
IME: Izvir pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Na parceli: 542/2 
Del parcele: 539, 540, 541, 542/1, 543, 555/1, 555/2 
 
IME: Koničev stan 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Del parcele: 210/1, 210/3 
 
IME: Koničev stan in Pod smreko (Medji dol) in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 690 
 
IME: Koničev stan in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/280, 689 
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IME: Planina pod Golico 
Šifra katastrske občine: 2174_PLANINA 
Del parcele: 435/13, 435/16, 435/17, 435/18, 435/21, 435/22, 435/29, 435/30, 435/36, 435/38, 
435/39, 435/54, 435/55, 435/56, 435/73 
 
IME: Plavški Rovt 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 102, 119/1 
 
IME: Plavški Rovt in Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Na parceli: 115 
Del parcele: 105, 112/1, 114, 116, 118, 119/2 
 
IME: Plavški Rovt V2 
Šifra katastrske občine: 2173_PLAVŠKI ROVT 
Del parcele: 106/1 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Na parceli: 597/50, 687/2, 687/3 
Del parcele: 597/37, 597/44, 597/47, 597/48, 597/49, 597/51, 597/52, 597/54, 597/55, 597/58, 
597/59, 597/62, 597/63, 687/1 
 
IME: Pod smreko (Medji dol) in Zabukovje 
Šifra katastrske občine: 2178_KOROŠKA BELA 
Del parcele: 597/81, 688 
 
IME: Potoki 
Šifra katastrske občine: 2179_POTOKI 
Na parceli: 180/52, 180/53, 180/54, 180/55, 180/56, 180/57, 180/60 
Del parcele: 180/15, 180/16, 180/17, 180/18, 180/19, 180/43, 180/49, 180/50, 180/51, 180/58, 
180/59, 180/62 
 
Šifra katastrske občine: 2180_ŽIROVNICA 
Na parceli: 1067/3, 1067/28, 1067/33, 1067/35, 1067/38, 1067/39 
Del parcele: 1064/6, 1064/20, 1067/2, 1067/4, 1067/20, 1067/29, 1067/30, 1067/31, 1067/32, 
1067/34, 1067/36, 1067/68, 1139/39, 1139/40, 1139/43, 1187 
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2477. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 
izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne 
železniške proge v Središču ob Dravi

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena 
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena 
v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) 
v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena 
v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike  
Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu  

za izvennivojsko križanje glavne ceste  
in glavne železniške proge  

v Središču ob Dravi

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 
– ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt 
in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za 
izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge 
v Središču ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski  
načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je marca 2013 pod številko 
projekta 2010/DPN-068 izdelal Urbis, d. o. o., Maribor.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, 
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede na-
membnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in obliko-
vanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načr-
ta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem državnega 
prostorskega načrta.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem 
za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v občini 
Središče ob Dravi.

(3) S postopkom priprave tega državnega prostorskega 
načrta ni bil izveden postopek presoje vplivov na okolje. S tem 
državnim prostorskim načrtom niso bili načrtovani posegi v 
okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
treba izvesti presojo vplivov na okolje.

(4) Oznake iz 5., 9., in 10. člena te uredbe so oznake 
objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo 
ureditve, povezane s preložitvijo glavne ceste G1-2/1313 Or-
mož–Središče ob Dravi za ureditev izvennivojskega križanja 
z glavno železniško progo št. 44 Ormož–Središče–d. m. v 
Središču ob Dravi, vključno z ureditvijo počivališča. Načrtovana 
preložitev glavne ceste z nadvozom je po enotni klasifikaciji vrst 
objektov (CC-SI) uvrščena pod klasifikacijo 21110 (avtoceste, 
hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste) ter klasifikacijo 
21410 (nadvozi in mostovi).

(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim 
prostorskim načrtom, so:

– novogradnja:
– glavne ceste na odseku G1-2/1313 Ormož–Središče 

ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta),
– križanja glavne ceste in glavne železniške proge 

št. 44 Ormož–Središče–d. m. (v nadaljnjem besedilu: žele-
zniška proga) v nadvozu glavne ceste (v nadaljnjem besedilu: 
nadvoz),

– počivališča,
– rušitev obstoječe glavne ceste G1-2/1313 Ormož–Sre-

dišče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: obstoječa cesta) in 
obstoječega nivojskega prehoda v km 50+671,70 železniške 
proge,

– rekultivacija zemljišč,
– deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest 

in poti,
– naprave za odvodnjavanje in čiščenje,
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne in-

frastrukture,
– okoljevarstveni ukrepi.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta skladno z 
geodetskim načrtom obsega zemljišča in dele zemljišč s par-
celnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k.o. Središče (338): 1259/8, 803/3, 819/2, 2104/1, 
1267/1, 1266/2, 1265/1, 1264/2, 1263/1, 1262/2, 1261/3, 803/1, 
806/1, 809/1, 819/1, 822/1, 822/2, 823/1, 826, 827/2, 827/1, 
828, 830, 831/2, *298, 831/1, 835/1, 835/4, 836/3, 837/2, 838/1, 
2130, 1259/3, 1189, 1186, 1174, 1173/5, 1170, 1169, 1166/1, 
1166/2, 1166/3, 1165, 1162, 1161, 2104/3, 844/2, 838/2, 
840/2, 841/1, 844/1, 844/3, 873, 875/3, 876/2, 877/1, 878/1 in  
878/2.

(2) Zemljišča s parcelnimi številkami iz tega člena so 
razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta na 
kartah št. 4.1 in 4.2: Prikaz območja državnega prostorskega 
načrta z načrtom parcel.

(3) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu 
območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

5. člen
(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na 
zasedbo in omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe 
zemljišč:

a) zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju glavne ceste, nadvoza, počivali-

šča in deviacij kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest in 
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poti, na katerih so dovoljene le gradnja in vzdrževanje cest ter 
s tem povezane druge ureditve,

– zemljišča na območju rekultivacije (REK 2), na katerih 
se po izvedenih posegih zasadi drevnina;

b) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju rekultivacije (REK 1), na katerih 

se po opravljenih posegih vzpostavi kmetijska raba,
– zemljišča na območju prestavitev gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra, na katerih se po 
opravljenih posegih vzpostavi prejšnje stanje z upoštevanjem 
pogojev omejene rabe, ki veljajo glede na vrsto gospodarske 
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(glavna cesta in priključki)

(1) Preložitev glavne ceste se izvede v skupni dolžini 
približno 1100 m. Trasa glavne ceste se začne v km 10+1 in 
konča v km 11+1.

(2) Vertikalni in horizontalni elementi preložene glavne 
ceste upoštevajo projektno hitrost 70 km/h.

(3) Priključki na glavno cesto se zgradijo v km 10+1, 10+2, 
10+3, 10+5 in 11+0.

7. člen
(nadvoz)

(1) Nadvoz se zgradi od km 10+7 do km 10+8.
(2) Nadvoz je zasnovan kot semi-integralna prednapeta 

armiranobetonska konstrukcija z razponom nosilne konstruk-
cije približno 100 m.

8. člen
(počivališče)

(1) Na severni strani glavne ceste se uredi počivališče s 
parkiriščem za kamione. Zagotovljenih je 14 parkirnih mest. 
Na parkirišču se uredi krožni promet. Zgradijo se sanitarije z 
urejenim prostorom za počivanje.

(2) Območje počivališča se oblikuje z upoštevanjem kra-
jevnih značilnosti. Objekt sanitarij se oblikovno uskladi z drugo 
opremo.

9. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest  

ter dostopi do objektov)
Izvedejo se dostopi do zemljišč in objektov:
– deviacija 1 v km 10+5, dolžine približno 100 m,
– deviacija v km 11+1, dolžine približno 300 m,
– deviacija 3 v km 11+1, dolžine približno 500 m,
– deviacija 4 v km 10+5, dolžine približno 500 m,
– deviacija 5 v km 10+2, dolžine približno 150 m.

10. člen
(pogoji za krajinskoarhitekturno  

in arhitekturno oblikovanje)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se ohra-

nja vsa drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni 
nujna zaradi načrtovanih ureditev. Kjer pa ohranitev vegetacije 
ni mogoča, se rastišča ustrezno sanirajo in sukcesijsko ustre-
zno dopolnijo. Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko-
arhitekturno uredijo. Krajinske ureditve se natančneje obdelajo 
v projektni dokumentaciji – v načrtu krajinske arhitekture. Izbor 
rastlin za nove zasaditve mora temeljiti na analizi vegetacij-
skih razmer v prostoru in želenih oblikovnih učinkih. Zasaditev 

mora upoštevati lokalno značilne rastline in tiste vrste, ki že 
ustvarjajo pomembno identiteto tega območja. Vnos tujerodnih 
rastlinskih vrst ni dovoljen.

(2) Zasadijo se:
– počivališča med priključkom in parkiriščem ter na otoku 

med krožno potjo in parkiriščem,
– nasipne brežine glavne ceste na območju nadvoza, in 

sicer s skupinami drevja in grmovnic, razporejenih tako, da 
sledijo naravnemu vzorcu vegetacije.

(3) Rekultivira se:
– REK 1: zatravitev in vzpostavitev kmetijske površine od 

približno km 10+4 do približno km 10+5 (južno od glavne ceste) 
in od približno km 10+6 do približno km 10+9 glavne ceste,

– REK 2: zasaditev drevnine od približno km 10+4 do 
približno km 10+5 (severno od glavne ceste) in od približno km 
10+5 do približno km 10+6 glavne ceste.

(4) Gradbeno-tehnični ukrepi se v odprtem prostoru izve-
dejo z uporabo lokalno značilnih naravnih materialov.

(5) Nasipi se izvedejo v naklonu brežin 2:3. Na delu, kjer 
se cesta v obojestranskem nasipu dviga v nadvoz, se izvedejo 
nasipi z naklonom brežin 1:2. Oblika podnožja nasipov se ko-
rigira z vertikalnim zaokroževanjem in oblikovanjem položnih 
prehodov brežin nasipov v obstoječi relief. Opuščeni odseki 
cest in površine se po odstranitvi objektov reliefno preoblikujejo 
glede na značilnosti naravnega terena, nanje pa se nasiplje 
rodovitna prst.

(6) Pred začetkom del se obstoječa vegetacija in kmetijska 
zemljišča zaščitijo pred poškodbami. Na območju vzpostavitve 
kmetijskih zemljišč na južnem delu obstoječega opuščenega 
mejnega prehoda se odstrani obstoječa živična vegetacija, 
da se vzpostavi enoten sklenjen kompleks kmetijskih površin.

(7) Priključki, križišča in cestna oprema se oblikujejo skla-
dno z urbano in krajinsko podobo prostora.

(8) Konstrukcije ograj, javne razsvetljave in druge urbane 
opreme se izvedejo tako, da se zagotovi prepoznavnost objek-
tov in ureditev.

11. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov  

ter njihovo vzdrževanje)
Na območju državnega prostorskega načrta, razen na 

območjih kulturne dediščine, in na območjih, pomembnih za 
ohranjanje narave, je v skladu s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtev-
nih in enostavnih objektov zunaj cestnega sveta in je mogoče 
opravljanje del, ki se štejejo za vzdrževanje objekta.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ IN PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV 

NANJO

12. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi  

in grajenem javnem dobru)
(1) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in graje-

nega javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem 
zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih 
ali grajenih struktur.

(2) Pred gradnjo se infrastruktura zakoliči na kraju sa-
mem.

(3) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kul-
turne dediščine, križanja infrastrukture pa ne smejo prizadeti 
kulturne dediščine.

(4) Ureditve gospodarske javne infrastrukture in graje-
nega javnega dobra so razvidne iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta na listih od št. 2.1 do 2.2.
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13. člen
(vodovod)

(1) Na območju novega nasipa od približno km 10+9 do 
približno km 11+1 se vodovod prestavi v poljsko pot.

(2) Sanitarije na počivališču se priključijo na javno vodo-
vodno omrežje, zgradita se nov priklop in vodomerni jašek.

(3) Na počivališču se zgradita dva hidranta.

14. člen
(fekalna kanalizacija)

Fekalna kanalizacija na počivališču se spelje iz sanitarnih 
prostorov po kanalizacijskih ceveh iz umetne mase v zunanji 
revizijski jašek. Ta se priključuje na čistilno napravo.

15. člen
(meteorna kanalizacija)

(1) Odvodnjavanje vozišča se izvede z ustreznimi vzdol-
žnimi in prečnimi padci. Padavinska voda se odvodnjava raz-
pršeno s prelivanjem čez bankino. Del padavinske vode s 
cestišča se zajame po koritnicah in kanalizira v obcestne po-
nikovalne jarke.

(2) Odvodnjavanje manipulativne površine počivališča se 
odvaja v požiralnike s peskolovom z litoželezno rešetko in v 
požiralnike z vtokom pod robnikom.

(3) Meteorni kanal ima iztok na severovzhodni strani poči-
vališča v lovilec olj, iz katerega se voda odvaja v ponikovalnici.

16. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je nizko- 
in srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje. Vse elek-
troenergetske inštalacije, ki jih zadeva gradnja načrtovanih 
ureditev, se zamenjajo, zaščitijo in ukinijo.

(2) Obstoječi 20 kV srednjenapetostni kablovod od pribli-
žno km 10+9 do približno km 11+1 se prestavi v dolžini približno 
210 m.

(3) Obstoječi nizkonapetostni vodi ter kabelske razdelilne 
in merilne omarice na območju platoja starega mejnega preho-
da se demontirajo. Napajanje prižigališča cestne razsvetljave in 
objekta na počivališču se izvede iz kabelsko priključilne omare.

17. člen
(cestna razsvetljava)

(1) Parkirne površine in križišče glavne ceste z odcepom 
za počivališče se opremijo s cestno razsvetljavo približno v 
km 10+3.

(2) Uporabijo se svetilke z ravnim steklom in nizko vre-
dnostjo ultravijolične svetlobe (visokotlačne natrijeve sijalke). 
Uporabijo se jekleni in vroče cinkani tipski drogovi za cestno 
razsvetljavo. Višina drogov je od 7 m do 8 m nad tlemi.

(3) Cestna razsvetljava se napaja iz novega prižigališča.

18. člen
(signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave)
(1) Po zgraditvi nadvoza se poruši nivojski prehod in se:
– preuredijo signalnovarnostne naprave (izločitev električ-

ne ključavnice nivojskega prehoda iz odvisnosti),
– spremeni programska oprema,
– spremeni zaslonska slika postaje Središče ob Dravi na 

lokalnem delovnem mestu sistema ILTIS in v centru za vodenje 
prometa,

– demontira električna ključavnica v čuvajnici 2 in uredijo 
kabelski konci,

– demontira oprema za krmiljenje cestnih signalov CS1 in 
CS2 ter uredijo kabelski konci,

– demontirata cestna signala CS1 in CS2 s temelji,
– demontirajo zapornici Z1 in Z2 ter mehanski pogoni s 

temelji,
– demontirajo žicevod, kotna kolesa, podvlačna kolesa, 

žicevodni stebrički in pločevinasti žicevodni kanal pod tirom,
– demontira mehanski pogon za krmiljenje zapornic.
(2) Na mestu porušenega nivojskega križanja se prestavi-

jo signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli ter optični kabel.
(3) Pri uvozu na počivališče in izvozu na poljsko pot se 

zaščiti (obbetonira) obstoječa kabelska kanalizacija.
(4) Od približno km 10+9 do približno km 11+1 se presta-

vi kabelska kanalizacija s pripadajočim simetričnim bakrenim 
kablom in optičnim kablom.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

19. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem 
delu državnega prostorskega načrta na listih od št. 4.1 do 4.2, 
na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos 
novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje 
območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva in upravljanja ter se po namemb-
nosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA  
KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, 

VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA 
VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE 

TER VARSTVA PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celo-
tnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registri-
ranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstve-
nega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi:

– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološke-
ga potenciala in

– druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov 
predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri-
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti 
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(4) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti 
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

21. člen
(ohranjanje narave)

(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih 
ureditev tako, da so posegi na območja ohranjanja narave kar 
najmanjši.

(2) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta 
mora biti v vseh fazah zagotovljeno racionalno poseganje na 
območja ohranjanja narave.
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(3) Gradbena dela se izvedejo zunaj gnezditvenega časa 
ptic na tem območju, ki traja od vključno aprila do vključno 
junija.

(4) Za osvetljevanje počivališča in križišča se uporabijo 
svetila, ki oddajajo nizko vrednost ultravijolične svetlobe. Upo-
rabijo se popolnoma zasenčena svetila (delež svetlobnega 
toka, ki seva nad vodoravnico, je 0-odstoten). Višina svetil naj 
bo najnižja možna. Med 23. in 5. uro se mora jakost osvetlitve 
znižati na kar najnižjo raven, kakršno še dopuščajo predpisi o 
prometni varnosti.

(5) Gradbena dela se praviloma ne opravljajo ponoči.
(6) Lokacije za odlaganje viškov izkopanega materiala 

se umestijo zunaj območij z večjo naravovarstveno vrednostjo 
(varovana območja, ekološko pomembna območja in naravne 
vrednote).

22. člen
(ureditev vodne infrastrukture)

Na glavni cesti se izvedeta dva cevna prepusta, ki omo-
gočata nemoten pretok vode po melioracijskih jarkih:

– v približno km 10+5 prepust Ø 150, dolžine približno 
25 m, in

– v približno km 10+7 prepust Ø 200, dolžine približno 
50 m.

23. člen
(kmetijska zemljišča in gozdovi)

(1) Zagotovi se, da so poseganja v kmetijska in gozdna 
zemljišča zunaj predvidenih ukrepov čim manjša. Prepovedano 
je vsako zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter odlaga-
nje materiala zunaj območij, določenih za ta namen.

(2) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč 
med gradnjo in po njej. Preprečijo se nekontrolirani prevozi po 
kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Poljske in gozdne poti se po 
gradnji obnovijo.

(3) Gradbena dela se izvajajo takrat, ko je škoda na pri-
delkih lahko najmanjša (pred setvijo, po spravilu).

(4) Kmetijska zemljišča se po posegu vrnejo v prvotno 
stanje.

(5) Ostanki obstoječih cest se razgradijo, vzpostavi se 
raba, ki je skladna z okoliškim prostorom ali se ti ostanki cest 
izkoristijo za dostop do kmetijskih zemljišč.

(6) Melioracijski kompleksi se sanirajo po načrtu sanacije, 
ki se izdela med pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Med gradnjo se zagotovi nemoteno delovanje hi-
dromelioracijskih sistemov.

(7) Pri izvajanju del se ne smejo poškodovati sosednja 
kmetijska zemljišča. Pri izdelavi načrta dostopnih in gradbiščnih 
poti ter omejitve gradbišča se površine poseganja na kmetijska 
zemljišča omejijo na območje fizičnih posegov zaradi izvedbe 
projekta. Začasno deponiranje zemlje (odrivov) se izvede na 
območju posega in ne na sosednjih kmetijskih zemljiščih. Med 
gradnjo se zagotovi nemoten dostop do sosednjih kmetijskih 
zemljišč, ki so zunaj območja posega, časovni režim gradnje 
pa se prilagodi kmetijski dejavnosti.

(8) Izgubljena najboljša kmetijska zemljišča se nado-
mestijo in usposobijo za potrebe kmetijske rabe na območju 
opuščenega vozišča in tlakovanega platoja, kakor določata 
5. in 10. člen te uredbe in kakor je razvidno iz grafičnega dela 
državnega prostorskega načrta.

24. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi novih 
objektov in njihovega obratovanja ne sme poslabšati.

(2) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in 
predvidenimi dovozi za interventna vozila in z gradnjo, zame-

njavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov tako, da je 
zagotovljena preskrba s požarno vodo.

(3) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano 
kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko pov-
zročijo požar v naravnem okolju.

25. člen
(varstvo pred poplavami, naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Vse ureditve v državnem prostorskem načrtu se načr-

tujejo tako, da je zagotovljen umik ljudi in živali v primeru drugih 
nevarnosti (potres, požar) na sosednja zemljišča.

(2) Upošteva se cona potresne ogroženosti in temu pri-
merno določi način gradnje objektov.

26. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je pri-
zadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi go-
spodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile med gradnjo 
razgaljene, se ponovno zatravijo ali zasadijo.

(2) Rodovitni del prsti se deponira ločeno zaradi ponovne 
uporabe v okviru krajinskoarhitekturnih ureditev. Med gradnjo 
se zagotovi, da je rodovitna plast prsti skrbno odgrnjena in de-
ponirana na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala. 
Rodovitni del tal se nameni rekultivaciji drugih kmetijskih ze-
mljišč in vzpostavljanju novih kmetijskih površin. Za posipava-
nje brežin z rodovitno prstjo (t. i. humusiranje) se mora uporabiti 
manj kakovostna prst s preostalega dela trase.

(3) Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih 
gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. 
S teh površin se prepreči odtekanje vode v vodne površine in 
na kmetijske obdelovalne površine.

(4) Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem 
vremenu.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

Pri gradnji se uporabljajo delovne naprave in gradbeni 
stroji, ki zagotavljajo emisijske norme v skladu s predpisi s 
področja emisij hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, ter 
upoštevajo časovne omejitve gradnje in prevoza materiala na 
vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas 
in na delavnike.

28. člen
(varstvo zraka)

Med gradnjo se na celotnem območju državnega prostor-
skega načrta, na prevoznih poteh, gradbiščih in odlagališčih, 
s posebno pozornostjo pa na delih, ki se bivalnim območjem 
najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznašanja gradbene-
ga materiala,

– preprečevanje prašenja,
– ugašanje motorja, kadar vozila, prevozna sredstva in 

delovne naprave stojijo daljši čas.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE  
UREDITVE

29. člen
(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa ta državni prostorski 
načrt, se lahko izvedejo v etapah.
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IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

30. člen
(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa v vseh 
fazah med gradnjo in obratovanjem s tem državnim prostor-
skim načrtom določenih prostorskih ureditev ter izvedbo mo-
nitoringa.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogo-
če, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali 
predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti 
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi 
vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena 
informacija o stanju sestavine okolja in je omogočeno stalno 
pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni.

(3) Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti dodatne ustre-
zne zaščitne ukrepe, kadar med gradnjo nastanejo odstopanja 
od dovoljenih vrednosti.

(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor 
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih pro-

storskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni omilitveni ukrepi.

31. člen
(organizacija gradbišč)

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja se izdela načrt dostopnih poti za 
gradnjo in lokacij odlagališč. Trase dostopnih poti in lokacije 
odlagališč se izberejo tako, da se čim manj prizadene bivalno 
okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve. Dostopne poti ne 
smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine.

(2) Odlagališča viškov gradbenega materiala, gradbiščni 
objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu grad-
bišča se lahko postavijo samo znotraj območja državnega 
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih ob-
močjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine.

(3) Izjemoma je dovoljena postavitev izključno posame-
znega svetila za varovanje gradbišča.

(4) Med gradnjo se zagotovijo:
– ukrepi za preprečevanje onesnaženja in uničenja na-

ravnih površin ter zmanjšanje potencialnih emisij (brezhibna 
gradbena mehanizacija);

– prevozi gradbene mehanizacije in dovoz gradbenega 
materiala se izvajajo po obstoječi infrastrukturi; dovozna cesta 
do gradbišča poteka po načrtovani trasi glavne ceste;

– odlaganje odpadkov in gradbenega materiala ali par-
kiranje gradbene mehanizacije se ne načrtuje na območjih 
naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov;

– odlaganje zemeljskega materiala zunaj melioracijskih 
jarkov, po končani gradnji pa se odstranijo vsi ostanki začasnih 
odlagališč.

(5) Začasna odlagališča med gradnjo so dovoljena le 
znotraj območja državnega prostorskega načrta, na prej arhe-
ološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih in območjih 
kulturne dediščine ter zunaj območij z večjo naravovarstveno 
vrednostjo. Začasna odlagališča se ne urejajo na cevovodih 
in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Začasna od-
lagališča rodovitne zemlje se določijo pred gradnjo. Odloženi 
material se zaščiti pred izpiranjem ter se zagotovi zbiranje in 
odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. Odloženi ma-
terial ne sme ovirati odtoka zalednih vod.

(6) Vsa zemljišča, ki se uporabijo kot začasna odlagališča, 
se po odvozu materiala povrnejo v prvotno stanje.

32. člen
(dodatne obveznosti investitorja)

Investitor mora:
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z upravljavci, 

občino in krajevnimi skupnostmi uskladiti popis stanja obsto-
ječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki jih 
zadeva gradnja;

– pred začetkom gradnje izdelati elaborat s posnetkom 
stanja o kakovosti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po 
katerih poteka gradbiščni promet ali po katerih potekajo preu-
smeritve prometa med gradnjo;

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih 
objektov, ki jih zadeva gradnja;

– pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljav-
ce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega do-
bra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter 
uskladijo vsi posegi na območju objektov in naprav ter njihovih 
varovalnih pasov,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do 
večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju in obveščati 
lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje;

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v 
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi posegov ne 
poslabša ter zagotoviti dostop do objektov in zemljišč, ki so 
zaradi posegov prekinjeni, in urediti dostope, ki nadomeščajo 
prekinjene obstoječe poti;

– zagotoviti nemoteno oskrbo po vseh obstoječih vodih in 
napravah gospodarske javne infrastrukture ter ob poškodbah 
pri gradnji takoj obnoviti infrastrukturne vode;

– sproti rekultivirati območja posegov;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, 

da se prepreči čezmerno onesnaženje tal, vode in zraka ter ob 
nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti 
čistiti,

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze niso 
nameščene v neposredni bližini naselij ali na območjih varstva 
naravne in kulturne dediščine;

– k elaboratu o organizaciji gradbišča pridobiti soglasje 
lokalne skupnosti in druga potrebna soglasja pristojnih služb;

– med gradnjo preprečevati razširjanje in naselitev inva-
zivnih vrst rastlin, kot sta japonski dresnik (Fallopia japonica) 
in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis). Če se med 
gradnjo ugotovi prisotnost teh rastlin, je treba preprečiti razvoz 
okuženega materiala na druge površine. Okuženi material in 
dele rastlin je treba ustrezno deponirati in uničiti na za to pri-
merni lokaciji.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

33. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadalj-
njem podrobnejšem proučevanju prometnih, geomehanskih, 
geoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so 
primernejše z gradbeno-tehničnega, prometno-tehničnega, 
okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in teh-
ničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati 
načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in 
delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta 
in na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni 
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
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(3) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za prečkanja cestne infrastrukture z vodami in objekti vo-
dne infrastrukture je dopustna izvedba dodatnih premostitvenih 
objektov ali prepustov.

(4) Dopustne so delne in začasne ureditve gospodarske 
javne infrastrukture, ki morajo biti skladne s programi upra-
vljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

34. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega državnega prostorskega na-
črta opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti 

do začetka gradnje)
Do začetka gradnje prostorskih ureditev je na območju 

državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na 
registrirani kulturni dediščini, dovoljeno naslednje:

– odstranitev, vzdrževanje, rekonstrukcija, dozidava in 
nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost 
objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni 
največ za 10 % glede na obstoječe gabarite,

– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na ob-
stoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

36. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, 
da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski pro-
storski akti:

– Dolgoročni družbeni plan občine Ormož za obdobje 
1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/86 in 
9/90),

– Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986–1990 
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 
1994, dopolnjen v letu 1997 (Uradni vestnik občin Ormož in 
Ptuj, št. 27/94, 33/95 in Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ormož 
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/03),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski 
del občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/00).

37. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00729-31/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-2430-0022

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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2478. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o razvrstitvi prepovedanih drog

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proi-
zvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, 
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o razvrstitvi prepovedanih drog

1. člen
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, 

št. 49/00, 8/01 – popr., 49/01, 78/02, 53/04, 122/07, 102/09, 
95/10 in 58/11) se v seznamu I. skupine besedilo pod zapore-
dno številko 61 spremeni tako, da se glasi:

»

61. 2C-T-2 2,5-dimetoksi-4-(n)-
etiltiofenetilamin
C13H21O2NS
Mr = 241,3 

«.
Za zaporedno številko 65 se dodajo nove zaporedne številke od 66 do 113, ki se glasijo:

»

Zap. št. Prepovedana droga Kemijsko ime

66. 1-adamantil(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon (adamantan-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C24H31NO
Mr = 349,50

67. AM-694 [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon
C20H19FINO
Mr = 435,27

68. AM-2201 N-naftalenil-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid
C24H22FNO
Mr = 359,44

69. CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1-dimetilheptil)-2-
hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol
C21H34O2
Mr =318,49

70. CP 47,497-C6-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetil-
heksil)-2-
hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-dimetilheksil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol
C20H32O2
Mr = 304,46

71. CP 47,497-C8-homolog(cis-3-[4-(1,1-
-dimetiloktil)-2-hidroksifenil]-cikoheksanol)

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol
C22H36O2
Mr = 332,51

72. CP 47,497-C9-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetil-
nonil)-2-
hidroksifenil]-cikloheksanol)

5-(1,1-dimetilnonil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol
C23H38O2
Mr = 346,54

73. JWH-007 (2-metil-1-pentil-1H-indol-3-il)(naftalin-1-il)metanon
C25H25NO
Mr = 355,47

74. JWH-015 (2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)(naftalin-1-il)metanon
C23H21NO
Mr = 327,43

75. JWH-018
(1-pentil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C24H23NO
Mr = 341,45

76. JWH-019
(1-heksil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-heksil-1H-indol-3-il)metanon
C25H25NO
Mr =355,47

77. JWH-073
(1-butil-3-(1-naftoil)indol)

(Naftalin-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanon
C23H21NO
Mr = 327,42
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78. JWH-081 (4-metoksinaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C25H25NO2
Mr = 371,47

79. JWH-122 (4-metilnaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C25H25NO
Mr = 355,47

80. JWH-200 [1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il](naftalin-1-il)metanon
C25H24N2O2
Mr = 384,46

81. JWH-203 2-(2-klorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon
C21H22CINO
Mr = 339,85

82. JWH-210 (4-etilnaftalin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C26H27NO
Mr = 369,49

83. JWH-250
(1-pentil-3-(2-metoksi- fenilacetil)indol)

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon
C22H25NO2
Mr = 335,43

84. JWH-251 2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon
C22H25NO
Mr = 319,44

85. RCS-4 (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon
C21H23NO2
Mr = 321,41

86. UR-144 (1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametil-ciklopropil)metanon
C21H29NO
Mr = 311,46

87. butilon 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on
C12H15NO3
Mr = 221,10

88. etkatinon 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-on
C11H15NO
Mr = 177,24

89. flefedron (fluorometkatinon, FMC), izomere 2, 
3 in 4

1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C10H12FNO
Mr = 181,20

90. metedron (metoksimetkatinon, MMC), izome-
re 2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C11H15NO2
Mr = 193,24

91. 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on
C16H21NO3
Mr = 275,35

92. metiletkatinon (MEC), izomere 2, 3 in 4 2-(etilamino)-1-(2, 3 ali 4-metilfenil)propan-1-on
C12H17NO
Mr = 191,27

93. metilon (3,4-metilendioksi-N-etkatinon, 
MDMC)

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on
C11H13NO3
Mr = 207,22

94. nafiron (naftilpirovaleron) 1-(naftalin-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on
C19H23NO
Mr = 281,39

95. brefedron (bromometkatinon, BMC), izomere 
2, 3 in 4

1-(2, 3 ali 4-bromofenil)-2-metilaminopropan-1-on
C10H12BrNO
Mr = 242,11

96. bufedron 2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-on
C11H15NO
Mr = 177,24

97. 3-metilmetkationon (3-MMC) 1-(3-metilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C11H15NO
Mr = 177,24
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98. fluoroamfetamin (FA, FMP), izomere 2, 3 in 4 1 -(2, 3 ali 4-fluorofenil)propan-2-amin
C9H12FN
Mr = 153,19

99. fluorometamfetamin (FMA), izomere 2, 3 in 4 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amin
C10H14FN
Mr = 167,22

100. metoksietilamfetamin (PMEA), izomere 2, 3 
in 4

N-etil-1 -(2, 3 ali 4-metoksifenil) propan-2-amin
C12H19NO
Mr = 193,28

101. metilamfetamin (MA), izomere 2, 3 in 4 1-(2, 3 ali 4-metilfenil) propan-2-amin
C10H15N
Mr = 149,24

102.  (2-aminopropil)benzofuran (APB), izomere 
4, 5 in 6

1-benzofuran-4, 5 ali 6-ilpropan-2-amin
C11H13NO
Mr = 175,23

103. metiopropamin (MPA) N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin
C18H13NS
Mr = 155,26

104. 2C-E 2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin
C12H19NO2
Mr = 209,29

105. 25I-NBOMe 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin
C18H22INO3
Mr = 427,28

106. 25C-NBOMe 4-kloro-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin
C18H22ClNO3
Mr = 335,83

107. Alfa-metiltriptamin (AMT) 2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamin
C11H14N2
Mr = 174,24

108. 5-MeO-MiPT 5-metoksi-N-metil-N-izopropiltriptamin C15H23N2O
Mr = 246,35

109. klorofenilpiperazin (CPP), izomere 2, 3 in 4 1-(2, 3 ali 4-klorofenil)piperazin
C10H13ClN2
Mr = 196,67

110. fluorofenilpiperazin (FPP), izomere 2, 3 in 4 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)piperazin
C10H13FN2
Mr = 180,22

111. metilbenzilpiperazin (MBZP) 1-benzil-4-metilpiperazin
C12H18N2
Mr = 190,29

112. trifluorometilfenilpiperazin (TFMPP), izomere 
2, 3 in 4

1-[2, 3 ali 4-(trifluorometil)fenil] piperazin
C11H13F3N2
Mr = 230,23

113. metoksetamin 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon
C15H21NO2
Mr = 247,33

«.
V seznamu III. skupine se črta zaporedna številka 236.
Zaporedne številke prepovedanih drog v II. in III. skupini se ustrezno preštevilčijo.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-3/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-2711-0026

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti 
Republike Slovenije

Na podlagi devetega odstavka 164. člena in 165. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12 in 57/12) ter 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih ze-
mljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 
– uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov  
v lasti Republike Slovenije

1. člen
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in 98/12) se za tretjim 
odstavkom 2. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se 
glasita:

»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je koncesi-
onar lahko tudi izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne 
izobraževalne programe s področja gozdarstva (KLASIUS 6, 
podrobno področje 623) ali druge izobraževalne procese s 
področja gozdarstva, pri čemer morajo javno veljavni izobra-
ževalni programi in drugi izobraževalni procesi skupno letno 
obsegati najmanj 100 izobraževalnih dni na terenu.

(5) Koncesija se zavodu iz prejšnjega odstavka podeli 
brez javnega razpisa in brezplačno za izkoriščanje največ 100 
ha gozda, če izpolnjuje pogoje iz prve do pete ter osme in de-
vete alinee drugega odstavka tega člena.«.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »razpisa« do-

data vejica in besedilo »razen v primeru iz četrtega odstavka 
prejšnjega člena«.

3. člen
V 6. členu se za besedo »koncesionarja« doda besedilo 

»oziroma podelitvi koncesije koncesionarju iz četrtega odstav-
ka 2. člena te uredbe«.

4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei za besedo »tre-

tjega« doda besedilo »oziroma četrtega ali petega«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se koncesija lahko 
odvzame koncesionarju iz četrtega odstavka 2. člena te ured-
be v primerih iz prve do pete alinee, sedme in osme alinee ter 
desete in enajste alinee prejšnjega odstavka.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

5. člen
Za četrtim odstavkom 12. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesio-

narje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.

6. člen
V četrtem odstavku 13. člena se vejica in besedilo »ki jim je 

bila koncesija podeljena na podlagi 47. člena Zakona o gozdo-
vih,« nadomestita z besedilom »iz tretjega in četrtega odstavka  
2. člena te uredbe«.

7. člen
Za štirinajstim odstavkom 16. člena se doda nov petnajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(15) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesio-

narje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.

8. člen
Za četrtim odstavkom 17. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesio-

narje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.

9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-38/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-2330-0059

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2480. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za 
trg pšenice in koruze

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) 
izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu  

za trg pšenice in koruze

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik za izvajanje tretjega odstavka 56. člena Ured-
be Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o 
določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proi-
zvodov z javno intervencijo (UL L št. 349 z dne 29. 12. 2009, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 957/2011 z dne 26. septembra 2011 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1272/2009 glede odkupa in prodaje masla in posnete-
ga mleka v prahu (UL L št. 249 z dne 27. 9. 2011, str. 6), določa 
vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za vzpostavitev in 
izvajanje tržno informacijskega sistema za pšenico in koruzo v 
okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. člen
(zavezanci za poročanje)

Pravne ali fizične osebe, ki letno odkupijo, nakupijo ali 
uvozijo več kot 2.000 ton pšenice oziroma koruze, morajo 
agenciji poslati podatke, določene s tem pravilnikom.

3. člen
(poročanje)

(1) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena agenciji 
vsak teden do torka do 12. ure poročajo o količinah in cenah 
za v predhodnem tednu odkupljene, nakupljene in uvožene 
količine pšenice oziroma koruze.

(2) Podatki o cenah iz prejšnjega odstavka morajo biti 
navedeni v eurih na 100 kg pšenice oziroma koruze brez DDV 
in na dve decimalki natančno.

4. člen
(pošiljanje podatkov)

Pravne ali fizične osebe pošljejo podatke iz prejšnjega 
člena agenciji po elektronski pošti na naslov tis.aktrp@gov.si 

na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ozi-
roma na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
(poročanje v času žetve)

Pravne ali fizične osebe, ki so v preteklem letu prevzele 
oziroma odkupile več kot 1000 ton pšenice, morajo do konca 
avgusta poslati agenciji podatke o količini prevzete pšenice v 
času žetve oziroma prevzema pšenice v tekočem letu.

6. člen
(pošiljanje podatkov v času žetve)

(1) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena morajo 
agenciji v času žetve oziroma prevzema poročati vsak teden do 
četrtka do 12. ure, o količini, ceni in kakovosti prevzete pšenice 
v predhodnem tednu.

(2) Podatki o cenah iz prejšnjega odstavka morajo biti 
navedeni v eurih na 100 kg pšenice brez DDV in na dve deci-
malki natančno.

(3) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena pošljejo 
podatke iz prvega odstavka tega člena agenciji na obrazcu iz 
priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, na način iz 4. člena 
tega pravilnika.

7. člen
(hramba podatkov)

Zavezanci za poročanje morajo hraniti dokumentacijo, 
povezano s poročanjem v skladu s tem pravilnikom, najmanj 
24 mesecev od dneva poročanja.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo 
(Uradni list RS, št. 53/04 in 45/08 – ZKme-1).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-473/2012
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2012-2330-0022

mag. Dejan Židan l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje

Priloga

MINISTRSTVA
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(pošiljanje podatkov v času žetve)

(1) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena morajo agenciji v času žetve oziroma 
prevzema poročati vsak teden  do četrtka do 12. ure, o količini, ceni in kakovosti prevzete 
pšenice v predhodnem tednu.
(2) Podatki o cenah iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v eurih na 100 kg pšenice 
brez DDV in na dve decimalki natančno.
(3) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena pošljejo podatke iz prvega odstavka tega 
člena  agenciji na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, na način iz 4. člena 
tega pravilnika.

7. člen 
      (hramba podatkov)

 Zavezanci za poročanje morajo hraniti  dokumentacijo, povezano s poročanjem v skladu s 
tem pravilnikom, najmanj 24 mesecev od dneva poročanja.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

  Z dnem uveljavitve tega pravilnika  preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem 
sistemu za trg s pšenico in s koruzo (Uradni list RS, št. 53/04 in 45/08 – ZKme -1).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.  
Ljubljana, dne 

EVA 2012-2330-0022

                                                                                            mag. Dejan Židan 

                                                                                   Minister za kmetijstvo in okolje

Priloga 1: 
Obrazec za pošiljanje podatkov o  količinah in cenah  za pšenico 

Ime in priimek oziroma naziv:
Naslov oziroma sedež:                       

Obdobje: od…………….do…………

Pšenica Količina (kg)  Cena (EUR/100 kg)
Domači odkup
Nakup iz držav EU
Uvoz/izvoz iz tretjih držav

Priloga 2:  
 Obrazec za pošiljanje podatkov o  količinah in cenah za koruzo  

Ime in priimek oziroma naziv:
Naslov oziroma sedež:                       

Obdobje: od………………do……………..

Koruza Količina (kg) Cena (EUR/100 kg)
Domači odkup
Nakup in držav EU
Uvoz/izvoz iz tretjih držav

Priloga 3:
Obrazec za poročanje v času žetve oziroma prevzema pšenice

Ime in priimek oziroma naziv:
Naslov oziroma sedež:                       

Obdobje : od……………do………….

Kraj 
prevzema 

Prevzeto 
kg bruto

Odkupna 
cena 
EUR/100kg

Vlaga
%

Primesi
    %

Hektoliterska 
masa
kg/hl

Beljakovine
      %

Padno 
število

Sedimentacija
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2481. Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih 
krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju 
hrane za hišne živali

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena in 76. člena Zako-
na o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 
in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter šestega odstavka 6. člena in 
29. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – 
ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o določitvi kategorij posamičnih krmil,  

ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane  
za hišne živali

1. člen
Ta pravilnik določa kategorije posamičnih krmil, ki se 

lahko uporabijo na oznaki krmnih mešanic za hišne živali v 
skladu z Direktivo Komisije 82/474/EGS z dne 23. junija 1982 
o določitvi kategorij za sestavine, ki se lahko uporabijo za 
označevanje krmnih mešanic za hišne živali (UL L št. 213 z 
dne 21. 7. 1982, str. 27).

2. člen
(1) V skladu s točko (c) drugega odstavka 17. člena 

Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, 
spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive 
Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 
93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 
2004/217/ES (UL L št. 229/2009 z dne 1. 9. 2009, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 939/2010 z 
dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) 
št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sesta-
ve posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) (UL L 
št. 277/2010 z dne 21. 10. 2010, str. 4) se na oznaki krmne 
mešanice za hišne živali imena posamičnih krmil, ki so bila 
uporabljena pri proizvodnji krmnih mešanic lahko nadomesti 
z imenom kategorije v katero so uvrščena posamezna posa-
mična krmila.

(2) Imena kategorij posamičnih krmil, ki se jih lahko upora-
bi pri označevanju krmnih mešanic za hišne živali so navedene 
v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-34/2013
Ljubljana, dne 24. junija 2013
EVA 2013-2330-0009

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

Priloga
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Kategorije posamičnih krmil                                                                                         Priloga                      
 
 Ime   Opis 
1. Meso in živalski stranski proizvodi Vsi mesnati deli zaklanih toplokrvnih 

kopenskih živali, sveži ali konzervirani po 
ustrezni obdelavi, ter stranski proizvodi iz 
predelave trupa ali delov trupa toplokrvnih 
kopenskih živali. 

2. Mleko in mlekarski izdelki Vsi mlekarski izdelki, sveži ali konzervirani po 
ustrezni obdelavi, in sekundarni proizvodi iz 
njihove predelave.  

3. Jajca in jajčni proizvodi Vsi jajčni izdelki, sveži ali konzervirani  po 
ustrezni obdelavi, in sekundarni proizvodi iz 
njihove predelave. 

4. Olja in maščobe Vse vrste živalskih in rastlinskih olj in maščob. 
5. Kvasovke Vse kvasovke, katerih celice so bile uničene in 

posušene. 
6. Ribe in ribji proizvodi Ribe in deli rib, sveži ali konzervirani po 

ustrezni obdelavi, in sekundarni proizvodi iz 
njihove predelave. 

7. Žito Vse vrste žit, ne glede na obliko, in proizvodi iz 
škrobnatega dela zrna. 

8. Zelenjava Vse vrste zelenjave in stročnic, sveže ali 
konzervirane po ustrezni obdelavi. 

9. Rastlinski proizvodi Sekundarni proizvodi iz obdelave rastlinskih 
proizvodov, zlasti žit, zelenjave, stročnic in 
oljnic. 

10. Ekstrahirane rastlinske beljakovine Vsi proizvodi rastlinskega izvora, v katerih so 
beljakovine koncentrirane po ustreznem 
postopku tako, da vsebujejo vsaj 50% surovih 
beljakovin v suhi snovi, katere je mogoče 
preoblikovati (teksturirati). 

11. Minerali Vse anorganske snovi, primerne za krmo. 
12. Sladkor Vse vrste sladkorja. 
13. Sadje Vse vrste sadja, svežega ali konzerviranega z 

ustreznim postopkom. 
14. Oreški Vsa jedra lupinastega sadja. 
15. Semena Vse vrste semen kot takih ali grobo mletih. 
16. Alge Alge, sveže ali konzervirane z ustreznim 

postopkom. 
17. Mehkužci in raki Vse vrste mehkužcev, rakov, lupinarjev, svežih 

ali konzerviranih po ustrezni obdelavi, in 
sekundarni proizvodi iz njihove predelave. 

18. Insekti Vse vrste žuželk in njihovih razvojnih faz. 
19. Pekovski izdelki Vse vrste kruha, peciva, drobnega peciva in 

testenin. 
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2482. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodah 
za določanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih

Na podlagi četrtega odstavka 66.b člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2) izdaja 
minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o metodah  

za določanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih

1. člen
V Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije 

pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10) se v tretjem 
odstavku 2. člena besedilo »Ministrstvo za gospodarstvo« na-
domesti z besedilom »Ministrstvo za infrastrukturo in prostor«.

2. člen
Prilogi I in II se nadomestita z novima prilogama I in II, ki 

sta sestavni del tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-272/2012/11
Ljubljana, dne 14. maja 2013
EVA 2012-2430-0140

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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PRILOGA I 
 

Metode za določanje prihrankov energije, porabe obnovljivih virov energije in 
zmanjševanja emisij CO2 

 
1. Celovita obnova stavb 
 
Prihranek energije je razlika med potrebno toploto [kWh/m2leto] za ogrevanje stavbe pred obnovo in 
po njej, izračunana na podlagi gradbene fizike objekta skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 
v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). 
 
Prihranek energije se določi glede na vrsto nove ogrevalne naprave (kotel ali toplotna črpalka), in 
sicer: 
– pri uporabi kotla: 

 A
η
PTE

η
PTEPKE

kotelnovi,

novi

stari

stari
kotelobnova,celovita 










  [kWh/leto]  

ali: 

 A
η
PTEPTE1,515PKE

kotelnovi,

novi
starikotelobnova,celovita 










  [kWh/leto]  

 
– pri uporabi toplotne črpalke (TČ)1: 

 

 
A

SPF
2,5

η
PTE

η
PTEPPE

TČnovi,

novi

stari

stari
TČobnova,celovita 










  [kWh/leto]  

ali: 

 A
SPF

PTE2,688PTE1,515PPE novi
stariTČobnova,celovita 






   [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEcelovita obnova, kotel: prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi celovite obnove stavbe v primeru, 

kjer se za ogrevalni sistem uporablja toplovodni kotel 
 
PPEcelovita obnova,TČ: prihranek primarne energije1 [kWh/leto] zaradi celovite obnove stavbe primeru, 

kjer se za ogrevalni sistem uporablja toplotna črpalka 
 
PTEstari: potrebna toplota [kWh/m2leto] za ogrevanje stavbe pred obnovo (gradbena 

fizika objekta, ki mora biti izračunana skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010) 

 
PTEnovi: potrebna toplota [kWh/m2leto] za ogrevanje stavbe po obnovi (gradbena fizika 

objekta, ki mora biti izračunana skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010) 

 
ηstari: letni obratovalni izkoristek starega (zamenjanega) ogrevalnega sistema temelji 

na predpostavki, da gre za stari toplovodni kotel. Določimo ga na podlagi DIN 
4702-8, in sicer tako, da poleg povprečnega normiranega izkoristka za stare 
kotle upoštevamo tudi izkoristek cevnega omrežja (razvoda) in izkoristek 
regulacijskega sistema: 

        66,094,097,072,0rckstari     
 
ηk: normirani izkoristek kotla, ki upošteva dejansko obratovalno karakteristiko 

kotla (dejansko obremenitev), določen pa je kot razmerje med letno 

																																																													
1 Zaradi objektivnega določanja prihranka energije se takrat, kadar električna energija nadomešča porabo drugih virov energije, 

prihranka ne vrednoti na ravni končne energije, temveč na ravni primarne energije z upoštevanjem faktorja 2,5. 
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porabljeno energijo (QH) in letno pridobljeno toploto kotla (QP) pri delni 
obremenitvi ogrevalnega sistema. ηk za stari kotel znaša 72 % (DIN 4702-8) 

 
ηc:   izkoristek cevnega razvoda – star sistem; (DIN 4702-8: 97 %) 
 
ηr:   izkoristek regulacije – star sistem; (DIN 4702-8: 94 %) 
 
ηnovi,kotel: letni obratovalni izkoristek novega kotlovnega ogrevalnega sistema po DIN 

4702-8 se izračuna po naslednji enačbi: 
        rckkotel,novi     

pri čemer uporabimo ustrezne vrednosti iz spodnje tabele. 

Tabela: Vrednosti izkoristkov za kotlovne ogrevalne sisteme 
Tip kotla Vrsta goriva ηk ηc ηr ηnovi,kotel 

nizkotemperaturni ELKO, ZP, biomasa 0,90 0,98 0,95 88 % 
kondenzacijski ELKO 0,99 0,98 0,95 92 % 
kondenzacijski ZP 1,04 0,98 0,95 97 % 

 
ηnovi,TČ: letni obratovalni izkoristek ogrevalnega sistema, ki uporablja toplotno črpalko, se izračuna 

po enačbi: 
 93,095,098,0rcTČ,novi     

 
SPF: letno grelno število toplotne črpalke (SPF – angl. Seasonal Performance Factor).  

     Tabela: Normirane vrednosti SPF (letno grelno število toplotne črpalke) 

Tip toplotne črpalke Povprečno (normirano) 
letno grelno število (SPF) 

zrak/voda 2,8 
zemlja/voda 3,5 
voda/voda 4 

A: ogrevana površina [m2] stavbe 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Prihranek ali zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbah: 
– uporaba kotla v (novem) ogrevalnem sistemu: 

 
 

Aef
η
PTEef

η
PTEZEC novi

kotelnovi,

novi
stari

stari

stari
kotel 












 

ali: 

[kgCO2/leto]  

 
 Aef

η
PTEefPTE1,515ZEC novi

kotelnovi,

novi
staristarikotel 










  [kgCO2/leto]  

– uporaba toplotne črpalke v (novem) ogrevalnem sistemu: 

 Aef
SPF

1
η
PTEef

η
PTEZEC EL

TČnovi,

novi
stari

stari

stari
TČ 










  [kgCO2/leto]  

ali: 

 

 

Aef
SPF

PTE
1,075efPTE1,515ZEC EL

novi
staristariTČ 






   [kgCO2/leto]  
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pri čemer je: 
efstari: emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo ali energetski vir za stari ogrevalni sistem – kot 

določa priloga III tega pravilnika 
efnovi: emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo ali energetski vir za novi ogrevalni sistem – kot 

določa priloga III tega pravilnika 
 
efEL: povprečen emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah v 

Sloveniji – kot določa priloga III tega pravilnika 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Pri uporabi novega kotla na biomaso ali toplotne črpalke se povečana uporaba obnovljivih virov 
energije (POVE) izračuna po enačbi: 
 
– uporaba biomasnega kotla namesto kotla na fosilno gorivo2: 

 A
η
PTEPOVE

kotelnovi,

novi
biomasakotelobnova,celovita   [kWh/leto]  

ali: 

 
APTE1,136POVE novibiomasakotelobnova,celovita   [kWh/leto]  

– uporaba toplotne črpalke: 

 A
SPF

11.
η
PTEPOVE

TČnovi,

novi
TČobnova,celovita 






   [kWh/leto]  

ali: 

 

 

A
SPF

11PTE1,075POVE noviTČobnova,celovita 





   [kWh/leto]  

Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode so potrebni celoviti podatki o stanju stavbe pred obnovo in po njej ter natančen 
in popoln izračun gradbene fizike.  
 
Če je mogoče, se zagotovi zbiranje podatkov o ogrevalnih sistemih (stari in novi), in sicer: 
– vrsta vira energije starega in novega sistema (zemeljski plin, les, elektrika itd.), 
– tip novega ogrevalnega sistema (kondenzacijska tehnika, tip/vrsta ogrevalnih teles itd.), 
– starost zamenjanih ogrevalnih naprav (kotlov). 
Na podlagi natančnejših podatkov bo mogoče izračun prihrankov emisij CO2 dodatno diferencirati 
glede na vrsto vira energije in vrsto/tip ogrevalnih naprav. 
 
 
2. Gradnja skoraj nič-energijskih stavb 
 
Skoraj nič-energijska stavba je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi zelo majhno 
količino energije za svoje delovanje, ki pa je v veliki meri energija iz obnovljivih virov energije, 
proizvedena na kraju samem ali njeni bližini. 
 
Prihranek energije je razlika med porabo energije za ogrevanje skoraj ničenergijske stavbe in porabo 
energije za ogrevanje, ki jo določa predpis za gradnjo stavb (ob predpostavki uporabe povprečnega 
novega kotla). 

																																																													
2 Kadar se stari biomasni kotel nadomesti z novim biomasnim kotlom, se zaradi izboljšanega izkoristka novega kotla uporaba 

obnovljivih virov energije zmanjša. 
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Prihranek energije se določi glede na vrsto ogrevalne naprave, in sicer: 
– uporaba kotla: 

 
A

η
PTE

0,9
PTE

A
η

PTE
η

PTE,PKE

kotelnovi,

kotelnovi,

SNEH
SNEH

























SNEH

kotel
 

[kWh/leto]  

 

 

 

A
η
PTE

77,78PKE
kotelnovi,

SNEH
kotelSNEH, 










  [kWh/leto]  

– uporaba toplotne črpalke3: 

 
A

SPF
2,5

η
PTE

0,9
PTE

A
SPF
2,5

η
PTE

η
PTEPPE

TČnovi,

SNEH

TČnovi,
TČSNEH,























 SNEH

  

[kWh/leto]  

 

 
A

SPF
2,5

η
PTE77,78PPE

T Čnovi,

SNEH
T ČSNEH, 










  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKESNEH, kotel – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi gradnje skoraj ničenergijskih stavb 

(uporaba kotla kot ogrevalnega vira) 
 
PPESNEH, TČ – prihranek primarne energije [kWh/leto] zaradi gradnje skoraj ničenergijskih stavb 

(uporaba toplotne črpalke kot ogrevalnega vira) 
 
PTESNEH – potrebna toplota [kWh/m2leto] za ogrevanje prostorov skoraj ničenergijskega 

objekta, ki izhaja iz metod gradbene fizike (izračun po PURES 2010 ali izračun po 
PHPP'074, ki upošteva specifične toplotne izgube pod 15 kWh/m2leto oziroma pod 
25 kWh/m2leto) 

 
PTE – največja dopustna potrebna toplotna energija [kWh/m2leto] za ogrevanje prostorov 

skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) 
 
η – letni obratovalni izkoristek za ekvivalentni novi kotel – normirana vrednost je 0,95 
 
ηnovi,kotel – letni obratovalni izkoristek novega kotlovnega ogrevalnega sistema po DIN 4702-8 

(vrednosti so navedene pri metodi 1) 
 
ηnovi,TČ – letni obratovalni izkoristek ogrevalnega sistema s toplotno črpalko (vrednosti so 

navedene pri metodi 1) 
 
A – ogrevana površina stavbe [m2] 
 

																																																													
3 Kadar električna energija nadomešča porabo drugih virov energije, se prihranek ne vrednoti na ravni končne energije, temveč 

na ravni primarne energije z upoštevanjem faktorja 2,5. 
4 Natančen izračun gradbene fizike, razvit posebej za pasivne hiše (Passivhaus Institut, Darmstadt, Nemčija).  
5 Povprečna vrednost za ekvivalentni nizkotemperaturni in kondenzacijski kotel. 
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Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje ali prihranek emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

– uporaba kotla: 
 efPKEZEC kotelSNEH,SNEH   [kgCO2/leto]  

ali 

 efA
η
PTE

77,78ZEC
kotelnovi,

kotelSNEH, 









 SNEH  [kgCO2/leto]  

 
– uporaba toplotne črpalke: 

 Aef
SPF

1
η

PTE
ef

η
PTEZEC EL

TČnovi,

SNEH
TČSNEH, 










  [kgCO2/leto]  

ali 

 Aef
SPF

1
η

PTE 
ef

0,9
PTEZEC EL

TČnovi,

SNEH
TČSNEH, 










  [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
ef –  povprečni emisijski faktor za gorivo (za ogrevanje) – vrednosti za posamezen sektor 

so navedene v prilogi III tega pravilnika 
 
efEL –  povprečen emisijski faktor pri proizvodnji električne energije v elektrarnah v Sloveniji – 

vrednost je navedena v prilogi III tega pravilnika 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Pri uporabi kotla na biomaso ali toplotne črpalke namesto kotla na fosilno gorivo se večja uporaba 
obnovljivih virov energije (POVE) izračuna po enačbi: 

 
– uporaba biomasnega kotla: 

 A
η

PTE
POVE

kotelnovi,
biomasakotelSNEH, 

SNEH  [kWh/leto]  

 
– uporaba toplotne črpalke: 

 A
SPF

11
η

PTEPOVE
TČnovi,

SNEH
TČSNEH, 






   [kWh/leto]  

 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode so potrebni celoviti podatki o stanju stavbe po izgradnji – izračun PHPP'07 za 
skoraj ničenergijske stavbe (specifične toplotne izgube pod 15 kWh/m2leto) ali metoda Eko sklada za 
stavbe s specifičnimi toplotnimi izgubami med 15 in 35 kWh/m2leto. 
 
Za določanje izkoristkov ogrevalnih naprav se uporabijo normirane vrednosti, ki so podane s to 
metodo. 
 
 
3. Delna obnova stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja) 
 
Prihranek energije je razlika med letno porabo energije stavbe, izračunane na podlagi razlike med 
toplotnimi prehodnostmi posameznih konstrukcijskih elementov stavbe pred obnovo in po njej, pri 
čemer se vrednosti za nove materiale določijo na podlagi znanih tehničnih lastnosti, vrednosti za stare 
materiale pa so določene na podlagi starih tehničnih zahtev in določenih izkustvenih vrednosti. 
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Prihranek energije se izračuna po univerzalni enačbi: 

 
 

21
novostaro

obnovadelna ffA
1000

1
η

ur24SDUUPKE 


  [kWh/leto]  

 
pri čemer je: 
PKEdelna obnova – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi delne (komponentne) obnove ovoja 

stavbe 

Ustaro – toplotna prehodnost [W/m2K] starega elementa ovoja stavbe (zunanji zid, stavbno 
pohištvo itd.) 

Unovo – toplotna prehodnost [W/m2K] novega elementa ovoja stavbe (zunanji zid, stavbno 
pohištvo itd.) 

SD – stopinjski dnevi (30-letno uteženo povprečje v obdobju 1982–2012) – 3112 K*dan/leto 

η – letni obratovalni izkoristek ogrevalnega sistema – normirana vrednost je 0,756  

A – površina [m2] izboljšanega elementa ovoja stavbe 

f1 – korekcijski faktor, ki upošteva ali vrednoti občasne prekinitve delovanja ogrevalnega 
sistema (nočno znižanje) in znižane temperaturne ravni v delu stavbe – normirana 
vrednost za stanovanjske stavbe je 0,897 

f2 – korekcijski faktor stopinjskih dni, ki je za: 
– element, ki meji na zunanji zrak:  1,00 
– strop proti neogrevanem podstrešju: 0,75 
– pod proti neogrevani kleti: 0,50 

 
Določitev toplotne prehodnosti posameznih elementov 
 
Za toplotno prehodnost konstrukcijskih elementov pred obnovo (Ustaro) se uporabljajo normirane 
vrednosti, ki predstavljajo povprečne vrednosti za posamezne konstrukcijske elemente, opredeljene v 
Priročniku za energetske svetovalce (ZRMK, 1990), ki temeljijo na starih predpisih s področja toplotne 
zaščite stavb (Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople 
vode (Uradni list SRS, št. 31/84); Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje 
zaključnih del v gradbeništvu, (Uradni list SFRJ, št. 21/1990); Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih 
za toplotno energijo v stavbah (Uradni list SFRJ, št. 28/1970)). 

Tabela: Vrednosti za toplotno prehodnost starih konstrukcijskih elementov stavb8, izražene v W/m2K 
Konstrukcijski element Ustaro  

zunanji zid proti okolici 1,2 
tla na terenu 1,5 
kletna stena (ki meji na zemljo) 3,0 
pod proti neogrevani kleti 1,5 
strop proti neogrevanem podstrešju 1,0 
poševna streha (neizolirana) 2,5 
ravna streha 1,0 
okna, vrata 3,0 

																																																													
6 Povprečna srednja vrednost za stare in nove kotle – uporabljeni izhodiščni podatki za nove in stare kotle, predstavljeni v 

ukrepu št. 1. 
7 Izhodiščni podatki: 
– 10 ur prekinitve ogrevanja, 
– 2 K povprečna znižana temperatura v času prekinitve (razpon od 1 do 3 K, odvisno od vrste gradnje in izoliranosti objekta), 
– 17 K povprečna razlika med povprečno zunanjo temperaturo v ogrevalni sezoni (4 °C) in povprečno temperaturo v prostorih, 

ki se ogrevajo (21 °C), 
– 6 K znižana temperatura na 20 % površine prostorov (npr. taki, ki se ne uporabljajo), 

 

 
 

0,89
24ur

124ur
0,2

24ur
114ur)(110ur

0,8f 17K
6K

17K
2K

1 





 . 

 
8 Velja tudi za nestanovanjske stavbe. 
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Za izračun toplotne prehodnosti konstrukcijskih elementov (zunanji zid, streha in tla) po obnovi (Unovo) 
se uporabi naslednja enačba: 
 

 

1

izolacija

izolacija

staro
novo λ

d
U

1U












  [W/m2K]  

 
Za novo stavbno pohištvo (okna, vrata) se uporabijo normirane vrednosti, ki so navedene v 
vsakokratnem razpisu ali programu. 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje ali prihranek emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 efPKEZEC obnovadelnaobnovadelna   [kgCO2/leto]  

 
ef – povprečni emisijski faktor za ogrevanje (za sektor) – kot določa priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode so potrebni  natančni podatki o lastnostih na novo vgrajenih gradbenih 
elementov zunanjega ovoja stavbe, zlasti podatki o toplotni prehodnosti in velikosti (površini) 
posameznih elementov. 
 
 
4. Zamenjava toplovodnih kotlov z novimi 
 
Prihranek energije je razlika med porabo energije v stavbi s starim in novim kotlom. Prihranek energije 
se lahko določi na dva načina, odvisno od razpoložljivih podatkov, in sicer: 
– z upoštevanjem normiranih povprečnih potreb po toploti za ogrevanje v stavbah ob poznavanju 
(dejanske) ogrevane površine v stavbi ali 
– z upoštevanjem (dejanske) nazivne ogrevalne moči kotlov ob upoštevanju normiranih obratovalnih 
ur kotla v ogrevalni sezoni. 
 
Pri zamenjavi kotlov se povečanje rabe obnovljivih virov energije določi takrat, ko stari kotel na fosilno 
gorivo zamenjamo z novim na lesno biomaso. 
 
Prihranek energije se izračuna po enačbi: 
 

 AS
η

1
η

1PKE
novistari

kotel 







  [kWh/leto]  

ali 

 

 

tP
η

1
η

1PKE
novistari

kotel 







  [kWh/leto]  

PKEkotel –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi zamenjave kotla 
 
S –  povprečno energijsko število [kWh/m2leto] v stavbah 

                         Tabela: Povprečno energijsko število za stavbe, izraženo v kWh/m2 leto 
Vrsta stavbe Ogrevanje Ogrevanje + 

sanitarna voda9 

																																																													
9 Povprečna (normirana) potreba po topli sanitarni vodi v enostanovanjskih stavbah znaša 3000 kWh/gospodinjstvo/leto ali 

30 kWh/m2leto, pri čemer je upoštevana povprečna velikost stavbe 100 m2 ter 4-članska družina s porabo tople sanitarne 
vode 2 kWh/osebo/dan). 
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enostanovanjska 132 162 
večstanovanjska (blok) 94 124 

A – ogrevana površina [m2] stavbe, ki se oskrbuje s kotlom 
 
P – nazivna moč [kW] kotla 
 
t – obratovalni čas [h] kotla v kurilni sezoni (preračunan na obratovanje pri nazivni moči); 

normirana vrednost za gospodinjski sektor = 1500 ur/leto (določeno po smernicah VDI 2067) 
 
ηstari –  letni obratovalni izkoristek starega (zamenjanega) toplovodnega kotla po DIN 4702-8 

(vrednosti so navedene pri metodi 1) 
 
ηnovi – letni obratovalni izkoristek novega kotlovnega ogrevalnega sistema po DIN 4702-8 (vrednosti 

so navedene pri metodi 1) 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Prihranki ali zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se v primerih, ko se vrsta goriva ne zamenja, izračuna po 
enačbi: 
 efPKEZEC kotelkotel   [kgCO2/leto]  

 
ef – emisijski faktor za gorivo – kot določa priloga III tega pravilnika 
 
Pri zamenjavi vrste goriva uporabimo naslednji enačbi: 

 
 

AS
η
ef

η
efZEC

novi

novi

stari

stari
kotel 










 
 

[kgCO2/leto]  

ali 
 
 
 

tP
η
ef

η
efZEC

novi

novi

stari

stari
kotel 








  [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efstari – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo ali energetski vir za stari ogrevalni sistem – vrednosti 

za posamezen sektor ali vrsto goriva so navedene v prilogi III tega pravilnika 
 
efnovi – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo ali energetski vir za novi ogrevalni sistem – vrednosti 

za posamezen sektor ali vrsto goriva so navedene v prilogi III tega pravilnika. 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije (biomasni kotli) 
 
Pri prehodu na biomasne kotle se izračuna tudi povečanje uporabe obnovljivih virov energije (POVE) 
po enačbi: 

 f
η

tPPOVE
novi

(biomasa)kotel 


  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
POVE –  povečanje porabe obnovljivih virov energije [kWh/leto] 

1f  –  vgradnja novega biomasnega kotla namesto kotla na fosilna goriva v novo zgrajenih 
stavbah 

 
0f  –  vgradnja novega biomasnega kotla namesto starega kotla na biomaso 

 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo metode je treba poznati podatke o ogrevani površini stavb in moči novih kurilnih naprav.  
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5. Zamenjava sistema električnega ogrevanja na centralno z učinkovitimi toplovodnimi 
kotli 
 
Ukrep predstavlja prehod z ogrevanja stanovanja/stavbe s sistema električnega ogrevanja na 
centralno ogrevanje s sodobnim kotlom (biomasni, kondenzacijski kotel). 
 
Prihranek končne energije je določen po metodi 4, pri čemer se nadomestijo stara električna ogrevala 
ali električni ogrevalni sistem v etaži/stavbi.  
 
Prihranek končne energije se izračuna po enačbi: 

 AS
η

1
η

1PKE
novistari

kotel 







  [kWh/leto]  

ali 

 tP
η

1
η

1PKE
novistari

kotel 







  [kWh/leto]  

 
pri čemer je: 
PKEkotel –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi zamenjave električnega ogrevanja s 

(kondenzacijskim) kotlom kot ogrevalnim virom 
 
S – povprečno energijsko število [kWh/m2leto] v stavbah, podatki so navedeni pri metodi 4 
 
A –  ogrevana površina [m2] stavbe ali etaže, ki se oskrbuje s kotlom 
 
P –  nazivna moč [kW] kotla 
 
t –  obratovalni čas [h] kotla v kurilni sezoni (preračunan na obratovanje pri nazivni moči); 

normirana vrednost za gospodinjski sektor = 1500 ur/leto10  
 
ηstari –  letni obratovalni izkoristek starega (zamenjanega) električnega ogrevalnega sistema  
  93,094,099,0  rEOGstari   
 
ηEOG –   normirani (letni) izkoristek starega sistema električnih ogreval zaradi izgub v napeljavi (99 %) 
 
ηr –  izkoristek regulacije – star sistem; (DIN 4702-8: 94 %) 
 
ηnovi –  letni obratovalni izkoristek novega kotlovnega ogrevalnega sistema po DIN 4702-8 (podatki 

so navedeni pri metodi 1) 
 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna na podlagi ugotovljenega prihranka energije pri zamenjavi 
električnega ogrevanja s kotlom kot ogrevalnim virom z upoštevanjem ustreznega emisijskega faktorja 
goriva, ki ga uporablja nova kurilna naprava, in sicer: 

 
 

AS
η
ef

η
efZEC

novi

novi

stari

stari
kotel 










 
 

[kgCO2/leto]  

ali 
 
 

 

tP
η
ef

η
efZEC

novi

novi

stari

stari
kotel 








  [kgCO2/leto]  

																																																													
10 Določeno po smernicah VDI 2067; VDI - Verein Deutscher Ingenieure. 
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pri čemer je: 
efstari – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za električno energijo; vrednost je navedena v prilogi III tega 

pravilnika 
 
efnovi – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo; vrednosti za posamezne vrste goriva so navedene v 

prilogi III tega pravilnika.  
 
 
6. Zamenjava električnega grelnika za pripravo tople sanitarne vode 
 
Prihranek energije je razlika med porabo električne energije zaradi zamenjave električnega grelnika 
(bojlerja) za pripravo tople sanitarne vode s plinskim pretočnim grelnikom, z novim električnim 
grelnikom, s toplotno črpalko (zrak/voda) za pripravo tople sanitarne vode ali s sprejemniki sončne 
energije (sončnimi kolektorji). Izračuna se na podlagi normiranih vrednosti povprečne porabe tople 
sanitarne vode v gospodinjstvih, izkoristka starega električnega grelnika, izkoristka novega sistema, 
energetskega donosa sprejemnikov sončne energije in površine sprejemnikov sončne energije. 
 
Prihranek energije pri zamenjavi električnega grelnika z novim električnim grelnikom ali s plinskim 
pretočnim grelnikom se izračuna po enačbi: 

 SVSV
novistari

GREL SV, E0,139E
η

1
η

1PKE 







  [kWh/leto]  

ali 
 SVGRELSV, E0,139PKE   [kWh/leto]  

 
Prihranek energije pri zamenjavi električnega grelnika s plinskim pretočnim grelnikom se izračuna po 
enačbi: 

 SV
novistari

GRPL SV, E
η
1

η
1PKE 








  [kWh/leto]  

 
Prihranek energije pri zamenjavi električnega grelnika s toplotno črpalko (zrak/voda) se izračuna po 
enačbi: 

 SV
TČnovi,stari

TČSV, E
SPF

1
η

1
η

1PKE 









  [kWh/leto]  

ali 

 SVTČSV, E
SPF

11,0751,250PKE 





 

 
 

[kWh/leto] 
 
 
 

pri čemer je: 
PKESV,EL-GR – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje novega električnega grelnika za 

pripravo tople sanitarne vode namesto (starega) električnega grelnika 
 
PKESV,PL-GR – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje novega plinskega pretočnega 

grelnika za pripravo tople sanitarne vode namesto (starega) električnega grelnika 
 
PKESV,TČ –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi zamenjave (starega) električnega grelnika 

s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode (zrak/voda) 
 
ESV – povprečna (normirana) potreba po topli sanitarni vodi [kWh/leto] 30 kWh/m2leto; v 

enostanovanjskih stavbah je 3000 kWh/gospodinjstvo/leto, pri čemer je upoštevana 
povprečna velikost stavbe 100 m² ter 4-članska družina s porabo tople sanitarne vode 
2 kWh/osebo/dan 

 
ηstari –  izkoristek starega sistema (električnega grelnika) za pripravo tople sanitarne vode – 

normirana vrednost je 0,8 



Stran 7388 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

11 
 

 
ηnovi –  izkoristek novega sistema (novi električni grelnik, plinski pretočni grelnik itd.) za 

pripravo tople sanitarne vode, normirana vrednost je 0,9 
 
ηnovi,TČ –  letni obratovalni izkoristek ogrevalnega sistema, ki uporablja toplotno črpalko, 

vrednosti so navedene pri metodi 1 
 
SPF – letno grelno število toplotne črpalke (SPF)11 
 
Prihranek energije pri zamenjavi električnega grelnika s sprejemniki sončne energije (SSE) se 
izračuna po enačbi: 

 Aη
η

UPKE SS
SSE

SSESV,   [kWh/leto]  

Pri tem je treba upoštevati pogoj: 
stari

SV
SSE,SV

E
PKE




 
pri čemer je:  
PKESV,SSE –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje sprejemnikov sončne energije 

(SSE) namesto električnega grelnika 
 
USSE –  letni donos [kWh/m2leto] SSE-sprejemnikov sončne energije glede na vrsto: 
  – ploščati SSE = 500 kWh/m2leto 
  – vakuumski SSE = 600 kWh/m2leto 
 
η –  izkoristek (povprečni) konvencionalnega sistema za pripravo tople sanitarne vode, 

normirana vrednost je 0,8 
 
ηSS – izkoristek solarnega sistema, normirana vrednost je 0,8 
 
A – svetla (apertivna) površina [m2] vgrajenih SSE12 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se glede na vrsto ali način priprave tople sanitarne vode izračuna po 
enačbi: 
– pri zamenjavi električnega grelnika z novim električnim grelnikom ali plinskim pretočnim grelnikom: 

 SV
novistari

EL
GRSV, E

η
ef

η
efZEC 








  [kgCO2/leto]  

ali 
   SVELGRSV, Eef1,111ef1,250ZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
ZECSV,GR –  zmanjšanje emisij CO2 [kgCO2/leto] pri vgradnji pretočnega plinskega grelnika ali 

novega električnega grelnika 
 
ef –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] za zemeljski plin ali električno energijo – odvisno od vrste 

novega grelnika sanitarne vode (kot določa priloga III tega pravilnika) 
 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (kot 

določa priloga III tega pravilnika) 
 
– pri zamenjavi električnega grelnika s toplotno črpalko (zrak/voda): 

 SVEL
novistari

TČSV, Eef
SPF

1
η

1
η

1ZEC 







  [kgCO2/leto]  

																																																													
11 Če ni podatka, se uporabi normirana vrednost SPF = 2,5. 
12 Če ni konkretnih projektnih podatkov, se lahko uporabijo naslednje normirane vrednosti: A = 6 m2 (ploščati kolektorji), 
A = 5 m2 (vakuumski kolektorji). 
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ali 

 SVELTČSV, Eef
SPF

1,1111,250ZEC 





   [kgCO2/leto]  

pri čemer je 
ZECSV,TČ –  zmanjšanje emisij CO2 [kgCO2/leto] pri vgradnji toplotne črpalke 
 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (kot 

določa priloga III tega pravilnika) 
 
– pri zamenjavi električnega grelnika s sprejemniki sončne energije: 

 ELSS
SSE

SSESV, efAη
η

UZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je 
ZECSV,SSE –  zmanjšanje emisij CO2 [kgCO2/leto] pri vgradnji sprejemnikov sončne energije (SSE) 
 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (kot 

določa priloga III tega pravilnika) 
 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Povečanje rabe obnovljivih virov energije se izračuna po naslednjih enačbah: 
 
– pri zamenjavi električnega grelnika s toplotno črpalko (zrak/voda): 

 





 

SPF
11.

η
EPOVE

TČnovi,

SV
TČSV,  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
POVESV,TČ – povečanje porabe obnovljivih virov energije [kWh/leto] pri vgradnji toplotne črpalke            

(zrak-voda) 
 
– pri zamenjavi električnega grelnika s sprejemniki sončne energije: 
 AηUPOVE SSSSESSESV,   [kWh/leto]  

pri čemer je: 
POVESV,SSE –  povečanje porabe obnovljivih virov energije [kWh/leto] pri vgradnji sprejemnikov sončne 

energije 
 
 
7. Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb 
 
Prihranek energije je razlika med porabo energije v stavbi s kotlom in porabo s toplotno črpalko. 
Prihranek energije se izračuna na dva načina, odvisno od razpoložljivih podatkov, in sicer: 
– z upoštevanjem normiranih potreb po toploti za ogrevanje v stavbah ob poznavanju (dejanske) 
ogrevane površine v stavbi ali 
– z upoštevanjem (dejanske) nazivne ogrevalne moči toplotne črpalke ob upoštevanju normiranih 
obratovalnih ur toplotne črpalke v ogrevalni sezoni. 
 
Prihranek končne energije se določi na naslednji način: 

 AS
η
1

SPF
1

η
1PKE

TČkotel
TČ 








  [kWh/leto]  

ali 

 tP
SPF

1
η
η

PKE
kotel

TČ
TČ 








  [kWh/leto]  
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pri čemer je:  
PKETČ –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje toplotne črpalke na električno 

energijo (namesto kotla) 
 
S –  povprečno energijsko število [kWh/m2leto] za stavbe (vrednosti so navedene pri metodi 4). 

Namesto »povprečnega energijskega števila (S)« se lahko smiselno uporabi tudi »potrebna 
toplotna energija za ogrevanje stavbe (PTE)«, določena na podlagi izračuna gradbene 
fizike za konkreten objekt ali primer. To velja zlasti za tiste ukrepe, ki izhajajo iz razpisov, ki 
predpisujejo izračun gradbene fizike. 

 
A –  ogrevana površina [m2] stavbe, ki se oskrbuje s toplotno črpalko 
 
P –  nazivna toplotna moč [kW] toplotne črpalke 
 
t –  povprečni efektivni obratovalni čas [h/leto] TČ v kurilni sezoni (pri polni moči) – normirana 

vrednost je 1500 ur/leto (sektor gospodinjstva) 
 
ηkotel –  izkoristek starega ogrevalnega sistema s kotlom – normirana vrednost je 0,66 (za pojasnila 

glej metodo 1) 
 
ηTČ –  izkoristek ogrevalnega sistema s toplotno črpalko – normirana vrednost je 0,9313 (za 

pojasnila glej metodo 1) 
 
SPF –  letno grelno število toplotne črpalke  
 
Tabela: Povprečno (normirano) letno grelno število (SPF) 

Tip toplotne črpalke  

zrak/voda 2,8 
zemlja/voda 3,5 
voda/voda 4 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

 tP
η

ef
SPF

1
η

ef
ZEC

TČ

TČG 

kotel

kotlaG 
TČ 








  [kgCO2/leto]  

ali pri toplotni črpalki na električno energijo 
 

 tP
SPF
ef1,075ef1,515ZEC EL

GTČ 





   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efG –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo (kot določa priloga III tega pravilnika) 
 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (kot 

določa priloga III tega pravilnika) 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Pri uporabi toplotne črpalke zrak/voda se poveča uporaba obnovljivih virov energije (POVE), in sicer: 

 





 

SPF
11tPPOVE TČ  [kWh/leto]  

 

																																																													
13 Upošteva izkoristek cevnega razvoda in izkoristek regulacije. Ob tem se šteje, da sama toplotna črpalka ni vir dodatnih 

izgub. 
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Podatkovne zahteve 
 
Odvisno od načina izračuna je treba poznati podatke o ogrevalni površini v stavbah in ogrevalni moči 
toplotne črpalke. 
 
 
8. Celovita prenova toplotne postaje 
 
Ukrep obsega: 
a) zamenjavo zastarele in neučinkovite toplotne postaje (TP) za ogrevanje, 
b) zamenjavo zastarele in neučinkovite TP za pripravo sanitarne tople vode (STV), 
c) zamenjavo zastarele in neučinkovite TP za ogrevanje in pripravo STV. 
 
Poleg zamenjave TP se lahko izvedejo tudi drugi ukrepi za učinkovito rabo energije, na primer 
vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje dvižnih vodov in namestitev termostatskih ventilov. 
 
a) Pri zamenjavi TP za ogrevanje mora imeti nova TP krmilnike z vodenjem temperature ogrevane 
vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov 
krmiljenja regulacijskega ventila. Z optimiziranjem ogrevalne krivulje in nastavitvijo regulacijskega 
ventila se namreč doseže manjša poraba energije za ogrevanje pri končnem odjemalcu z 
racionalnejšo izrabo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja. 

 
b) Vgradnja sodobne TP ali celovita prenova stare TP za pripravo sanitarne tople vode (STV) obsega 
naslednje elemente ali lastnosti: 

– kompakten, ploščat prenosnik pravilne velikosti (moči), 
– pravilno izbrano in nastavljeno regulacijsko opremo za pripravo STV, 
– sodobno regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom 
toplotne energije,  
– merilnik toplotne energije z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na 
krmilnik prek ustrezne povezave, 
– energetsko učinkovite črpalke skladno s PURES, 
– toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji, 
– usposobitev sistema za optimizirano delovanje. 

 
Osnovo za določitev prihranka energije predstavlja moč toplotne postaje v stavbi, povprečno 
(normirano) število obratovalnih ur v ogrevalni sezoni in normirana ocena prihranka končne energije. 
Prihranek končne energije se izračuna po dveh metodah: 

ktPPKE
TP

nova
TP 




   [kWh/leto] 

ali 

PTP
LTP
PTE

LTP
PTEPKE n

nova

n
nova

izh
stara

izh
stara

TP *







   [kWh/leto] 

pri čemer je: 

TPPKE  – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi celovite prenove TP14 

novaP  – nazivna toplotna moč celovito prenovljene (nove) TP [kW] 
 

izh
staraPTE  – izmerjena poraba toplote za ogrevanje in pripravo STV [kWh/leto] v izhodiščnem letu (izh) 

pred celovito prenovo TP (stara) 
 

n
novaPTE  – izmerjena poraba toplote za ogrevanje in/ali pripravo STV [kWh/leto] v opazovanem letu 

(n) po celoviti prenovi TP (nova) 
 

																																																													
14  Pri celoviti prenovi toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV se prihranek končne energije po prvi metodi izračuna kot 

seštevek dveh prihrankov, prihranka energije pri ogrevanju in prihranka energije pri pripravi STV, upoštevaje ustrezno 
toplotno moč za posamezen namen (ogrevanje, priprava STV) ter namenu primeren k-faktor. 
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PTP  – povprečni dolgoročni temperaturni primanjkljaj [K*dan/leto] (povprečni dolgoročni 
stopinjski dnevi) 

 
izh
staraLTP  – ogrevalni temperaturni primanjkljaj [K*dan/leto] v izhodiščnem letu pred celovito prenovo 

TP 
 

n
novaLTP  – ogrevalni temperaturni primanjkljaj [K*dan/leto] v opazovanem letu po celoviti prenovi TP 

 
t  – obratovalni čas [h/leto] TP v kurilni sezoni ali na letni ravni, preračunan na obratovanje pri 

nazivni toplotni moči 
 
Tabela: Normirane vrednosti obratovalnega časa (t) različnih vrst toplotnih postaj v gospodinjskem,   

storitvenem in javnem sektorju 

Vrsta stavbe t [h/leto] 
(TP za ogrevanje) 

t [h/leto] 
(TP za pripravo STV) 

enodružinska 1700 2100 
večstanovanjska (blok) 1800 2100 
poslovna 1500 1900 
šola (enoizmenska) 1200 1400 
šola (dvoizmenska) 1300 1500 
bolnišnica 1900 2500 

TP  – povprečni izkoristek TP v stavbi – normirana vrednost za TP je 1,0 (0,98 za TP ≤ 10 kW) 
 
k  – faktor (normirani) prihranka glede na namen uporabe celovito prenovljene TP  
 
Tabela: Vrednosti k-faktorja za različne namene uporabe toplotnih postaj 

Vrsta ukrepa k – faktor 
celovita prenova TP za ogrevanje 0,10 
celovita prenova TP za pripravo STV 0,20 
celovita prenova TP za ogrevanje in pripravo STV (0,10/0,20)15 

Pri metodi po prvi enačbi je treba upoštevati pogoj: P nova ≤ P stara, metoda po drugi enačbi pa ni 
primerna za toplotne postaje, ki so namenjene samo za pripravo STV.  
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

 

DOTP efPKEZEC         [kgCO2/leto] 
pri čemer je:  

DOef  – emisijski faktor za daljinsko ogrevanje [kgCO2/kWh]16 
 
 
Podatkovne zahteve 
 
Prva metoda ne zahteva posebnih podatkov, saj izračun temelji na normiranih vrednostih porabe 
toplote za daljinsko ogrevanje in/ali pripravo STV v TP. Poznati je treba podatke o moči celovito 
prenovljene TP skladno z namenom uporabe TP ter podatek o vrsti stavbe. 
 
Druga metoda temelji na razpoložljivih izmerjenih vrednostih porabe toplote za daljinsko ogrevanje in 
pripravo STV v TP. Potrebni so tudi podatki o (ogrevalnem) temperaturnem primanjkljaju: 
– povprečnem dolgoročnem temperaturnem primanjkljaju (3112 K*dan/leto17) in 
																																																													
15  Upošteva se ustrezen k-faktor glede namena in moči toplotne črpalke. 
16 Če dobavitelj daljinske toplote ne navede emisijskega faktorja za svoj vir energenta ali daljinsko toploto, se uporabi emisijski 

faktor ef = 0,33 kgCO2/kWh. 
17 Dolgoročni povprečni temperaturni primanjkljaj je izračunano 30-letno uteženo povprečje v obdobju 1982–2012 na osnovi 

razpoložljivih podatkov ARSO o temperaturnem primanjkljaju po statističnih regijah (izračun IJS-CEU). 
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– temperaturnem primanjkljaju za opazovano leto. 
 
Podatke o temperaturnem primanjkljaju objavlja ARSO (Agencija RS za okolje) po statističnih regijah. 
Povprečni dolgoročni temperaturni primanjkljaj je izračunan za Slovenijo z upoštevanjem števila 
prebivalcev po posameznih regijah. 
 
 
9. Priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja 
 
Ukrep obsega zamenjavo starih kurilnih naprav (toplovodnih kotlov) z novo toplotno postajo (TP) 
sistema daljinskega ogrevanja. Ukrep prispeva k učinkovitejši rabi energije ter izboljšani zanesljivosti 
delovanja ogrevalnega sistema in sistema priprave sanitarne tople vode (STV). Pri tem je treba 
upoštevati, da zamenjava kotlov navadno sovpada z izboljšanjem ali obnovo drugih elementov stavbe 
(fasada, stavbno pohištvo itd.), zato je nujno ustrezno dimenzionirati toplotno postajo (prevelika moč 
pomeni nepotreben investicijski in obratovalni strošek). Pomemben je tudi način priključitve ter 
kakovost regulacije in nadzora celotnega ogrevalnega sistema in sistema priprave STV. 
 
Metoda obsega zamenjavo možnih kurilnih naprav ali toplovodnih kotlov (glede na vrsto goriva in tip) s 
TP, pri čemer se pri določanju energetske učinkovitosti ali prihrankov energije upoštevajo normirane 
vrednosti za izkoristke in povprečno (normirano) število obratovalnih ur v ogrevalni sezoni ter pri 
pripravi STV. 
 
Prihranek končne energije se izračuna po enačbi: 
 

ASPKE
TPstari

DO 










11
  [kWh/leto] 

ali 

tPPPKE
TP

TP

stari

stari
DO 









   [kWh/leto] 

pri čemer je:   
DOPKE  – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi priklopa sistema za ogrevanje in pripravo STV 

na sistem daljinskega ogrevanja – zamenjavo starih kurilnih naprav (kotlov) z novo TP 
 
S – povprečno energijsko število [kWh/m2leto] v stavbah; vrednosti navedene pri metodi 4  
 
A – ogrevana površina [m2] stavbe, ki jo oskrbujemo s kotlom ali iz sistema daljinskega  

ogrevanja 
 
stariP  – nazivna toplotna moč starega toplovodnega kotla [kW] 

 
TPP  – nazivna toplotna moč nove TP [kW] 

 
t  – obratovalni čas [h/leto] TP v kurilni sezoni ali na letni ravni, preračunan na obratovanje pri 

nazivni toplotni moči 
Tabela: Normirane vrednosti obratovalnega časa (t) različnih vrst toplotnih postaj v gospodinjskem in 

storitvenem sektorju v h/leto 
Vrsta stavbe  TP za ogrevanje TP za pripravo STV 

enodružinska 1700 2100 
večstanovanjska (blok) 1800 2100 
poslovna 1500 1900 

 
ηstari – letni obratovalni izkoristek starega (zamenjanega) toplovodnega kotla po DIN 4702-8 (glej 

metodo 1) 
 

TP  – povprečni izkoristek nove TP – normirana vrednost za TP je 1,0 (0,98 za TP ≤ 10 kW) 
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Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 se izračuna na podlagi ugotovljenega prihranka energije pri zamenjavi 
toplovodnega kotla z upoštevanjem ustreznega emisijskega faktorja glede na vrsto goriva, ki ga 
uporablja stara ali nova kurilna naprava. 
 
Prihranek ali zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

ASefefZEC
TP

DO

stari

stari
DO 









  [kgCO2/leto] 

ali 

tPefPefZEC
TP

TPDO

stari

staristari
DO 










       [kgCO2/leto] 

pri čemer je: 

starief  –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] za gorivo ali energetski vir za stari toplovodni kotel (kot določa 
priloga III tega pravilnika) 

 

DOef  – emisijski faktor za daljinsko ogrevanje [kgCO2/kWh]18 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) (priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja, ki uporablja OVE) 
 
Pri prehodu na sistem daljinskega ogrevanja, ki uporablja OVE v celoti ali delno, se izračuna tudi 
povečanje uporabe obnovljivih virov energije (POVE) po enačbi: 

ftPPOVE
TP

TP
DO 




        [kWh/leto] 

pri čemer je:  
POVEDO – povečanje porabe obnovljivih virov energije [kWh/leto] 
 
f – delež energije daljinskega ogrevanja proizveden iz OVE (f = 1 pri 100-odstotni 

proizvodnji daljinske toplote iz OVE; 0 < f < 1 pri delni proizvodnji daljinske toplote iz 
OVE; f = 0 pri proizvodnji daljinske toplote iz fosilnega vira in pri zamenjavi starega 
toplovodnega kotla na OVE) 

 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo metode je treba poznati podatke o ogrevani površini stavb in nazivni toplotni moči virov 
toplote.  
 
 
10. Vgradnja sprejemnikov sončne energije (SSE) 
 
Prihranek energije je enak letnemu donosu energije zaradi vgradnje solarnih sprejemnikov energije, 
pri čemer so vakuumski sprejemniki sončne energije v primerjavi s ploščatimi učinkovitejši za približno 
20 % ob enaki površini, kar pomeni uporabo različnih normiranih vrednosti za letni donos energije 
sprejemnikov sončne energije. 
 
Ukrep se nanaša na naslednje primere prehoda s kotla na sprejemnike sončne energije: 

a) v obstoječih stavbah: 
– segrevanje tople sanitarne vode 
– segrevanje tople sanitarne vode in podpora ogrevanju prostorov 

b) v novih stavbah: 
– segrevanje tople sanitarne vode: uporaba sprejemnikov sončne energije namesto kotla 

																																																													
18 Če dobavitelj daljinske toplote ne poda emisijskega faktorja za svoj vir energenta ali daljinsko toploto, se uporabi emisijski 

faktor ef = 0,33 kgCO2/kWh. 
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– segrevanje tople sanitarne vode in podpora ogrevanju prostorov: uporaba sprejemnikov 
sončne energije namesto kotla. 

 
Prihranek energije zaradi vgradnje sprejemnikov sončne energije za zgoraj opisane primere se 
izračuna po enačbi: 
 

 
A

U
PKE SS

SSE
SSE 


  [kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKESSE –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje solarnih sprejemnikov energije 
 
USSE –  letni donos SSE [kWh/m2leto] sprejemnikov sončne energije glede na vrsto: 
   – ploščati kolektorji 500 kWh/m2leto 
   – vakuumski kolektorji 600 kWh/m2leto 
 
η – povprečni izkoristek sistema ogrevanja in/ali priprave tople sanitarne vode (npr. na fosilna 

goriva) – normirana vrednost je 0,75ηSS:  
 izkoristek solarnega sistema – vse s soncem pridobljene energije vedno ne moremo 

izkoristiti, zlasti ne v poletnem času, ko je energije več, kot je potrebujemo. Izkoristek je 
odvisen od načina rabe energije (topla sanitarna voda/ogrevanje prostorov), velikosti 
solarnega sistema, izgub v zalogovnikih/cevovodih itd. – normirana vrednost je 0,8 

 
A –  svetla (apertivna) površina [m2] vgrajenih sprejemnikov sončne energije 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 efPKEZEC SSESSE   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
ef – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za goriva (ki ga nadomeščamo), kot določa priloga III tega 
pravilnika 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije (POVE) se izračuna po enačbi: 
 

 
AUPOVE SSESEESSE   [kWh/leto]  

pri čemer je:  
POVESSE –  povečanje porabe [kWh/leto]obnovljivih virov energije z uporabo SSE 
 
Podatkovne zahteve 
Za uporabo metode je treba poznati tip sprejemnikov sončne energije (ploščati ali vakuumski) ter 
njihovo površino. Če vrsta ali tip sprejemnika ni poznan, se privzame vrednost za ploščato izvedbo 
sprejemnika sončne energije. 
 
 
11. Optimizacija sistema ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli 
 
Prihranek energije je izračunan kot normirana ocena prihranka zaradi vgradnje termostatskih ventilov 
in hidravličnega uravnoteženja razvoda ogrevalnega omrežja. Izračun je izveden iz povprečne 
(normirane) porabe energije za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah. 
 
Prihranek energije se izračuna po enačbi: 

 fASPKE HV,OS 



  [kWh/leto]  



Stran 7396 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

19 
 

pri čemer je: 
PKEOS,HV –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje termostatskih ventilov in 

hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema; izračuna se ločeno za stavbe, 
priključene na sistem daljinskega ogrevanja in ločeno za stavbe z lastno kotlovnico 

 
S – povprečno energijsko število [kWh/m2leto] za večstanovanjske stavbe 94 kWh/m2 na 

leto  
 
A –  ogrevana površina [m2] stavbe 
 
η –  povprečni izkoristek sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah – normirana 

vrednost: pri lastni (ali skupni) kotlovnici je 0,75, pri daljinskem ogrevanju pa 1,0 
 
f –  faktor (normirani) prihranka energije, ki se izračuna po enačbi: 

f = 0,1 * otv (pri čemer otv predstavlja delež stavb, v katerih so stanovanja ali 
poslovne enote večinoma opremljene s termostatskimi ventili) 

 
Zmanjšanje emisij CO2 

 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 

 efPKEZEC HV,OS   [kgCO2/leto]  
pri čemer je: 
ef – emisijski faktor za ogrevanje v gospodinjstvih (brez ogrevanja na elektriko), kot določa priloga III 
tega pravilnika.  
 
Podatkovne zahteve 
 
Metoda ne zahteva posebnih podatkov, saj izračun temelji na normiranih vrednostih, poznati pa je 
treba natančne podatke o ogrevani površini objektov, v katerih je bil ukrep izveden. 
 
 
12. Energetsko svetovanje za občane (ENSVET) 
 
Energetsko svetovanje za občane ENSVET je namenjeno svetovanju ter večji seznanjenosti in 
ozaveščenosti občanov o smotrnem ravnanju z energijo in izrabi obnovljivih virov energije. Svetovanje 
izvajajo pooblaščeni svetovalci prek mreže svetovalnih pisarn po Sloveniji. Svetovanje je za občane 
brezplačno. Mreža svetovalnih pisarn je vključena tudi v druge dejavnosti (npr. pomoč občanom pri 
pripravi investicij skladno z razpisi za pridobitev subvencij ali kreditov za investicijske ukrepe v 
učinkovito rabo  in obnovljive vire energije. 
 
Izračun prihranka energije v določenem letu temelji na podatkih, pridobljenih z anketiranjem občanov, 
prejemnikov nasvetov, dve leti pred letom, za katero se ocenjujejo doseženi prihranki energije. Tako 
se ugotavlja, kolikšno število anketiranih gospodinjstev je izvedlo investicijske ukrepe in kolikšni so 
prihranki energije, pri čemer se predpostavlja, da so bili ukrepi izvedeni dve leti po prejetem nasvetu. 
 
Za preračun prihrankov energije z vzorca na celotno število gospodinjstev, vključenih v svetovanje, se 
uporabijo korekturni faktorji, s katerimi se izključijo ukrepi, ki so bili upoštevani že pri ukrepu 
nepovratnih spodbud, in dvojno štetje za tiste, ki so prišli po nasvet dvakrat (dvojno štetje), izključijo se 
nove in večstanovanjske stavbe (VSS). 
 
Prihranek energije kot posledica energetskega svetovanja v okviru programa ENSVET prikazuje 
naslednja enačba: 
   MffffffSPKEENSVET  654321  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEENSVET – prihranek končne energije [kWh/leto] kot rezultat energetskega svetovanja za občane 

(ENSVET) 
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S – povprečni letni realizirani prihranek energije [kWh/leto] na svetovanje (upoštevana samo 
gospodinjstva, ki so izvedla ukrepe)19 

 
f1 – faktor realizacije ukrepov, ki upošteva delež anketiranih občanov, ki so izvedli ukrepe, 

predlagane na svetovanjih (0–1) 
 
f2 – faktor obstoječih stavb, ki upošteva delež obstoječih (ne novih) stavb glede na vse 

stavbe, za katere je bilo izvedeno svetovanje (0–1) 
 
f3 – faktor za povratnike za (dopolnjen) nasvet (0–1) 
 
f4 – faktor podvajanja s shemo spodbud (0–1) 
 
f5 – faktor eno- in dvodružinskih stavb ter preostalih vplivov, ki upošteva delež teh stavb 

glede na vse stavbe, za katere je bilo izvedeno svetovanje (0–1) 
 
f6 – faktor kontrolne skupine, ki izloči prihranke energije, ki so bili na povprečno 

gospodinjstvo doseženi že sicer (0–1) 
 
M – število svetovanj v predpreteklem letu 
 
Vrednosti faktorjev na podlagi podatkov iz ankete leta 2009 iz enačbe PKEENSVET so prikazane v tabeli: 

faktor f1 f2 f3 f4 f5 f6 

vrednost 0,62 0,75 0,75 0,95 0,80 1 
Opomba: Faktor kontrolne skupine f6 še ni bil določen. 

 
Pri novi anketi se na podlagi rezultatov ankete faktorji ustrezno spremenijo. 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 efPKEZEC ENSVETENSVET   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
ef – povprečni emisijski faktor [kgCO2/kWh] za ogrevanje (gospodinjstva), kot določa priloga III tega 
pravilnika. 
 
Podatkovne zahteve 
 
Potreben je podatek o povprečnem realiziranem prihranku energije, nastalem po nasvetu, določi pa se 
na podlagi ankete. Rezultati ankete in iz njih izpeljani novi korekcijski faktorji so objavljeni na spletnih 
straneh Eko sklada j. s. 
 

 
13. Energetski pregledi v industriji in storitvenem sektorju 
 
Energetski pregled, namenjen pripravi ukrepov za učinkovito rabo energije ter povečevanje 
ozaveščenosti in obveščenosti porabnikov energije. Obsega pregled stanja glede oskrbe in rabe 
energije, določitev možnih ukrepov za učinkovito rabo energije, analizo tehnične in ekonomske 
izvedljivosti teh ukrepov in določitev dosegljivih prihrankov in potrebnih investicij. V energetskem 
pregledu so navedeni struktura in stroški porabe energije ter nabor prednostnih organizacijskih in 
investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije. Na podlagi energetskega pregleda se izdela 
program izvajanja predlaganih ukrepov. 
 

																																																													
19 Ugotovljen v analizi izvedenih ukrepov na podlagi posebne ankete iz leta 2009 in znaša 6,77 MWh/svetovanje. Ob 

upoštevanju zgornjih vrednosti in povprečnega prihranka S = 6,77 kWh/leto so prihranki energije doseženi z nasveti 
ENSVET 2,373 MW/nasvet na leto. 
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Prihranek energije, ki nastane po energetskem pregledu in ukrepih, izvedenih na njegovi podlagi, se 
izračuna kot delež potencialnega prihranka energije. Prihranek energije je različen glede na vrsto 
goriva ali energenta in vrsto sektorja, v katerem je bil opravljen energetski pregled. 
 
Prihranek energije po energetskem pregledu se izračuna po enačbi: 
 
 GTGTELELEP pPPpPPPKE    [kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEEP –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi ukrepov po energetskem pregledu 
 
PPEL–  potencialni prihranek končne energije [kWh/leto] iz naslova rabe električne energije, 

ocenjen na podlagi energetskega pregleda 
 
PPT+G –  potencialni prihranek končne energije [kWh/leto] iz naslova rabe toplote ali goriv, 

ocenjen na podlagi energetskega pregleda 
 
pEL–  faktor realizacije prihranka končne energije iz naslova rabe električne energije kot 

posledica energetskega pregleda kot delež potencialnega prihranka, Tabela spodaj 
 
pT+G –  faktor realizacije prihranka končne energije iz naslova rabe toplote ali goriv, nastal po  

energetskem pregledu, kot delež potencialnega prihranka 
Tabela: Faktorji realizacije prihranka energije pri 
energetskih pregledov (p) elektrika toplota in 

goriva 
stavbe (storitveni sektor) 0,25 0,25 
industrija 0,20 0,15 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) izračunamo po enačbi: 
 
 GGTGTELELEL efpPPefpPPZEC    [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL– emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
efG –  emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za goriva v industriji ali storitvenem sektorju,kot 

določa priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za izračun prihrankov energije so potrebni podatki iz energetskih pregledov, ločeno po sektorjih. 
Energetski pregledi morajo biti opravljeni skladno z metodologijo za izdelavo energetskih pregledov. 
 
 
14. Nova osebna vozila s specifično emisijo do 130 gCO2/km 
 
Prihranek energije se izračuna kot razlika med povprečno emisijo novih osebnih motornih vozil z 
motorjem z notranjim izgorevanjem (v nadaljnjem besedilu: OMVNI), vključno s hibridnimi osebnimi 
motornimi vozili z motorjem z notranjim izgorevanjem, preračunano v energijski prihranek. Povprečna 
emisija se izračuna na dva načina: 
– kot razlika med povprečno emisijo vseh novih OMVNI v posameznem letu in povprečno emisijo 
novih OMVNI v emisijskih razredih do 130 gCO2/km za isto leto (metoda A), 
– kot razlika med povprečno emisijo vseh novih OMVNI v posameznem letu glede na preteklo leto 
(metoda B). 
 
Metoda A: Prihranek energije na podlagi razlike v povprečni emisiji vseh novih OMVNI in povprečni 
emisiji novih OMVNI razredov do 130 gCO2/km se izračuna po enačbi: 
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   NPR00385,0eePKE 130do,COvsi,COvozila 22
  [kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEvozila –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi nakupa novih energetsko in emisijsko 

učinkovitejših osebnih vozil 
 
eCO2,vsi –  povprečni izpust CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI v koledarskem letu 
 
eCO2,do 130 –  povprečni izpust CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI z emisijo do 130 gCO2/km v 

koledarskem letu 
  
PR –  povprečno število letno prevoženih kilometrov [km/vozilo] za osebna vozila v koledarskem 

letu20 
 
N –  število kupljenih novih OMVNI z emisijo do 130 gCO2/km v koledarskem letu 
 
0,00385 –  faktor za preračun iz prihranka emisij CO2 v energijski prihranek (1/(260 gCO2/kWh)), z 

upoštevanjem povprečnih specifičnih emisij goriva 
 
Metoda B: Prihranek energije na podlagi razlike v povprečni emisiji vseh novih OMVNI v sedanjem in 
preteklem letu se izračuna po enačbi: 
 
   vsileto,vsi,CO1leto,vsi,COvozila NPR00385,0eePKE

22
  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEvozila –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi nakupa novih energetsko in emisijsko 

učinkovitejših osebnih vozil 
 
eCO2,vsi, leto –  povprečni izpust CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI v koledarskem letu 
 
eCO2,vsi, leto-1 – povprečni izpust CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI v preteklem koledarskem letu 

(leto-1) 
 
PR –  povprečno število letno prevoženih kilometrov [km/vozilo] za osebna vozila v 

koledarskem letu 
 
Nvsi –  število kupljenih (vseh) novih OMVNI v koledarskem letu 
 
0,00385 –  faktor za preračun iz prihranka emisij CO2 v energijski prihranek (1/(260 gCO2/kWh)) z 

upoštevanjem povprečnih specifičnih emisij goriva 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 vozilavozila PEZEC  260,0  [kgCO2/leto]  

 
Podatkovne zahteve 
 
Za izračun potrebujemo podatke o povprečnih izpustih CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI (eCO2,vsi in 
eCO2,do 130) ter številu kupljenih novih OMVNI z emisijo do 130 gCO2/km, ki so na mesečni ravni 
dostopni v evidenci motornih vozil in vozniških dovoljenj (prometni statistični podatki) Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, lahko pa se na zahtevo od ministrstva pridobijo podatki, zbrani na letni ravni.  
 
 
15. Nova električna osebna vozila 
 
Prihranek energije se izračuna kot razlika med energijo, ki jo porabijo nova osebna motorna vozila z 
motorjem z notranjim izgorevanjem (OMVNI) in energijo, ki jo porabijo nova električna osebna vozila 
(EOV) v določenem koledarskem letu z upoštevanjem prevoženih kilometrov v urbanem okolju. 
																																																													
20  Na primer za leto 2007 15.815 km/leto, SURS. 
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Izračun prihranka energije je narejen na podlagi razlike povprečne rabe energije, določene s 
povprečno emisijo CO2 vseh novih OMVNI in povprečne rabe električne energije novega električnega 
osebnega vozila. 
 
Prihranki se izračunajo na ravni primarne energije. Specifična poraba EOV se v primerih, ko vrednost 
ni deklarirana s strani proizvajalca, določi na osnovi deklarirane kapacitete baterije in deklariranega 
dosega vozila. V primeru EOV s podaljšanim dosegom delovanja se pri izračunu specifične porabe 
upošteva le doseg, ki ga omogoča vgrajena baterija. Povprečna poraba EOV se izračuna iz povprečja 
specifične porabe EOV, ki so v redni prodaji na slovenskem trgu z zagotovljeno servisno mrežo. 
Izračun prihranka energije na osnovi razlike povprečne rabe energije določene s povprečno emisijo 
CO2 vseh novih OMVNI in povprečne rabe električne energije novega EOV določa naslednja enačba: 
 

 
  EOVURBEOVvsiCOvozila NPRFpEePPE  *5,200385,0,2  

 
[kWh/leto]  

pri čemer je: 
PPEvozila –  prihranek primarne energije [kWh/leto] zaradi nakupa novih EOV 
 
eCO2,vsi –  povprečni izpust CO2 [gCO2/km] za vsa nova OMVNI v koledarskem letu 
 
EEOV –  povprečna raba energije EOV = 0,128 [kWh/km]  
 
Fp –  faktor predelave za predelana električna vozila: 

– 1,2 za predelana električna vozila 
– 1 za serijska električna vozila  
 

PRURB –  povprečno število letno prevoženih kilometrov [km/vozilo] v urbanem okolju za vsa 
osebna vozila v koledarskem letu. To število se izračuna na podlagi prevoženih 
kilometrov [km/vozilo] za osebna vozila v koledarskem letu21 v razmerju testnega cikla po 
direktivi 80/1268/EGS, ki testni cikel porabe goriva deli na urbani del in neurbani del v 
razmerju 4: 7 

 
NEOV –  število kupljenih novih EOV v koledarskem letu 
 
0,00385 –  faktor za preračun iz prihranka emisij CO2 v energijski prihranek (1/(260 gCO2/kWh)) z 

upoštevanjem povprečnih specifičnih emisij goriva 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

 EOVURBELEOV
vsiCO

vozila NPRefE
e

ZEC 









1000
,2  [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL–  emisijski faktor za električno energijo, kot določa priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Enako kakor pri metodi 14. 
 
 
16. Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) 
 
Ukrep se nanaša na gradnjo sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), in sicer 
plinskih motorjev, plinskih turbin, parnih turbin in motorjev itd. 
 
Prihranek energije je razlika med porabo energije v sistemu SPTE in pri ločeni proizvodnji toplote in 
električne energije. Prihranek energije je skladno z Direktivo o učinkovitosti rabe končne energije in 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (2006/32/ES) določen ali izračunan 
na ravni primarne energije ob upoštevanju pretvorbenega faktorja 2,5. Pri tem se upoštevajo le 
																																																													
21  Na primer za leto 2007 15.815 km/leto, SURS. 
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naprave za proizvodnjo električne energije, ki so nameščene pri končnih odjemalcih in proizvedejo 
manj električne energije, kot jo posamezni končni odjemalec porabi, in ki niso vključene v sistem 
emisijskega trgovanja ETS. 
 
Prihranek energije zaradi uvedbe sistema SPTE se izračuna po enačbi: 
 

 rabepovgorivoSPTEelektrikaSPTE EEPPE .,,5,2 
 

 
[kWh/leto]  

pri čemer je:  
PPESPTE – prihranek primarne energije [kWh/leto] zaradi vgradnje sistema soproizvodnje 

toplotne in električne energije 
 
Eelektrika, SPTE – letna proizvodnja električne energije [kWh/leto] iz sistema soproizvodnje toplotne in 

električne energije 
 
Egorivo, pov. rabe – povečanje porabe goriva [kWh/leto] zaradi obratovanja SPTE (na letni ravni) 
 

 

 

















..,,
,

..,

,

,

,
.,

1

proizločtoplotaSPTEelektrika
SPTEelektrika

proizločtoplota

SPTEelektrika

SPTEelektrika

SPTEelektrika
rabepovgorivo

rE

rEE
E




[kWh/leto]  

ηelektrika,SPTE – električni izkoristek SPTE (po tehnologijah, tabela spodaj) 
 
ηtoplota,loč. proiz. – izkoristek pri ločeni proizvodnji toplotne energije22: 

   – 90 % za fosilna goriva 
   – 86 % za lesno biomaso 

 
r – razmerje med proizvedeno toploto in električno energijo (po tehnologijah)  
 
 
 
Tabela: Tipične 
vrednosti parametrov 
tehnologij soproizvodnje 
in izračun faktorjev za 
vrednotenje doseženih 
prihrankov zaradi 
vgradnje 
soproizvodnjeTehnologija 
SPTE 

Električni 
izkoristek 
ηelektrika,SPTE 

Toplotni 
izkoristek 
ηtoplota 

Skupni 
izkoristek 

Razmerje 
topl./el. energija 

 

Faktor 
povečanja 
porabe 
goriva 
FPPG 

Faktor 
prihranka 
primarne 
energije 
FPPE 

plinski motor  40 % 45 % 85 % 1,125 1,25 1,25 

plinska turbina 31 % 48 % 79 % 1,548 1,51 0,99 

plinsko-parni postopek 38 % 42 % 80 % 1,105 1,40 1,10 

parna turbina* 17 % 66 % 83 % 3,882 1,37 1,13 

parni motor* 12 % 71 % 83 % 5,917 1,45 1,05 

* Manjše enote za izrabo lesne biomase. 
 
Z upoštevanjem parametrov iz zgornje tabele se lahko izraz v oklepaju iz zgornje enačbe nadomesti s 
faktorjem povečanja porabe goriva FPPG in se povečanje porabe goriva zaradi soproizvodnje 
poenostavljeno zapiše z enačbo: 
 

																																																													
22  Odločba Komisije o določitvi harmoniziranih vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in 

toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES, 2007/74/ES (UL L št. 343, z dne 23.12.2011). 
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 SPTEelektrikaPPGrabapovgorivo EFE ,.,   [kWh/leto]  

 
Prihranek energije zaradi uvedbe sistema SPTE se izračuna po enačb: 
 
 

 SPTEelektrikaPPE

SPTEelektrikaPPGSPTEelektrikaSPTE

EF
EFEPE

,

,,5,2



 [kWh/leto]  

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 

 

 




















SPTE,elektrika

ZP
EL

.proiz.loč,toplota

ZP
SPTE,elektrika

SPTEelektrikatoplotaSPTE

efefrefE

eeeZEC

 [kgCO2/leto]  

pri čemer je:  
etoplota – emisije CO2 [kgCO2/leto] ločene proizvodnje toplote 
 
eelektrika – emisije CO2 [kgCO2/leto] ločene proizvodnje električne energije 
 
efZP – emisijski faktor [kgCO2/kWh] za zemeljski plin (priloga III) 
 
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa  
 priloga III tega pravilnika 
 
Šteje se, da je proizvedena toplotna energije v celoti koristno uporabljena. 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov 
 
Če SPTE uporablja obnovljive vire energije, se povečanje uporabe obnovljivih virov energije izračuna 
po enačbi: 
 

 SPTE,elektrika

SPTE,elektrika
SPTE

E
POVE


  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
POVESPTE –  povečanje uporabe [kWh/leto] obnovljivih virov energije z uporabo SPTE 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za izračun prihrankov energije po tej metodi so potrebni verodostojni podatki o vrsti (tip, moč …), 
številu na novo postavljenih sistemov soproizvodnje in njihovi letni proizvodnji električne energije. 
 
 
17. Fotovoltaične elektrarne  
 
Prihranjena energija je vsa proizvedena električna energija iz fotovoltaičnih sistemov in malih 
hidroelektrarn, ker to predstavlja zmanjšanje odjema iz omrežja in s tem prihranek električne energije.  
 
Prihranek energije se izračuna po enačbi: 
 
 PVPV EPKE   [kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEPV – prihranek končne energije [kWh/leto] kot posledica vgradnje fotovoltaičnega sistema 
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EPV – letna proizvodnja električne energije [kWh/leto] s fotovoltaičnim sistemom23 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 ELPVPV efEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije (POVE) se izračuna po enačbi: 
 
 PVPV EPOVE   [kWh/leto]  

pri čemer je:  
POVEPV – povečanje uporabe [kWh/leto] obnovljivih virov energije z uporabo fotovoltaičnih  
 elektrarn 
 
Podatkovne zahteve 
 
Potreben je podatek o proizvedeni električni energiji iz (novih) fotovoltaičnih sistemov. 

 
 
18. Male hidroelektrarne  
 
Prihranek energije zaradi gradnje malih hidroelektrarn se izračuna kot seštevek energije, ki jo 
proizvedejo na novo postavljene enote, ker se vsa proizvedena električna energija iz malih 
hidroelektrarn šteje kot zmanjšanje odjema iz omrežja in s tem posredno kot prihranek električne 
energije. 
 
Prihranek energije zaradi obratovanja malih hidroelektrarn se izračuna po enačbi: 
 
 HEHE EPKE   [kWh/leto]  

 
pri čemer je: 
PKEHE – prihranek končne energije [kWh/leto] z gradnjo malih hidroelektrarn 
 
EHE –        letna proizvodnja električne energije [kWh/leto] iz malih hidroelektrarn 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 

 ELHEHE efEZEC   [kgCO2/leto]  
pri čemer je: 
 
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije 
 
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije (POVE) se izračuna po enačbi: 
 

 HEHE EPOVE   [kWh/leto]  

																																																													
23  Vir: Borzen, Center za podpore. 
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pri čemer je:  
POVEHE – povečanje uporabe [kWh/leto] obnovljivih virov energije z uporabo malih  
 hidroelektrarn 
 
Podatkovne zahteve 
 
Osnovni podatek, potreben za izračun po tej metodi, je podatek o proizvedeni električni energiji iz 
(novih) malih hidroelektrarn. 
 
 
19. Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah  
 
Prihranek energije se lahko izračuna na podlagi: 

– normiranih prihrankov energije pri zamenjavi ali izboljšavi sistemov razsvetljave, 
– projektnih podatkov, in sicer kot razlika med porabo električne energije starega (zamenjanega) 
sistema razsvetljave (vključujoč tudi pomožne naprave) in novega (izboljšanega) sistema 
razsvetljave (vključujoč tudi pomožne naprave), 
– normiranih prihrankov različnih ukrepov pri na novo vgrajenih sodobnih sistemih razsvetljave. 

 
Prihranek na podlagi normiranih vrednosti 
 
Prihranek se izračuna po enačbi: 
 

  
i

iivarazsvetlja nNPPKE  [kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKErazsvetljava –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko učinkovitega ali 

izboljšanega sistema razsvetljave 
 
NPi –  normirani prihranek energije [kWh/leto/sistem] pri zamenjavi ali izboljšavi različnih 

sistemov razsvetljave, glej spodnjo tabelo 
 
ni –  število vgrajenih (ali prodanih) sistemov razsvetljave ali izboljšav 

 
 Tabela: Letni normirani prihranki energije pri različnih sistemih razsvetljave ali izboljšavah, v kWh/leto 

Tip/vrsta sistema razsvetljave 
Storitveni sektor Gospodinjstva 
Normirani letni prihranek 
energije (NP)24 

Normirani letni prihranek energije 
(NP)25 

vgradnja CFL26 namesto navadnih žarnic 118 47 

zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5 22,5 9 
vgradnja elektronske predstikalne 
naprave (namesto magnetne dušilke) 15 6 

vgradnja senzorjev prisotnosti 40 16 
 
Prihranek energije na podlagi projektnih podatkov 
 
Prihranki se lahko določijo na podlagi projektnih podatkov, pri čemer se upoštevata dejanska moč ter 
število obratovalnih ur nove in stare (zamenjane) razsvetljave. 
 
Prihranek se izračuna po enačbi: 

     
j

novojnovojnovoj
i

staroistaroistaroivarazsvetlja tnPtnPPKE ,,,,,,  [kWh/leto]  

																																																													
24  Ob predpostavki 2500 obratovalnih ur na leto. 
25  Ob predpostavki 1000 obratovalnih ur na leto. 
26  CFL – kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice). 
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pri čemer je: 
PKErazsvetljava –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko učinkovitega ali 

izboljšanega sistema razsvetljave 
 
Pi,staro –  električna moč [kW/enoto] starega (zamenjanega) sistema razsvetljave (sijalk), 

vključujoč tudi pomožne naprave (npr. predstikalne naprave, senzorje itd.) 
 
Pj,novo –  električna moč [kW/enoto] novega (izboljšanega) sistema razsvetljave (sijalk), 

vključujoč tudi pomožne naprave (npr. predstikalne naprave, senzorje itd.) 
 
ni,staro –  število starih (zamenjanih) sijalk ali sistemov razsvetljave 
 
nj,novo –  število novih sijalk ali sistemov razsvetljave 
 
ti,staro –  čas obratovanja [h] starega sistema razsvetljave 
 
tj,novo –  čas obratovanja [h] novega sistema razsvetljave 
 
Prihranek energije pri vgradnji novega sistema razsvetljave 
 
Prihranki se izračunajo na podlagi povprečja projektnih podatkov, pri čemer se kot zamenjana 
razsvetljava upoštevajo vrednosti, navedene v Tehničnih smernicah za učinkovito rabo energije 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2010).  
 

 

       

j
novojnovojnovoj

i
staroistaroistaroivarazsvetlja tAptApPKE ,,,,,,001,0  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKErazsvetljava –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko učinkovitega ali 

izboljšanega sistema razsvetljave 
pi,staro –  gostota moči svetilk [W/m2], električna moč [W] starega sistema razsvetljave 

(sijalk), vključujoč tudi pomožne naprave (npr. predstikalne naprave, senzorje itd.), 
iz TSG-1-004:2010,  Tehnične smernice za učinkovito rabo energije, deljena s 
površino prostora [m2], na katerega se nanaša prenova sistema električne 
razsvetljave 

Tabela: Gostota moči svetilk [W/m2]  
Oznaka po CC-
SI 

Opis Gostota moči svetilk 
[W/m2] 

111, 112 eno- in večstanovanjske stavbe 8 
113, 12111, 
1212, del 12201, 
1241, 1274 

stanovanjske stavbe za posebne namene, hotelske in 
podobne stavbe, druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev, upravne in pisarniške stavbe, postaje, terminali, 
poboljševalni domovi, zapori, gasilske postaje 

11 

12112 gostilne, restavracije, točilnice 15 
1251, del 1262, 
12721 

industrijske stavbe, knjižnice, stavbe za opravljanje verskih 
obredov 14 

del 12201, del 
12203, del 1261, 
1264 

sodišča, kongresne in konferenčne stavbe, kinodvorane, 
paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih 
vrtovih, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo, stavbe za zdravstvo 

13 

del 12201, del 
12610, del 1262, 
1265 

pošte, dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne 
dvorane, diskoteke, glasbeni paviljoni, muzeji, galerije, 
športne dvorane 12 

del 12301 samostojne prodajalne in butiki, lekarne prodajalne očal, 
prodajalne galerije 16 

del 12301, 
12302 

nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, pokrite 
tržnice, sejemske dvorane, razstavišča 9 

1242 garažne stavbe 3 
del 1261 gledališča, koncertne dvorane, operne hiše 17 
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pj,novo – gostota moči svetilk [W/m2], električna moč [W] novega sistema razsvetljave (sijalk), 
 vključujoč tudi pomožne naprave (npr. predstikalne naprave, senzorje, itd.), deljena s 
površino prostora [m2], na katerega se nanaša prenova sistema električne razsvetljave  

 
Ai,staro – površina prostora [m2], na katerega se nanaša prenova sistema električne razsvetljave, 

obstoječe stanje 
 
Aj,novo – površina prostora [m2], na katerega se nanaša prenova sistema električne razsvetljave, novo 

stanje 
 
ti,staro – čas obratovanja [h] starega sistema razsvetljave; pri novem sistemu električne razsvetljave 

se za t,staro upoštevajo vrednosti t,novo 
 
tj,novo – čas obratovanja [h] novega sistema razsvetljave 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 ELvarazsvetljavarazsvetlja efPKEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je:  
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode je treba poznati podatke o tipu in številu vgrajenih (ali prodanih) novih sijalk ali 
sistemov razsvetljave, pri izračunu, ki temelji na projektnih podatkih, pa podatke o tipu in številu novih 
sijalk ter številu obratovalnih ur za nov (obnovljen) in star (zamenjan) sistem razsvetljave. 
 
Pri zamenjavi ali izboljšavi električne razsvetljave v stavbah je treba pri izračunu upoštevati vse 
projektne pogoje (npr. raven osvetljenosti, način vgradnje itd.) ter standarde in priporočila, ki se 
uporabljajo za posamezno napravo ali namen uporabe. 
 
 
20. Prenova sistemov javne zunanje razsvetljave 
 
Izračun prihranka energije temelji na razliki med rabo električne energije starega in novega 
(učinkovitejšega) sistema zunanje razsvetljave. Mogoča sta dva izračuna, in sicer na podlagi: 
– projektnih podatkov ali 
– normiranih vrednosti. 
 
Prihranek energije na podlagi projektnih podatkov 
 
Prihranek se izračuna po enačbi: 

    
j

novopnovojnovoinovoj
i

staropstaroistaroistaroietljavajavnarazsv ftPLftPLPKE ,,,,,,,,  [kWh/leto]

 
– za nov odsek, na katerem še ni bila nameščena zunanja razsvetljava, se uporabi naslednja enačba: 

   
j

novopnovojnovojsvetljavazunanjaraz fqLPKE ,,, 8  [kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEzunanja razsvetljava – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi prenove sistema zunanje 

razsvetljave 
 
Pi,staro – priključna električna moč stare sijalke ali starega sistema električne razsvetljave 

cestnega odseka, na katerem se prenavlja električna razsvetljava [kW] 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7407 

30 
 

Pj,novo – priključna električna moč nove sijalke ali novega sistema, na katerem se 
prenavlja električna razsvetljava [kW] 

 
ni,staro –  število starih (zamenjanih) sijalk ali sistemov razsvetljave 
 
nj,novo – število novih sijalk ali sistemov razsvetljave pi,staro: povprečna priključna električna 

moč na tekoči meter starega sistema električne razsvetljave cestnega odseka, na 
katerem se prenavlja električna razsvetljava [kW/m] 

 
pj,novo – povprečna priključna električna moč na tekoči meter novega sistema, na katerem 

se prenavlja električna razsvetljava [kW/m] 
 
Li, staro – dolžina starega cestnega odseka [m] 
 
Lj,novo – dolžina cestnega odseka, na katerem se prenavlja električna razsvetljava [m] 
 
qj, novo – povprečna letna poraba novih nameščenih svetilk na dolžinski meter cestnega 

odseka (za 4000 ur letnega obratovanja) [kWh/m], če na novem odseku, na 
katerem ni bila nameščena zunanja razsvetljava, velja za mejo energetske 
učinkovitosti največ 8 kWh/m/leto  

 
ti,staro – čas obratovanja [h] starega sistema zunanje razsvetljave 
 
tj,novo – čas obratovanja [h] novega sistema zunanje razsvetljave 
 
fp,novo – faktor nočnega prilagajanja ravni osvetljenosti: 

– vrednost 0,8 za sisteme razsvetljave, ki uporabljajo nočno prilagajanje 
– vrednost 1 za sisteme razsvetljave brez nočnega prilagajanja 

 
Pri novem odseku, na katerem javna razsvetljava ni bila nameščena, se za izhodišče prevzame 
povprečna letna poraba na dolžinski meter 8 kWh/m/leto. Pri zamenjavi ali izboljšavi ulične ali cestne 
razsvetljave je treba upoštevati vse projektne pogoje (npr. raven osvetljenosti, način vgradnje itd.), 
standarde in priporočila, ki se uporabljajo za posamezno napravo ali namen uporabe. Kot tehnično 
primerne se štejejo vse zamenjave ali izboljšave, ki zagotavljajo vsaj 30-odstotni prihranek električne 
energije (glede na obstoječe ali staro stanje). 
 
Prihranek na podlagi normiranih vrednosti 
 
Prihranek energije zaradi prenove sistema javne razsvetljave se lahko določi na podlagi normiranih 
prihrankov, ki so podani za nekatere najpogostejše sisteme ali naprave, in sicer: 
 

 
 

i
iivarazsvetljajavna nNPPKE

 
 

[kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEjavna razsvetljava – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi prenove sistema javne razsvetljave 
 
NPi – letni normirani prihranek energije [kWh/leto] pri zamenjavi ali izboljšavi različnih 

sistemov javne razsvetljave, glej spodnjo tabelo 
 
ni – število vgrajenih sistemov javne razsvetljave ali izboljšav 
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         Tabela: Letni normirani prihranki energije pri nekaterih najpogostejših sistemih/napravah javne   
                      razsvetljave27 

Staro stanje 

(vrsta in moč sijalke) 

Novo stanje 

(vrsta in moč sijalke) 

Normirani prihranek 
(NP)na posamezno 
svetilko 

živosrebrna (400 W) visokotlačna natrijeva (250 W) 608 kWh/leto 

živosrebrna (400 W) metal-halogenidna (250 W) 608 kWh/leto 

živosrebrna (250 W) visokotlačna natrijeva (150 W) 420 kWh/leto 

živosrebrna (250 W) metal-halogenidna (150 W) 420 kWh/leto 

živosrebrna (150 W) fluorescentna (2 x 36 W) 360 kWh/leto 

živosrebrna (125 W) visokotlačna natrijeva (70 W) 216 kWh/leto 

živosrebrna (50 W) kompaktna fluorescentna (26 
W) 100 kWh/leto 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 ELarazsveljavjavnavarazsvetljajavna efPKEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Pri uporabi normiranih vrednosti so potrebni podatki o številu in tipu novih sistemov, za izračun po 
projektu pa natančni podatki o moči in številu sijalk pred vgradnjo ali obnovo in po njej. 
 
 
21. Energetsko učinkoviti gospodinjski aparati 
 
Prihranek energije se lahko izračuna na podlagi: 
– normiranih prihrankov energije pri zamenjavi gospodinjskih aparatov, 
– tržne analize kot razlika med letno porabo električne energije, ki jo porabijo novi gospodinjski 

aparati, ki imajo specifično porabo kot 10 let stari, in električno energijo, ki jo porabijo novi aparati, 
prodani v določenem letu. 

 
V drugem primeru so potrebni natančni podatki o strukturi trga gospodinjskih aparatov za več let nazaj 
in deležu novih aparatov, ki zamenjujejo stare, za kar je potrebna ustrezna tržna analiza. Pri tem se 
šteje, da se gospodinjski aparati zamenjujejo povprečno na 10 let. 
 
Prihranek na podlagi normiranih vrednosti 
 

 
 

i
iiaparatikigospodnijs nNPPKE

 
 

[kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEgospodinjski aparati – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe varčnejših gospodinjskih 

aparatov 
NPi – normirani prihranki energije [kWh/leto/enoto] pri uporabi energetsko varčnejših 

gospodinjskih aparatov, glej spodnjo tabelo 

 
																																																													
27  V izračunu normiranega prihranka so upoštevane moči predstikalnih naprav in 4000 ur letnega obratovanja (pri polni moči). 
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       Tabela: Normirani prihranki za posamezno vrsto gospodinjskih aparatov 

Vrsta gospodinjskega aparata Normirani letni prihranek energije na 
gospodinjski aparat (kWh/leto) 

pralni stroj 13 

pomivalni stroj 44 

hladilnik 67 

zamrzovalnik 71 

kombinirana naprava (hladilnik/zamrzovalnik) 69 

pri čemer je: 
ni – število novih gospodinjski aparatov v posameznem letu (glede na tip/vrsto gospodinjskega 

aparata ali namena uporabe) 
 
Prihranek na podlagi tržne analize 
 
Če so na podlagi tržne analize na voljo natančnejši podatki o stanju trga gospodinjskih aparatov, se 
prihranki določijo po enačbi: 
 

 
   

i
izleto,i10leto,iaparatikigospodnijs nfPPEPPEPKE

 
 

[kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEgospodinjski aparati – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi nakupa varčnejših gospodinjskih 

aparatov 
 
PPEi,leto-10 – povprečna letna specifična poraba energije [kWh/leto/enoto] posamezne vrste 10 

let starih gospodinjskih aparatov (10 let pred letom, za katero se računajo 
prihranki energijePPEi,leto: povprečna letna specifična poraba energije 
[kWh/leto/enoto] posamezne vrste novih gospodinjskih aparatov, prodanih v letu, 
za katero se računa prihranek 

fz – faktor deleža novih aparatov, ki zamenjujejo stare aparate  
ni – število posamezne vrste novih gospodinjski aparatov v posameznem letu 

Tabela: Povprečna poraba posameznih vrst gospodinjskih aparatov v Sloveniji28 
  Pralni stroj Pomivalni stroj Hladilniki Zamrzovalnik Sušilni stroj 

Leto 

povprečna 
poraba 
novih 
aparatov 

povprečna 
poraba 
vseh 
aparatov 

povprečna 
poraba 
novih 
aparatov 

povprečna 
poraba 
vseh 
aparatov 

povprečna 
poraba 
novih 
aparatov 

povprečna 
poraba 
vseh 
aparatov 

povprečna 
poraba 
novih 
aparatov 

povprečna 
poraba 
vseh 
aparatov 

povprečna 
poraba 
novih 
aparatov 

povprečna 
poraba 
vseh 
aparatov 

  [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] [kWh/leto] 

1998 281,3 437,9 332,0 370,3 350,0 394,2 569,5 643,2 244,8 249,7 

1999 262,7 415,7 323,9 362,9 345,7 388,1 548,8 636,6 243,7 248,7 

2000 244,2 395,0 315,9 355,5 341,2 382,1 528,1 629,4 242,5 247,6 

2001 225,8 374,6 307,9 348,2 336,4 376,2 507,4 621,3 241,4 246,7 

2002 207,5 355,7 299,9 341,0 326,7 370,3 486,8 611,4 240,2 245,7 

2003 204,6 337,7 291,9 333,7 309,0 363,5 466,1 599,4 239,0 244,7 

2004 201,8 319,4 277,6 325,8 301,7 356,7 445,4 586,4 238,6 243,7 

2005 196,5 302,5 271,8 318,1 295,9 349,8 408,6 571,1 237,9 242,8 

2006 192,1 286,8 269,9 311,0 301,2 343,8 376,8 554,2 236,2 241,8 

2007 186,4 271,9 267,0 304,1 293,9 337,5 343,5 534,9 232,4 240,5 

2008 180,2 258,5 265,5 298,0 281,8 331,0 328,7 516,3 222,2 238,4 

																																																													
28 Podatki se lahko spremenijo/posodobijo, če je na voljo nova analiza trga. 
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Tabela: Delež novih aparatov, s katerimi se nadomeščajo stari aparati v Sloveniji (fz ) 
    2008 2009 2010 
hladilnik [%] 81 % 87 % 82 % 
zamrzovalnik [%] 99 % 100 % 100 % 
pomivalni stroj [%] 48 % 53 % 53 % 
pralni stroj [%] 87 % 93 % 87 % 
sušilni stroj [%] 39 % 46 % 48 % 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 ELaparatikigospodinjsaparatikigospodinjs efPKEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot 

določa priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode so potrebni podatki o številu kupljenih novih gospodinjskih aparatov, pri uporabi 
metode na podlagi tržne analize pa tudi podatki o povprečni porabi posamezne vrste gospodinjskih 
aparatov novih in starih aparatov. 
 
 
22. Energetsko učinkovita pisarniška oprema 
 
Prihranek energije je izračunan na podlagi normiranih prihrankov energije pri zamenjavi za energetsko 
varčnejše pisarniške naprave.  
 
Prihranek energije zaradi nakupa nove pisarniške opreme (računalniki, zasloni) se izračuna po enačbi: 

 
 

i
iiopremapisarniška nNPPKE

 
 

[kWh/leto]  

pri čemer je: 
PKEpisarniška oprema – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe varčnejših pisarniških 

naprav (računalniki, zasloni) 
NPi –  normirani prihranki [kWh/leto/enoto] pri uporabi energetsko varčnejših 

pisarniških naprav 

                                    Tabela: Normirani prihranki pri pisarniški opremi, v kWh/leto 

Tip/vrsta pisarniške opreme Normirani prihranek na 
novo pisarniško napravo 

namizni računalnik (PC) 39 
zaslon (LCD) 11 

pri čemer je: 
ni – število novih pisarniških naprav/opreme (glede na vrsto/namen uporabe) 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 
 ELopremapisarniškaopremapisarniška efPKEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je: 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
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Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo metode so potrebni podatki o prodanih računalnikih in zaslonih. 
 
 
23. Energetsko učinkoviti elektromotorji 
 
Prihranek energije je razlika med porabo električne energije zaradi vgradnje energetsko učinkovitega 
elektromotorja, ki se izračuna na podlagi poznavanja moči, števila obratovalnih ur, faktorja 
obremenitve in stanja ali morebitne izboljšave gnanih sistemov. Faktor obremenitve se lahko izračuna 
za vsak konkreten sistem posebej, izjemoma se lahko za sisteme manjših moči uporabijo normirane 
vrednosti. 
 
Prihranek energije z menjavo elektromotorja se izračuna po enačbi: 

 LFtP1
02,0

1PKE MM
efst

motorji.el 













 

 

[kWh/leto]  

Opomba: Upoštevano je tudi staranje in vpliv previjanja starega elektromotorja, in sicer z zmanjšanjem 
izkoristka za 2 %. 
 
pri čemer je:  
PKEel. motorni pogoni – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko učinkovitih 

elektromotorjev 
 
ηst – izkoristek standardnega elektromotorjaηef: izkoristek (novega) energetsko 

učinkovitega elektromotorja (IE3 standard; angl. premium efficiency) 
 
       Tabela: Izkoristki elektromotorjev 

Nazivna moč 
elektromotorja kW) ηst (IE1 – standard) ηef (IE3 – premium 

efficiency) 

0,75 0,721 0,840 
1,1 0,750 0,853 
1,5 0,772 0,863 
2,2 0,797 0,875 
3 0,815 0,884 
4 0,831 0,892 
5,5 0,847 0,900 
7,5 0,860 0,908 
11 0,876 0,917 
15 0,887 0,923 
18,5 0,893 0,927 
22 0,899 0,931 
30 0,907 0,936 
37 0,912 0,940 
45 0,917 0,943 
55 0,921 0,945 
75 0,927 0,950 
90 0,930 0,952 
110 0,933 0,954 
132 0,935 0,956 
160 0,938 0,958 
200 do 370 0,940 0,960 
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Tabela: Faktorji obremenitve (LF) za nekatere tipične naprave 
Nazivna moč 
elektromotorja (kW) Vrsta naprave Faktor obremenitve (LF) 

INDUSTRIJA STORITVENI SEKTOR 
0,75-4 

črpalke 
0,55 0,55 

4-10 0,58 0,60 
10-22 0,59 0,60 
0,75-4 

ventilatorji 
0,53 0,60 

4-10 0,56 0,65 
10-22 0,59 0,65 
0,75-4 

zračni kompresorji 
0,63 0,40 

4-10 0,60 0,45 
10-22 0,68 0,45 
0,75-4 transportni sistemi 

(tekoči trakovi) 

0,42 0,61 
4-10 0,41 0,53 
10-22 0,51 0,49 
0,75-4 

hladilni kompresorji 
0,60 - 

4-10 0,65 - 
10-22 0,70 - 
0,75-4 

zamrzovalna tehnika 
- 0,70 

4-10 - 0,70 
10-22 - 0,75 
0,75-4 

drugo 
0,34 0,30 

4-10 0,39 0,30 
10-22 0,45 0,30 

PM – nazivna električna moč [kW] novega pogonskega elektromotorja 
tM – število letnih obratovalnih ur 
LF – faktor obremenitve (angl. load factor), ki ga treba določiti za podlagi analize delovanja 

konkretnega pogonskega sistema; za nekatere splošne naprave do moči 22 kW se lahko 
uporabijo tudi normirane vrednosti 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 

 ELmotorji.elmotorji.el efPKEZEC   [kgCO2/leto]  
pri čemer je:  
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Poznati je treba podatke o obratovalnih karakteristikah elektromotornega sistema (na podlagi 
energetskega pregleda elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije sistemov). Uporaba 
normiranih vrednosti je dopustna samo za manjšo moč oziroma pri nezahtevnih pogonskih napravah. 
 
 
24. Uporaba frekvenčnih pretvornikov 
 
Prihranek energije se izračuna na podlagi faktorja prihranka energije zaradi vgradnje frekvenčnega 
pretvornika, ki se določi na podlagi analize delovanja konkretnega pogonskega sistema. Za enostavne 
naprave se lahko uporabijo normirani prihranki.  
 
Prihranek energije se izračuna po enačbi: 
 

 fLFtPPKE M
M

ipretvornik.frekv 



 

 

[kWh/leto]  
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pri čemer je:  
PKEfrekv. pretvorniki – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi uporabe frekvenčnih pretvornikov 
 
η – izkoristek elektromotorja, tabela zgoraj 
 
PM – nazivna moč [kW] pogonskega elektromotorja 
 
tM – število letnih obratovalnih ur [h] 
 
LF – faktor obremenitve (angl. load factor), ki ga treba določiti za podlagi analize 

delovanja konkretnega pogonskega sistema; za nekatere splošne naprave do moči 
22 kW se lahko uporabijo tudi normirane vrednosti, navedene v zgornji tabeli 

 
f – faktor prihranka energije zaradi vgradnje frekvenčnega pretvornika. Prihranek je 

treba določiti na podlagi analize delovanja konkretnega pogonskega sistema. Za 
enostavne naprave se lahko uporabijo normirani prihranki, ki so določeni v spodnji 
tabeli. 

 
        Tabela: Prihranki energije zaradi vgradnje frekvenčnih pretvornikov za nekatere tipične naprave 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 

 ELipretvornik.frekvipretvornik.frekv efPKEZEC   [kgCO2/leto]  
 
pri čemer je: 
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za natančen izračun je treba poznati karakteristike elektromotornega pogonskega sistema: moč, faktor 
obremenitve, število obratovalnih ur itd. Pri pogonskih sistemih manjše moči se lahko uporabijo 
normirane vrednosti. 
 
 
25. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah 
 
Izračun prihranka temelji na količini toplote, ki se prenese na dovedeni zrak s toplega zraka, ki 
zapušča stavbo. Prihranek je določen glede na površino objekta, kjer deluje prezračevalni sistem, z 
uporabo normiranih vrednosti stopnje izmenjave zraka, ter glede na čas delovanja sistema v ogrevalni 
sezoni, višino prostorov, temperaturne razlike med zrakom, ki zapušča prostor in zunanjim zrakom, 
stopnjo rekuperacije in gostoto zraka. 
 

Vrsta naprave Povprečni faktor prihranka zaradi vgradnje 
frekvenčnega pretvornika 

črpalke 0,28 
ventilatorji 0,28 
zračni kompresorji 0,12 
hladilni kompresorji 0,12 
transportni sistemi (tekoči trakovi) 0,12 
drugo 0,12 
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Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote se 
izračuna po enačbi:  
 

 
NTcthAPKE toploteodpadneizk  .  

 
[kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEizk. odpadne toplote – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izkoriščanja odpadne toplote v 

prezračevalnih sistemih (rekuperacija) 
 
A – površina stavbe [m2], na katero se nanaša centralni prezračevalni sistem ali ¼ 

površine stavbe, če se vgrajujejo lokalne prezračevalne enote; normirana 
vrednost je 103 m2 za stanovanje v enostanovanjskih stavbah in 60 m2 za 
stanovanje v večstanovanjskih stavbah: višina [m] prostorov (od tal do stropa) 
– normirana vrednost je 2,5 m 

 
  – stopnja izmenjave zraka [h-1] – normirana vrednost je 0,5 h-1 

 
t – čas delovanja [h] prezračevalnega sistema v ogrevalni sezoni – normirana 

vrednost je 3000 ur 
 
c – specifična toplota zraka (1 kJ/kgK) 
 
 – gostota zraka (1,2 kg/m3) 
 

T  – razlika med temperaturo zraka v prostoru in povprečno temperaturo 
zunanjega zraka med ogrevalno sezono – normirana vrednost (22–4) = 18 K 

 
 – stopnja rekuperacije – normirana vrednost je 0,7 
 
N – število prezračevalnih enot  
 (centralni sistem N = 1, sistem z lokalnimi enotami do največ 4) 
 
 
Z upoštevanjem zgornjih normiranih vrednosti se prihranek energije izračuna po enačbi: 

 NAPKE toploteodpadneizk  125,13.  [kWh/leto]  
 
 
pri čemer je: 
A – površina stavbe [m2], na katero se nanaša centralni prezračevalni sistem, ali ¼ površine 

stavbe, če se vgrajuje lokalna prezračevalna enota 
 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 
 

 efPKEZEC toploteodpadne.izktoploteodpadne.izk   [kgCO2/leto]  
pri čemer je:  
ef – povprečen emisijski faktor [kgCO2/kWh] za ogrevanje v gospodinjstvih, kot določa priloga III 

tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za uporabo te metode je treba poznati podatke o površini stavb (z upoštevanjem nekaterih 
predpostavk in normiranih vrednosti). 
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26. Uvajanje sistemov za upravljanje z energijo 
 
Prihranek energije zaradi uvedbe računalniško podprtega sistema za upravljanje z energijo ali uvedbe 
standarda EN ISO 50001 (SIST EN 16001) ali drugih načinov upravljanja z energijo na način, ki temelji 
na minimalnih normiranih prihrankih, se izračuna glede na letno porabo energije (ločeno na električno 
energijo in toploto ali gorivo) pred uvedbo sistema  upravljanja z energijo. Prihranki energije se 
določijo enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa oziroma za 5 let. 
 
Prihranek končne energije zaradi uvedbe sistema upravljanja z energijo se izračuna po enačbi: 
 

 GELaupravljanjsistemi rGrEPKE 
 

 
[kWh/leto]  

pri čemer je:  
PKEsistemi upravljanja – prihranek končne energije [kWh/leto] v življenjski dobi ukrepa (tj. 5 let) zaradi 

uvedbe sistema upravljanja zenergijo 
 
E – poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju ali družbi v zadnjem letu pred 

uvedbo sistema za upravljanje energije 
 
rEL – faktor prihranka električne energije zaradi uvedbe sistema upravljanja z  

energijo – tabela spodaj 
 
G – poraba goriva [kWh/leto] v podjetju ali družbi v zadnjem letu pred uvedbo 

sistema upravljanja z energijo 
 
rG – faktor prihranka goriva in toplote zaradi uvedbe sistema upravljanja z energijo  

               Tabela: Faktorji prihranka energije zaradi uvedbe sistema upravljanja z energijo (r)  
 elektrika toplota in gorivo 

stavbe (storitveni sektor) 0,07 0,10 

industrija 0,05 0,07 

 
Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

 

 
GGELELaupravljanjsistemi efrGefrEZEC   [kgCO2/leto]  

pri čemer je:  
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot določa 

priloga III tega pravilnika 
 
efG – emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za gorivo v industriji ali storitvenem sektorju, kot 

določa priloga III tega pravilnika 
 
Podatkovne zahteve 
 
Za izračun prihranka energije so potrebni podatki o porabi energije (ločeno za električno energijo in 
gorivo) v podjetjih ali ustanovah, ki so uvedle ustrezen računalniško podprt sistem za upravljanje z 
energijo ali standard SIST EN 16001. 
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27. Izobraževanje, informiranje, ozaveščanje 
 
Ukrep se nanaša na informativne in ozaveščevalne dejavnosti za učinkovito rabo energije in obnovljive 
vire energije. Te dejavnosti vključujejo: 

– informiranje in motiviranje gospodarske družbe za uvajanje energetskega menedžmenta in 
uporabo sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo energije, 
– informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za učinkovito rabo energije v stavbah, 
– informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo 
energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih obnovljivih virov energije, 
– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire energije v izobraževalnih programih za podjetja, 
– informiranje in motiviranje gospodinjstev in upravnikov večstanovanjskih stavb za učinkovito rabo 
energije v stanovanjskih stavbah. 

 
Dejavnost mora biti ustrezno organizirana s programom, ki mora trajati najmanj štiri ure. O poteku 
dejavnosti je treba voditi evidenco o obravnavani vsebini, seznamu slušateljev in oceni njihove porabe 
energije, ki se da pokazati ali dokazati.  
 
Metoda predpostavlja normiran prihranek na ravni ukrepov, ki temeljijo na spremembi obnašanja in ne 
zahtevajo novih investicij. Ta prihranek je ocenjen na 10 % povprečne porabe energije udeleženca 
izobraževanja. Prihranek končne energije zaradi izobraževalnih in informativnih dejavnosti se izračuna 
po enačbi: 

 
fGEPKE njeizobraževa *)( 

     
[kWh/leto] 

pri čemer je: 
PKEizobraževanje –  prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izobraževanja, informiranja in 

ozaveščanja o učinkoviti rabi energije 
 
E –  poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju ali gospodinjstvu ali, pri udeležbi 

upravnika stavb, poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, v 
zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju 

 
G – poraba goriva [kWh/leto] v podjetju ali gospodinjstvu v zadnjem letu pred udeležbo 

na izobraževanju ali, pri udeležbi upravnika stavb, poraba gospodinjstev, ki živijo v 
večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja upravnik; če ni podatka, se upošteva 
normirana vrednost, ki je 68 GJ na gospodinjstvo 

 
f – faktor prihranka energije zaradi izobraževanja, ki upošteva, da se že samo s t. i. 

mehkimi ukrepi, to je sprememba obnašanja, doseže 10-odstotni prihranek 
energije – normirana vrednost je 0,1 

Zmanjšanje emisij CO2 
 
Zmanjšanje emisij CO2 (ZEC) se izračuna po enačbi: 

 fefGefEZEC GELnjeizobraževa *)(   [kgCO2/leto]  
pri čemer je: 
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, kot 

določa priloga III tega pravilnika 
 
efG –  emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za gorivo v industriji, storitvenem sektorju in 

gospodinjstvih, kot določa priloga III tega pravilnika; upošteva se sektor, iz katerega je 
udeleženec izobraževanja  
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PRILOGA II: Življenjska doba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 

Ukrepi po sektorjih Življenjska doba 
ukrepa [v letih] 

št. metode iz priloge I gospodinjski sektor 
1, 2, 3 toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja zunanjega stavbnega pohištva 30 

4, 5 kotli  20 
4 gradnja novega ali obnova sistema skupinskega ogrevanja 20 

6, 7 toplotne črpalke (zrak-voda) za pripravo tople sanitarne vode (nadomeščanje 
električnega grelnika) 15 

6, 10 solarni sprejemniki toplote za pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju 20 
7 toplotne črpalke (zemlja-voda, voda-voda) 25 

8, 11 regulacija ogrevanja (časovna regulacija, termostati in termostatske glave na 
radiatorskih ventilih), hidravlično uravnoteženje centralnega ogrevanja v stavbah 10 

9 priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja 20 
12 energetsko svetovanje 25 

14, 15 nova nizkoemisijska in električna osebna vozila 10 
17 fotovoltaične elektrarne 15 
19 energetsko učinkovite (kompaktne) fluorescenčne sijalke  6 

21 energetsko učinkovite hladilne naprave (hladilniki, zamrzovalniki itd.) 15 

21 energetsko učinkovite pralne naprave (pomivalni stroji, pralni in sušilni stroji itd.) 12 
22 energetsko učinkovita pisarniška oprema 3 
25 sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah 17 
27 informiranje, izobraževanje 2 

 industrijski in storitveni sektor 
1, 2, 3 toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja zunanjega stavbnega pohištva  30 

4 posamezni kotli ali kotlovnice za skupinsko ogrevanje 25 

7 toplotne črpalke (zemlja-voda, voda-voda) 25 
9 priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja 20 
 energetsko učinkovite naprave za hlajenje ali klimatizacijo zraka  15 
 monitoring energetsko učinkovitih naprav za hlajenje ali klimatizacijo zraka 10 

 učinkoviti ventilacijski sistemi (mehanično nadzorovan sistem za odvajanje 
odpadnega zraka, predgretje svežega zraka itd.) 15 

19 energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave 12 
20 energetsko učinkovita ulična ali javna razsvetljava 15 
13 energetski pregledi 5 
16 sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije 15 
17 fotovoltaične elektrarne 15 
18 male hidroelektrarne 20 
22 energetsko učinkovita pisarniška oprema 3 
23 energetsko učinkoviti elektromotorji 12 
24 frekvenčni pretvorniki 12 

 učinkoviti črpalni sistemi v industrijskih procesih 15 
 učinkoviti sistemi za pripravo stisnjenega zraka 15 

25 sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah 20 
26 uvajanje sistemov upravljanja z energijo 5 
7 informiranje, izobraževanje 2 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2483. Sklep o najmanjšem številu zaposlenih 
delavcev v pokojninski družbi, ki imajo 
ustrezna strokovna znanja in izkušnje 
s področja financ

Na podlagi tretjega odstavka 334. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 
in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavaroval-
ništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni 
nadzor

S K L E P
o najmanjšem številu zaposlenih delavcev  

v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje s področja financ

1. člen
(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa najmanjše število delavcev z ustre-
znimi strokovnimi znanji in izkušnjami s področja financ, ki jih 
zaposluje pokojninska družba, pogoje, ki jih morajo ti delavci 
izpolnjevati, in način preverjanja izpolnjevanja teh pogojev.

(2) Ta sklep se uporablja za pokojninsko družbo, ki je 
pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti pokojninske 
družbe iz drugega odstavka 330. člena Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 
in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in za pokojninsko 
družbo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja na podlagi 342. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 
61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 
– ZDIU12 in 40/12 – ZUJF).

2. člen
(najmanjše število delavcev)

(1) Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena 
tega sklepa mora za opravljanje dejavnosti iz drugega od-
stavka 330. člena ZPIZ-2 zaposlovati najmanj tri delavce, 
ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja 
financ iz 4. člena tega sklepa in je dolžna število teh delav-
cev povečevati glede na rast in razvejanost premoženja po-
kojninskih skladov ter glede na število pokojninskih skladov, 
ki jih upravlja.

(2) Ustrezno število delavcev ob povečevanju števila 
delavcev glede na rast in razvejanost premoženja pokoj-
ninskih skladov ter glede na število pokojninskih skladov iz 
predhodnega odstavka je tisto, ki zagotavlja tekoče in nemo-
teno opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 330. člena 
ZPIZ-2, pri čemer je potrebno pri upravljanju premoženja 
pokojninskega sklada zagotoviti upoštevanje načel nalož-
bene politike pokojninskega sklada.

3. člen
(najmanjše število delavcev v primeru prenosa  

storitev upravljanja)
Če pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena 

tega sklepa, v skladu z 259. členom ZPIZ-2 in določbami 
zakona, ki ureja zavarovalništvo, prenese delno ali v celoti 
storitev upravljanja pokojninskih skladov na drugo osebo, 
mora imeti zaposlenega za nedoločen čas s polnim delov-
nim časom najmanj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje iz 
4. člena tega sklepa.

4. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci)

(1) Šteje se, da ima delavec iz 2. oziroma 3. člena tega 
sklepa ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja 
financ, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj sedmo stopnjo izobrazbe ekonomske smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu 

borznega analitika, upravitelja premoženja ali na katerem 
drugem primerljivem delovnem mestu,

– dobro poznavanje tujih in domačih trgov kapitala in 
vrednostnih papirjev,

– izkušnje s področja analiz posameznih vrst vredno-
stnih papirjev, analiz kapitalskega trga, analiz tržnih scena-
rijev ali drugih finančnih analiz,

– izkušnje z upravljanjem finančnih tveganj,
– izkušnje s področja vrednotenja naložb.
(2) Delavci iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa ne smejo 

biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper pre-
moženje ali gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz 
kazenske evidence.

(3) Delavci iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa morajo 
biti v pokojninski družbi iz drugega odstavka 1. člena sklepa 
zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

5. člen
(način preverjanja pogojev)

Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega 
sklepa mora Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o izpol-
njevanju pogojev iz 4. člena tega sklepa tako, da ob vsaki 
novi zaposlitvi delavca iz 2. ali 3. člena tega sklepa zanj v 
roku osmih dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi predloži li-
stinske dokaze o izpolnjevanju pogojev. Pokojninska družba 
iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa ob poročanju na 
podlagi tega določila predloži Agenciji za zavarovalni nadzor 
tudi seznam vseh ostalih delavcev iz 2. oziroma 3. člena 
tega sklepa.

6. člen
(prehodna določba)

Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega 
sklepa mora v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega 
sklepa uskladiti svoje poslovanje z določbami tega sklepa 
ter v istem roku poročati Agenciji za zavarovalni nadzor o 
delavcih iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa in o izpolnjevanju 
pogojev iz 4. člena tega sklepa.

7. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha 
uporabljati Pravilnik o najmanjšem številu zaposlenih v po-
kojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in 
načinu preverjanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 100/03 
in 134/03).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40151-1239/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-1611-0055

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.
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2484. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega 
sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o 
kapitalu, rezervacijah za nedoseganje 
zajamčene vrednosti sredstev in strukturi 
naložb iz naslova teh rezervacij

Na podlagi enajstega odstavka 313. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za 
zavarovalni nadzor

S K L E P
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, 

oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, 
rezervacijah za nedoseganje zajamčene 
vrednosti sredstev in strukturi naložb  

iz naslova teh rezervacij

1. člen
(predmet sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poro-
čanja upravljavca pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec), ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan kot kritni 
sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), o višini kapitala upra-
vljavca, o višini rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti 
sredstev kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: rezervacije) in 
o strukturi naložb iz naslova teh rezervacij.

2. člen
(vsebina poročila)

(1) Poročilo obsega podatke o:
– višini kapitala upravljavca, ki se upošteva na obračunski 

dan,
– obračunskem dnevu za vsak pokojninski sklad, ki ga 

upravlja upravljavec in je oblikovan kot kritni sklad (v nadalj-
njem besedilu: obračunski dan),

– imenu oziroma imenih pokojninskih načrtov, ki jih izvaja 
posamezen kritni sklad,

– vrednosti enote premoženja na obračunski dan po izve-
deni konverziji vplačanih premij in izplačanih odkupnih vredno-
stih, ločeno po posameznih kritnih skladih,

– vsoti vrednosti sredstev zavarovancev po stanju na 
obračunski dan za tiste zavarovance, pri katerih je zajamčena 
vrednost sredstev zavarovanca večja od vrednosti sredstev 
zavarovanca, ločeno po posameznih kritnih skladih,

– vsoti zajamčenih vrednosti sredstev zavarovancev po 
stanju na obračunski dan za tiste zavarovance, pri katerih je 
zajamčena vrednost sredstev zavarovanca večja od vrednosti 
sredstev zavarovanca, ločeno po posameznih kritnih skladih,

– skupnem številu enot premoženja, ki jih imajo zavaro-
vanci, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem 
zavarovancu je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti 
sredstev teh zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: število enot 
premoženja zavarovancev, za katere je potrebno oblikovati 
rezervacije), ločeno po posameznih kritnih skladih,

– višini rezervacij po stanju na obračunski dan in
– strukturi naložb, ki so namenjene kritju obveznosti za 

nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnih skladov, po 
stanju na zadnji dan koledarskega meseca.

(2) Če rezervacije za posamezen kritni sklad na obračun-
ski dan presegajo 20 % kapitala upravljavca in zato upravljavec, 
v skladu s sedmim odstavkom v povezavi s šestim odstavkom 
313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ-2), vplača denarna sredstva na denarni račun kritnega 
sklada (v nadaljnjem besedilu: denarni račun), poroča tudi o:

– znesku denarnih sredstev, ki jih mora vplačati oziroma, 
ki jih je vplačal na denarni račun, na podlagi zadnjega obračuna 

vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: vplačilo na 
denarni račun),

– vrednosti enote premoženja po izračunu, ki upošteva 
vplačilo na denarni račun,

– vrednosti sredstev zavarovancev, ki upošteva vplačilo 
na denarni račun za tiste zavarovance, za katere bo, po vplačilu 
na denarni račun, zajamčena vrednost sredstev zavarovanca 
še vedno večja od vrednosti sredstev zavarovanca,

– zajamčeni vrednosti sredstev zavarovancev, ki upošte-
va vplačilo na denarni račun za tiste zavarovance, za katere 
bo, po vplačilu na denarni račun, zajamčena vrednost sredstev 
zavarovanca še vedno večja od vrednosti sredstev zavaro-
vanca (v nadaljnjem besedilu: zajamčena vrednost sredstev 
po vplačilu),

– številu enot premoženja zavarovancev, za katere je po-
trebno oblikovati rezervacije, po izračunu, ki upošteva vplačilo 
na denarni račun,

– višini rezervacij, ki jih bo oblikoval upravljavec po tem, 
ko bo denarna sredstva vplačal na denarni račun oziroma, ki 
je denarna sredstva vplačal na denarni račun (v nadaljnjem 
besedilu: višina rezervacij po vplačilu) in

– datumu vplačila na denarni račun oziroma predvidenem 
datumu vplačila, če vplačilo na denarni račun ni bilo izvršeno 
v koledarskem mesecu, na katerega se poročilo nanaša (v 
nadaljnjem besedilu: datum vplačila), na podlagi zadnjega ob-
računa vrednosti enote premoženja.

(3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov mora 
upravljavec, ki je bil na podlagi zadnjega obračuna, v skladu s 
sedmim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, dolžan vplačati denarna 
sredstva na denarni račun kritnega sklada, poslati tudi poročilo, 
iz katerega so razvidni:

– znesek denarnih sredstev, ki so bila vplačana na denar-
ni račun kritnega sklada,

– številka kritnega sklada, na katerega je bilo izvršeno 
vplačilo denarnih sredstev in

– datum vplačila.

3. člen
(kapital upravljavca)

(1) Za potrebe poročanja na podlagi tega sklepa se višina 
kapitala upravljavca izračuna na način, kot ga za ugotavljanje 
izpolnjevanja določb o obvladovanju tveganj določa Zakon o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 90/12 in 102/12; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) v 
poglavju 5.2. Kapital zavarovalnice (105. do 109. člen ZZavar).

(2) Višina kapitala upravljavca se izračuna za vsako tri-
mesečje po stanju na zadnji dan koledarskega trimesečja, to 
je na dan 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december.

(3) V posameznih obdobjih se upošteva višina kapitala 
upravljavca, izračunana na zadnji dan trimesečja pred tem 
obdobjem, ki se konča na dan, kot je naveden v nadaljevanju 
tega odstavka, in sicer:

– v obdobju od vključno 1. aprila do vključno 31. maja se 
upošteva stanje na dan 31. december,

– v obdobju od vključno 1. junija do vključno 31. avgusta 
se upošteva stanje na dan 31. marec,

– v obdobju od vključno 1. septembra do vključno 30. no-
vembra se upošteva stanje na dan 30. junij,

– v obdobju od vključno 1. decembra do vključno 31. mar-
ca se upošteva stanje na dan 30. september.

4. člen
(rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev 

pokojninskega sklada)
(1) Če upravljavec izračunava čisto vrednost sredstev in 

vrednost enote premoženja kritnega sklada ter se v skladu z 
določbami pokojninskega načrta vrednost sredstev zavarovan-
ca izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega skla-
da tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ-2, 
upravljavec izračunava rezervacije na način, kot določa peti 
odstavek 313. člena ZPIZ-2 v povezavi s četrtim odstavkom 
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313. člena ZPIZ-2, le za tiste kritne sklade, v katerih zagotavlja 
zajamčeno donosnost na čisto vplačilo dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja.

(2) Upravljavec ne oblikuje rezervacij, ki jih določa četrti 
odstavek 313. člena ZPIZ-2, za:

– kritne sklade iz skupine kritnih skladov, namenjenih 
izvajanju naložbene politike življenjskega cikla člana (324. člen 
ZPIZ-2), ki niso namenjeni najstarejši starostni skupini zavaro-
vancev oziroma za kritne sklade iz skupine kritnih skladov, ki ne 
zagotavljajo zajamčene donosnosti (drugi odstavek 325. člena 
ZPIZ-2 v zvezi s četrtim odstavkom 313. člena ZPIZ-2),

– pokojninske načrte, za katere kot izvajalec pokojninske-
ga načrta izračunava odkupno vrednost na podlagi sorazmer-
nega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada oziroma na 
podlagi pripisa dobička.

5. člen
(način poročanja)

(1) Upravljavec poroča o podatkih iz 2. člena tega sklepa 
v elektronski obliki na obrazcu »Kapital upravljavca in rezerva-
cije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojnin-
skega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (KAP-REZ)«, ki je 
priloga tega sklepa in njegov sestavni del.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za poro-
čanje o strukturi naložb, namenjenih kritju obveznosti za nedo-
seganje zajamčene vrednosti sredstev kritnega sklada iz tega 
sklepa, uporablja navodilo Agencije za zavarovalni nadzor, ki 
ureja način elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah 
kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o na-
ložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
pri čemer se v rubriko »Vrsta poročila« vnese šifro »RNZVS«.

6. člen
(rok poročanja)

(1) Upravljavec poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o 
podatkih iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega sklepa, ki 
se nanašajo na pokojninske načrte iz prvega odstavka 4. člena 
tega sklepa, v roku petih delovnih dni po koncu koledarskega 
meseca, na katerega se podatki nanašajo.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora 
upravljavec, ki je v skladu s sedmim odstavkom 313. člena 
ZPIZ-2 dolžan vplačati denarna sredstva na denarni račun 
kritnega sklada, poslati poročilo iz tretjega odstavka 2. člena 
tega sklepa v roku petih delovnih dni od dneva, ko je vplačal 
denarna sredstva na denarni račun kritnega sklada.

7. člen
(izjema)

(1) Upravljavec, ki izvaja le pokojninske načrte iz druge 
alinee drugega odstavka 4. člena tega sklepa, ni dolžan poro-
čati v skladu z določbami tega sklepa.

(2) Upravljavec, ki na podlagi skupine kritnih skladov izva-
ja naložbeno politiko življenjskega cikla člana, za kritne sklade, 
ki niso namenjeni najstarejši starostni skupini zavarovancev 
oziroma za tiste kritne sklade skupine kritnih skladov, ki ne 
zagotavljajo zajamčene donosnosti, ni dolžan poročati v skladu 
z določbami tega sklepa.

8. člen
(končne določbe)

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

Št. 40151-1240/2013
Ljubljana, dne 11. junija 2013
EVA 2013-1611-0062

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

Priloga
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KAP‐REZ 
 
Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega 
sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad 
 
Upravljavec: _________________________ 
Datum, na katerega se poročilo nanaša: _________________________ 
 
Tabela 1: Kapital upravljavca 
Višina kapitala upravljavca (v EUR)   
 
Tabela 2: Vrednost enote premoženja in vplačilo na denarni račun  
Ime 
pokojninskega 
načrta 

Številka 
kritnega 
sklada 

Obračunski 
dan 

Vrednost enote 
premoženja na 
obračunski dan (v 
EUR na štiri 
decimalna mesta 
natančno) 

Vplačilo na denarni 
račun, na podlagi 
zadnjega obračuna 
vrednosti enote 
premoženja (v EUR)1  

Datum 
vplačila1 

Vrednost enote 
premoženja po 
izračunu, ki 
upošteva vplačila 
na denarni račun1 

             
             
             
1  Izpolni upravljavec le za tiste kritne sklade, za katere so rezervacije večje od 20 % kapitala upravljavca. 
 
Tabela 3: Vrednost sredstev in zajamčena vrednost sredstev ter število enot premoženja za tiste 

zavarovance, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev 
zavarovanca 

Številka 
kritnega 
sklada 

Zajamčena 
vrednost sredstev 
na obračunski dan 
(v EUR)2 

Vrednost 
sredstev na 
obračunski 
dan (v EUR)2 

Število enot 
premoženja2 

Zajamčena 
vrednost 
sredstev po 
vplačilu (v EUR)2 

Vrednost 
sredstev po 
vplačilu (v 
EUR)2 

Število enot 
premoženja 
po vplačilu2  

             
             
             
2  Za tiste zavarovance, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev zavarovancev. 
 
Tabela 4: Rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je 

oblikovan kot kritni sklad, in obveznost vplačila na denarni račun kritnega sklada 
Številka 
kritnega 
sklada 

Vplačilo na denarni 
račun3 

20 % kapitala 
upravljavca (v EUR) 

Rezervacije (v EUR) 
na obračunski dan   na zadnji dan meseca, na 

katerega se poročilo nanaša  
         
       
       

SKUPAJ   

3  Izpolni upravljavec le za tiste kritne sklade, na denarni račun katerih vplačilo denarnih sredstev do zadnjega 
dneva koledarskega meseca ni bilo izvršeno. 

Datum:_________________________    Odgovorna oseba: _________________________ 

                      Podpis odgovorne osebe:____________________ 
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2485. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila 
o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave 
o izbiri naložbene politike in pristopne izjave 
o vključitvi v individualno zavarovanje

Na podlagi osmega odstavka 238. člena ter petega od-
stavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in 2. točke 256. člena 
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet 
Agencije za zavarovalni nadzor

S K L E P
o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi  

v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri 
naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi 

v individualno zavarovanje
1. člen

(vsebina sklepa)
Ta sklep za pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad, 

določa podrobnejšo vsebino:
– obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje iz sedme-

ga odstavka 238. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem 
besedilu: ZPIZ-2), (v nadaljnjem besedilu: obvestilo),

– izjave o izbiri naložbene politike iz šestega odstavka 
238. člena ZPIZ-2,

– pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega 
zavarovanja iz četrtega odstavka 240. člena ZPIZ-2, vključno 
z izjavo iz drugega odstavka 240. člena ZPIZ-2 o izbiri kritne-
ga sklada iz skupine kritnih skladov (v nadaljnjem besedilu: 
pristopna izjava).

2. člen
(besedilo obvestila in izjav)

Besedilo obvestila, pristopne izjave in izjave o izbiri na-
ložbene politike iz 1. člena tega sklepa mora biti enopomensko 
oblikovano, pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v 
slovenskem jeziku.

3. člen
(vsebina obvestila in izjav)

(1) Obvestilo vsebuje informacije in podatke iz Priloge 1 
k temu sklepu.

(2) V primeru dodatnega zavarovanja, ki se izvaja preko 
skupine kritnih skladov z različnimi naložbenimi politikami, je 
izjava o izbiri naložbene politike iz šestega odstavka 238. člena 
ZPIZ-2 sestavni del obvestila. Vsebovati mora informacije in 
podatke iz Priloge 2 k temu sklepu.

(3) Pristopna izjava vsebuje informacije in podatke iz 
Priloge 3 k temu sklepu.

(4) Priloge 1, 2 in 3 so sestavni del tega sklepa.

4. člen
(prehodna določba)

Zavarovalnice in pokojninske družbe morajo vsebino ob-
vestila in izjav iz 1. člena tega sklepa prilagoditi določbam tega 
sklepa do 1. novembra 2013.

5. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Št. 40151-1241/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-1611-0125

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

Priloga
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PRILOGA 1: VSEBINA OBVESTILA O VKLJUČITVI V KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
 
Obvestilo o vključitvi v kolektivno zavarovanje vsebuje najmanj naslednje podatke: 
 
1. Firmo, sedež in logotip upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad; 
2. označbo, da gre za obvestilo o vključitvi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; 
3. datum (dd.mm.llll) izdaje obvestila; 
4. naziv oziroma ime kolektivnega pokojninskega načrta, v katerega je vključen član;  
5. v primeru, ko se pokojninski načrt izvaja preko skupine kritnih skladov z naložbeno politiko 

življenjskega cikla člana, obvestilo članu o njegovi pravici, da lahko izbira med posameznimi kritnimi 
skladi z različnimi naložbenimi politikami in izbere kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno 
njegovi starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno oziroma tvegano naložbeno politiko 
kot kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ter opozorilo, da mora, v roku 10 dni od prejema 
obvestila, upravljavca obvestiti o svoji izbiri kritnega sklada, drugače se šteje, da je izbral kritni 
sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini;  

6. osebne podatke člana, na podlagi katerih je člana mogoče enoznačno identificirati, in sicer:  
- ime in priimek člana,  
- datum in kraj rojstva,  
- enotno matično številko občana (EMŠO), oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično 

številko tujca,  
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,  
- državljanstvo,  
- davčno številko člana, 

7. podatke o delodajalcu, ki financira pokojninski načrt: 
- ime oziroma firmo delodajalca, 
- sedež delodajalca (naslov), 

8. podatke o višini, načinu in obliki plačila premije: 
- višino premije (absolutni oziroma relativni znesek), 
- rok plačila premije (mesečno, četrtletno, polletno, letno) in navedba datuma plačila (dd. oziroma 

dd. mm.), 
- obliko oziroma način plačila premije (nakazilo delodajalca na transakcijski račun kritnega sklada 

upravljavca, navedba druge oblike oziroma načina plačila premije); 
9. podpis odgovorne osebe upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad. 
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PRILOGA 2: Sestavni del  obvestila o vključitvi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje - IZJAVA 
O IZBIRI NALOŽBENE POLITIKE 
 
 
 
     
Obrazec Izjave o izbiri naložbene politike vsebuje najmanj naslednje podatke: 
 
1. firmo, sedež in logotip upravljavca; 
2. označbo, da gre za Izjavo o izbiri naložbene politike; 
3. navedbo datuma priprave Izjave o izbiri naložbene politike (dd. mm. llll); 
4. navedbo pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja; 
5. navedbo naziva skupine kritnih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja, v okviru katerih se 

izvaja naložbena politika življenjskega cikla člana, ter navedba naziva posameznih kritnih skladov, ki 
sestavljajo skupino kritnih skladov 

  
Za vsak posamezen kritni sklad, ki sestavlja skupino kritnih skladov, morajo biti navedene najmanj 
naslednje informacije:  
- ciljna starostna skupina, izražena v letih, ki ji je namenjen posamezen kritni sklad,  
- kratek opis naložbenega cilja, ki ga bo kritni sklad prvenstveno zasledoval in navedba načina in 

metod njegovega doseganja, ter opis morebitnih jamstev, ki ščitijo člane,  
- kratek povzetek naložbene politike posameznega kritnega sklada, z navedbo kratkih in 

zavarovancu razumljivih opisov tveganj, ki jim je kritni sklad izpostavljen;  
 

6. navedbo naslednjega besedila: 
 

»Opozorilo: 
 

Če v roku 10 dni od dneva, ko ste bili obveščeni o možnosti izbire med posameznimi kritnimi skladi z 
različnimi naložbenimi politikami, ne izberete kritnega sklada, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno 
vaši starostni skupini ali kritnega sklada, ki izvaja manj agresivno oziroma tvegano naložbeno politiko, 
kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini, ter o tem ne obvestite upravljavca, se šteje, da ste 
izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.«; 

 
7. zahteva po vpisu izbranega kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, v katerega želi član vstopiti, pri 

čemer član navede ali obkroži ime kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, h kateremu pristopa;  
8. kraj, datum (dd. mm. llll), ime in priimek ter podpis člana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7425 
 

3/3 

PRILOGA 3: VSEBINA PRISTOPNE IZJAVE  
 
 
Pristopna izjava vsebuje najmanj naslednje podatke: 
 
1. firmo, sedež in logotip upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad; 
2. označbo, da gre za pristopno izjavo o pristopu k individualnemu pokojninskemu načrtu; 
3. osebne podatke člana, na podlagi katerih ga je mogoče enoznačno identificirati, in sicer: 

- ime in priimek člana,  
- datum in kraj rojstva,  
- enotno matično številko občana (EMŠO), oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično 

številko tujca,  
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,  
- državljanstvo,  
- davčno številko člana, 

4. podatke o višini, načinu in obliki plačila premije: 
- višino premije, 
- rok plačila premije (mesečno, četrtletno, polletno, letno) ter navedba datuma plačila (dd. 

oziroma dd.mm.), 
- obliko oziroma način plačila premije (npr. nakazilo delodajalca na transakcijski račun kritnega 

sklada upravljavca, trajnik oziroma navedba drugega načina plačila premije); 
5. podatke o upravičencih za primer smrti: 

- ime in priimek upravičenca,  
- enotno matično številko občana (EMŠO) oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično 

številko tujca,  
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,  
- davčno številko, 
- delež odkupne vrednosti; 

6. izjava in soglasje: »S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil 
vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni 
politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem 
jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil 
upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo 
vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.«;  

7. naziv oziroma ime individualnega pokojninskega načrta, h kateremu pristopa član;  
8. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana: 

- naziv oziroma ime skupine kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, 
vključno z nazivom oziroma imenom kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, med katerimi lahko 
izbira ; 

- pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi 
politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini 
ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši 
starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni 
sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.«; 

- zahteva po vpisu izbranega kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, v katerega želi član vstopiti, 
pri čemer član navede ali obkroži ime kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, h kateremu 
pristopa. 

9. kraj in datum (dd. mm. llll) ter podpis člana.  
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2486. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov, 
ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, 
v delih, ki urejajo način poročanja

Na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 
in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepov,  

ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor,  
v delih, ki urejajo način poročanja

I. del  
Splošne določbe

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep, v delih, ki urejajo način poročanja Agenciji za 
zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija), spreminja in 
dopolnjuje določbe naslednjih predpisov:

1. Sklepa o pošiljanju zavarovalno statističnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 125/06, 118/07, 120/08, 8/09, 104/09 in 4/10);

2. Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih 
izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 111/02, 
129/03, 74/04, 139/04, 89/05, 31/06, 28/07, 119/07, 47/09, 
99/10 in 47/11);

3. Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 137/06, 25/07 in 50/10);

4. Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpol-
njevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavaroval-
nic (Uradni list RS, št. 83/04, 65/05, 31/06, 25/07,17/08, 99/10);

5. Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena 
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni 
list RS, št. 122/00, 108/01, 86/05 in 85/10);

6. Navodila o načinu elektronskega poročanja zavaroval-
nice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega 
sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehnič-
nih rezervacij (Uradni list RS, št. 118/05, 28/07, 39/08 in 99/12).

II. del  
Spremembe in dopolnitve sklepov

2. člen
(Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov)
V Sklepu o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov se 

8. člen spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
Zavarovalnice in pokojninske družbe predložijo Agenciji 

statistične podatke v obrazcih St1 do St56 v elektronski obliki.«

3. člen
(Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih 

zavarovalnic – SKL 2009)
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih 

izkazih zavarovalnic – SKL 2009 se v petem odstavku 26. člena 
besedilo »tudi v papirni obliki« nadomesti z besedilom »z 
digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v 
skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektron-
ski podpis.«.

4. člen
(Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 

kapitala zavarovalnic)
V Sklepu o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 

kapitala zavarovalnic se tretji odstavek 21. člena spremeni 
tako, da se besedilo »na papirju in« črta.

5. člen
(Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala  
in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske  

ustreznosti zavarovalnic)
V Sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in 

izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti za-
varovalnic se 13. člen spremeni tako, da se besedilo »na 
papirju in« črta. Na koncu stavka se pred piko doda besedilo 
»z digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v 
skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektron-
ski podpis«.

6. člen
(Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena 
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja)

V Sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena 
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja se 
15. člen spremeni tako, da se besedilo »na papirju in« črta.

7. člen
(Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice  

o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega 
sklada ter o naložbah, ki niso financirane  

iz zavarovalno-tehničnih rezervacij)
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja zavaroval-

nice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega 
sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-teh-
ničnih rezervacij se v tretjem odstavku 1. člena besedilo ». Do 
datuma nadgradnje sistema elektronskega poročanja Agencije, z 
uvedbo možnosti elektronskega podpisa, poročevalci predložijo 
Agenciji tudi papirno obliko poročila, podpisano s strani oseb po-
oblaščenih za pripravo poročila.« nadomesti z besedilom », ki ga 
podpišejo osebe, pooblaščene za pripravo poročila, z digitalnim 
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu z za-
konom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.

III. del  
Končna določba

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 40151-1242/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-1611-0127

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

2487. Splošni akt o prenosljivosti številk

Na podlagi osmega odstavka 131. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o prenosljivosti številk

1. člen
(vsebina)

Ta splošni akt podrobneje ureja način izvedbe ter tehnične 
in druge zahteve glede prenosljivosti geografskih številk na 
točno določeni lokaciji in negeografskih številk na vsaki lokaciji.
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2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. "Centralna baza podatkov (CBP)" je baza podatkov, 
ki beleži status vsake transakcije med postopkom prenosa 
številk in vsebuje podatke potrebne za usmerjanje klicev na 
prenesene številke, s katerimi se pravočasno ažurirajo lokalne 
baze prenesenih številk.

3. "Izvorno omrežje" je javno komunikacijsko omrežje, v 
katero je priključen klicoči oziroma prenosno omrežje opera-
terja, ki posreduje nacionalne (medkrajevne) oziroma medna-
rodne klice.

4. "Lokalna baza prenesenih številk (LBPŠ)" je baza ak-
tivnih podatkov, ki se nahaja pri operaterjih in vsebuje podatke, 
potrebne za usmerjanje klicev na prenesene šte vilke.

5. »Metoda All Call Query« (ACQ) je metoda direktne-
ga usmerjanja klicev na prenesene številke, ki temelji na IN-
-inteligentnem omrežju in kjer izvorno omrežje z namenom 
ugotovitve, če je klicana številka prenesena, pred vzpostavlja-
njem vsakega klica izvrši povpraševanje v lastni lokalni bazi 
prenesenih številk (LBPŠ). V primeru, da je klicana številka 
prenesena, izvorno omrežje na osnovi številke za usmerjanje, 
pridobljeni v lastni LBPŠ, vzpostavi klic direktno proti omrežju, 
kjer se prenesena številka nahaja. V primeru, da številka ni 
prenesena, izvorno omrežje vzpostavi klic direktno z omrežjem, 
kjer se nahaja klicana številka.

6. »Operater« je operater javno dostopnih telefonskih 
omrežij oziroma izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev, 
kakor tudi operater prenosnih omrežij, ki posreduje notranje 
oziroma mednarodne klice.

7. "Operater dajalec številke" (donor) je operater, ki je 
zagotavljal javno dostopne telefonske storitve naročniku ali 
uporabniku pred prenosom številke.

8. "Operater prejemnik številke" (recipient) je operater, 
ki zagotavlja javno dostopne telefonske storitve naročniku ali 
uporabniku, ki uporablja prenesene številke.

9. "Prenesena številka" je nacionalna značilna številka, 
iz načrta telefonskega oštevilčenja iz 63. člena zakona, ki 
se nespremenjena prenese iz mobilnega telekomunikacijske-
ga omrežja enega operaterja v mobilno telekomunikacijsko 
omrežje drugega operaterja ali iz fiksnega telekomunikacij-
skega omrežja enega operaterja v fiksno telekomunikacijsko 
omrežje drugega operaterja.

10. "Upravljavec centralne baze podatkov (CBP)" je fizič-
na ali pravna oseba, ki na podlagi pravnega posla z operaterji 
upravlja s centralno bazo podatkov (CBP).

11. MSISDN je nacionalna (značilna) številka N(S)N, ki jo 
mobilnemu uporabniku dodeli operater.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen, kot je to določeno v zakonu.

3. člen
(tehnične rešitve)

(1) Vsi operaterji so dolžni prilagoditi svoja omrežja, tako 
da slednja omogočajo prenosljivost številk, ter jih razvijati in 
izboljševati v skladu z naraščanjem števila prenesenih številk.

(2) Vsi operaterji so dolžni vzpostaviti lokalno bazo pre-
nesenih številk (LBPŠ) s podatki o vseh prenesenih številkah 
v Republiki Sloveniji.

(3) Vsi operaterji so pri prenašanju številk dolžni za med-
sebojno izmenjavo informacij o prenesenih številkah uporabljati 
centralno bazo podatkov (CBP), ki beleži vse faze prenosa 
številk.

(4) Komunikacija med operaterji poteka izključno preko 
centralne baze podatkov (CBP). Operater prejemnik številke 

preko centralne baze podatkov (CBP) pri operaterju dajalcu 
številke preveri možnost prenosa številke v skladu z 14. členom 
tega akta. Operater dajalec številke v časovnem okviru dolo-
čenem v 11. členu tega akta preko centralne baze podatkov 
(CBP) potrdi ali zavrže možnost prenosa številke. V primeru po-
zitivnega odgovora in soglasja uporabnika operater prejemnik 
številke v predpisanem času obvesti centralno bazo podatkov 
(CBP) o zahtevi za prenos. Centralna baza podatkov (CBP) to 
sporoči operaterju dajalcu številke. Ko operater dajalec številke 
preveri zahtevo, status zahteve sporoči centralni bazi podatkov 
(CBP), ki informacijo posreduje operaterju prejemniku številke.

4. člen
(podatki o prenesenih številkah)

(1) Podatki o prenesenih številkah se hranijo v lokalnih 
bazah prenesenih številk (LBPŠ) in v centralni bazi podatkov 
(CBP), ki je referenčna baza podatkov.

(2) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) lahko za 
operaterja agenciji posreduje podatke o v posamezno omrežje 
prenesenih številkah, o datumu prenosa in oznako operaterja 
dajalca številke, o zakasnelih in zavrnjenih prenosih z navede-
nimi razlogi, kakor tudi druga poročila, podatke in informacije, 
ki so jih operaterji v zvezi z zagotavljanjem prenosljivosti številk 
dolžni posredovati v skladu z določili 131. in 201. člena zakona, 
če je to določeno v pogodbenem razmerju med upravljavcem 
centralne baze podatkov (CBP) in operaterjem.

5. člen
(usmerjanje telekomunikacijskega prometa  

na prenesene številke)
(1) Operaterji so odgovorni za direktno usmerjanje klicev 

na prenesene številke.
(2) Če se operaterji ne dogovorijo drugače, velja da:
– je operater mobilnega omrežja oziroma storitev, v ka-

terem se klic prične, odgovoren za pravilno usmerjanje klicev 
(direktno usmerjanje) ali predajo sporočil, naslovljenih na pre-
nesene številke v vsa omrežja, v katerih se prenesena številka 
nahaja, skladno s tehničnimi specifikacijami Evropskega inšti-
tuta za telekomunikacijske standarde ETSI TS 123 066.

– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij in storitev 
ter operaterji, ki posredujejo klice med omrežji, odgovorni za 
pravilno direktno usmerjanje klicev na prenesene številke v 
druga fiksna omrežja z uporabo metode »All Call Query«.

– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij, v katerih 
se pričnejo pozivi in operaterji prenosnih omrežij, ki posredujejo 
klice iz drugih omrežij, odgovorni za pravilno direktno usmer-
janje klicev na prenesene številke v mobilnih omrežjih, in sicer 
po metodi All Call Query.

– je operater komunikacijskega omrežja, ki dobi zahtevo 
za vzpostavitev mednarodnega klica ali za prenos sporočila na 
preneseno številko, odgovoren za pravilno usmerjanje takega 
klica ali za prenos sporočil direktno v komunikacijsko omrežje, 
v katerem se prenesena številka nahaja v skladu z drugo in 
četrto alinejo tega odstavka.

6. člen
(centralna baza podatkov (CBP))

(1) Za izmenjavo podatkov o prenesenih številkah med 
lokalnimi bazami prenesenih številk (LBPŠ) se uporablja cen-
tralna baza podatkov (CBP).

(2) Centralna baza podatkov (CBP) vsebuje vse prenese-
ne številke, številke za usmerjanje klicev na prenesene številke 
in transakcije med operaterji (imena operaterjev dajalcev številk 
in operaterjev prejemnikov številk, datume prenosov številk, 
obvestila o statusu procesa prenosa številk).

(3) Za vzpostavitev, razvoj, vzdrževanje in upravljanje 
centralne baze podatkov (CBP) je odgovoren upravljavec cen-
tralne baze podatkov (CBP).

(4) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) je odgo-
voren za pravočasno ažuriranje podatkov.
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(5) Operaterji sami izbirajo upravljavca, ki na podlagi 
pravnega posla z operaterji upravlja centralno bazo podatkov 
(CBP). Pri tem morajo operaterji in upravljavec CBP zagotoviti 
neprekinjeno in zanesljivo delovanje sistema prenosljivosti.

7. člen
(opozorilo uporabnikom)

(1) Operater v izvornem omrežju je dolžan kličočemu 
uporabniku ob klicu na preneseno številko posredovati kratko 
sporočilo »Kličete v drugo omrežje« v primeru, da kličoči upo-
rabnik želi prejemati tako opozorilo, kar predhodno zahteva od 
operaterja.

(2) Uporabnik lahko svojo odločitev o prejemanju opozo-
rila kadarkoli spremeni.

(3) Operaterji obvestijo uporabnike o možnosti iz prejšnjih 
odstavkov tega člena ter o načinu posredovanja zahteve v skla-
du z ustreznim priporočilom agencije (Priporočilo o preglednosti 
in objavi informacij).

(4) Operaterji, lahko pa tudi upravljavec centralne baze 
podatkov (CBP), na svojih internetnih straneh in / ali brezplač-
nih številkah klicnih centrov zagotavljajo informacijo o omrežju, 
v katerega je številka prenesena, tako da se klicoči lahko sam 
informira o ceni klica.

(5) Informacijo o omrežju, v katerega je številka prene-
sena, tako, da se klicoči lahko sam informira o tem, lahko 
zagotavlja tudi agencija na svoji spletni strani.

(6) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena:
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka 

tega člena kličočim iz tujine.
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka 

tega člena kličočim na številke brezplačnih storitev (številke 
iz območja (0) 80) in premijskih storitev (številke iz območja 
(0) 90).

8. člen
(uporaba usmerjalnih kod)

(1) Za neposredno usmerjanje klicev na prenesene šte-
vilke se uporabljajo usmerjalne kode iz številskega območja 
(0) 98 MN, določene s pravilnikom, ki ureja načrt oštevilčenja.

(2) Agencija za potrebe usmerjanja klicev na prenesene 
številke operaterjem, ki so dolžni zagotavljati prenosljivost šte-
vilk, dodeli usmerjalne kode.

(3) Usmerjalna koda iz prejšnjega odstavka je sestavlje-
na, kot sledi:

98 MN, kjer je: MN – identifikacijska koda operaterja.
(4) Operater je dolžan poskrbeti, da uporabnik ne more 

izbirati usmerjalnih kod. Vsak tak poskus mora biti prestrežen 
in zavržen.

(5) Operaterji so dolžni uporabljati usmerjevalno kodo pri 
posredovanju vseh klicev na prenesene številke, mobilni ope-
raterji pa tudi pri posredovanju sporočil na prenesene številke.

9. člen
(povpraševanje o možnostih prenosa številke  

in zahteva za prenos številke)
(1) Uporabnik, ki želi prenesti svojo telefonsko številko, 

poda povpraševanje o možnosti prenosa številke pri operaterju 
prejemniku številke.

(2) Uporabnik predplačnik mora operaterju prejemniku 
številke predložiti MSISDN številko in PUK številko. Zahtevo 
za prenos številke izpolni operater prejemnik številke. Vzorčni 
obrazec zahteve za prenos številke za uporabnika predplačnika 
je priloga 1 predstavlja minimalni nabor vsebine dokumenta in 
je sestavni del tega akta.

(3) Uporabnik naročnik mora operaterju prejemniku šte-
vilke predložiti nacionalno (značilno) N(S)N številko in številko 
računa, ki ni starejši od treh mesecev.

(4) Operater prejemnik številke posreduje povpraševanje 
preko CBP operaterju dajalcu številke, ki mora na prejeto pov-
praševanje odgovoriti v roku 15 minut.

(5) Uporabnik naročnik, ki želi po prejetem pozitivnem od-
govoru na posredovano povpraševanje prenesti svojo številko 
iz omrežja operaterja dajalca številke v omrežje operaterja pre-
jemnika številke, mora vložiti pisno zahtevo za prenos številke 
pri operaterju prejemniku številke. Vzorčni obrazec zahteve za 
prenos številke za uporabnika naročnika je priloga 2 in pred-
stavlja minimalni nabor vsebine dokumenta, ki ga uporabniki 
podpisujejo pri operaterju prejemniku številke in je sestavni 
del tega akta.

10. člen
(dolžnosti operaterja prejemnika številke)

(1) Pred prenosom številke je operater prejemnik številke 
dolžan preveriti identifikacijo uporabnika naročnika oziroma 
uporabnika predplačnika.

(2) Identifikacija uporabnika naročnika se opravi s po-
močjo dokumenta, s katerim se dokazuje identiteto osebe in 
računa za komunikacijske storitve izdanega s strani operaterja 
dajalca številke, ki ni starejši od treh mesecev. Identifikacijo 
uporabnika predplačnika se opravi s predložitvijo PUK številke 
SIM kartice.

(3) Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu 
številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali 
po elektronski pošti v roku 30 minut posredovati kopijo zahteve 
za prenos številke in kopijo dokumentacije, ki jo je predložil 
uporabnik naročnik. Operater prejemnik številke hrani izvirno 
dokumentacijo v papirni in elektronski obliki in jo v skladu z do-
govorom ali na zahtevo posreduje operaterju dajalcu številke.

(4) Operater prejemnik številke mora uporabnika naročni-
ka oziroma uporabnika predplačnika, ki zahteva prenos števil-
ke, takoj obvestiti o postopku prenosa številke in še posebej o:

– časovnem obdobju, v katerem bo onemogočena upo-
raba storitev,

– obsegu in načinu uporabe storitev v omrežju operaterja 
prejemnika številke,

– omrežij tistih operaterjev iz katerih bo možen dostop do 
številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz območja 
oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim stori-
tvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90, ki so prenesene 
v omrežje operaterja prejemnika številke,

– omrežjih tistih operaterjev v katerih bo možen dostop 
do številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz ob-
močja oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim 
storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90 iz omrežja 
operaterja prejemnika številke,

– obveznostih in pogojih posredovanja opozorila kličočim 
uporabnikom pri klicih na prenesene številke,

– razlogih za zavrnitev zahtevka za prenos številke,
– razlogih za zakasnitev prenosa številke.
(5) Operater prejemnik številke mora vključiti številko v 

svoje omrežje na dan prenosa usklajeno s prehodi med ope-
raterji na krajevni zanki in drugih medoperaterskih storitvah.

(6) Operater prejemnik številke je dolžan preko centralne 
baze podatkov (CBP) obvestiti imetnika številskega prostora v 
času enega meseca, po tistem, ko je preneseno številko po-
stavil v status številke, ki se ne uporablja (deaktivacija), in mu 
po izteku tega časovnega obdobja vrniti preneseno številko.

11. člen
(dolžnosti operaterja dajalca številke)

(1) Po prejemu zahteve za prenos številke mora operater 
dajalec številke, v delovnem času od 8. do 16. ure, ob petkih 
pa do 13. ure, nemudoma pričeti s postopkom prenosa številke. 
Operater dajalec številke je dolžan, v delovnem času od 8. do 
16. ure, ob petkih pa do 13. ure, v roku 15 minut odgovoriti na 
posredovano povpraševanje o možnostih prenosa številke.

(2) V primeru upravičene zahteve za prenos številke mora 
operater dajalec številke v roku 3 ur potrditi centralni bazi 
podatkov (CBP) datum prenosa številke, ki je v okviru roka, 
določenega v tretjem oziroma četrtem odstavku 13. člena tega 
splošnega akta.
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(3) V kolikor operater dajalec številke od operaterja pre-
jemnika številke v roku 30 minut od zahteve za prenos številke 
po telefaksu ali po elektronski pošti ne prejme tudi zahteve za 
prenos iz priloge tega splošnega akta (obrazec brez prilog), 
lahko zahtevo za prenos številke zavrne in o tem obvesti upra-
vljavca CBP in operaterja prejemnika številke.

(4) V kolikor operater dajalec številke po potrditvi datuma 
prenosa in pred dejanskim prenosom ugotovi, da je prenos lah-
ko sporen, ali če se v času izvedbe delne ali popolne razvezave 
krajevne zanke izkaže, da bi prenos številke med operaterjema 
storitev na fiksni lokaciji povzročil izpad storitve za uporabnika 
za daljši čas, kot je predpisan s tem splošnim aktom, se s pi-
sno utemeljitvijo operaterja dajalca številke zamrzne postopek 
prenosa za največ 7 delovnih dni. Pisna utemeljitev se pošlje 
na elektronski naslov upravljavca CBP. V kolikor v navedenem 
roku ni mogoče zagotoviti prenosa številke, se lahko proces 
prenosa številke ob soglasju operaterja prejemnika številke in 
uporabnika ustavi in razveljavi. Upravljavec CBP o takih prime-
rih mesečno obvešča agencijo.

(5) Po zaključku postopka priprave operater dajalec šte-
vilke in operater prejemnik številke izvedeta postopek prenosa 
številke na dan, ki ga je določil operater dajalec številke.

(6) Operater dajalec številke po izključitvi številke iz svo-
jega omrežja obvesti centralno bazo podatkov (CBP).

(7) Operater dajalec številke mora v postopku poizvedbe 
o možnosti prenosa številk nuditi vse potrebne informacije ope-
raterju prejemniku številk v zvezi z informiranostjo uporabnika 
ob prenosu številk, v kolikor teh informacij ni na priloženem 
računu iz tretjega odstavka 9. člena tega splošnega akta.

12. člen
(administrativni postopek prenosa)

(1) Če uporabnik naročnik oziroma uporabnik predplačnik 
vloži popolno zahtevo za prenos številke, operater prejemnik 
številke obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o prejeti zah-
tevi za prenos številke ter o želenem datumu izvedbe prenosa.

(2) V trenutku, ko operater dajalec številke centralni bazi 
podatkov (CBP) potrdi prenos številke, uporabnik naročnik 
oziroma uporabnik predplačnik ne more (razen v izjemnih pri-
merih, ko o tem soglašata operater dajalec in operater preje-
mnik številke) več zahtevati preklica prenosa številke, operater 
prejemnik številke, pa je dolžan priključiti uporabnika v svoje 
omrežje.

13. člen
(roki za prenos številk)

(1) Šteje se, da je zahteva za prenos številke, ki jo je ope-
rater prejemnik številke prejel na delovni dan od 8. do 16. ure, 
v petek pa do 13. ure, prejeta tega delovnega dne.

(2) Če operater prejemnik številke prejme zahtevo za 
prenos številke na delovni dan po 16. uri, v petek pa po 13. uri, 
se šteje, da je bila zahteva vložena prvi naslednji delovni dan 
in bo tako tudi obdelana.

(3) Operaterji mobilnih omrežij morajo kar najhitreje pre-
nesti številko in jo aktivirati. V vsakem primeru mora biti številka 
aktivirana v enem delovnem dnevu, kakor je to predpisano v 
sedmem odstavku 131. člena zakona.

(4) Operaterji fiksnih omrežij morajo kar najhitreje prene-
sti številko in jo aktivirati. V vsakem primeru mora biti številka 
aktivirana v enem delovnem dnevu, kakor je to predpisano v 
sedmem odstavku 131. člena zakona oziroma najhitreje možno 
v kolikor gre za posebne primere opisane v četrtem odstavku 
11. člena tega splošnega akta.

(5) Uporabniku naročniku oziroma uporabniku predplač-
niku je uporaba elektronskih komunikacijskih storitev onemo-
gočena v času postopka prenosa številke, ki se mora izvesti v 

najkrajšem možnem času. Deaktiviranje številk se mora izvesti 
v času med 00. in 4. uro. Vsi operaterji morajo zagotoviti pra-
vilno in popolno usmerjanje klicev na prenesene številke do 
7. ure, razen v posebnih primerih, opisanih v četrtem odstavku 
tega člena.

14. člen
(razlogi za zavrnitev zahteve za prenos številke  

s strani operaterja dajalca številke)
Zahtevo za prenos številke operater dajalec številke za-

vrne, če:
– se zahteva nanaša na neobstoječo številko,
– je zahteva vložena s strani nepooblaščene osebe,
– je zahteva nepopolna, tako da prenos številke ni mogoč,
– če od operaterja prejemnika številke v roku, določenem 

v 10. členu, ne prejme dokumentacije, na podlagi katere bi 
lahko preveril zahtevo,

– je na računu uporabnika predplačnika premalo sredstev 
za kritje stroškov prenosa številke,

– se zahtevana številka že nahaja v postopku prenosa 
oziroma obstaja predhodno podana zahteva za prenos iste 
številke,

– je naročniška številka, za katero se zahteva prenos, 
začasno ali trajno izključena iz omrežja operaterja dajalca 
številke.

15. člen
(stroški)

(1) Vsak operater telekomunikacijskega omrežja sam nosi 
stroške prilagoditve svojega omrežja, tako da ta omogoča pre-
nosljivost številk, in stroške vzdrževanja te zmogljivosti.

(2) Operater omrežja, v katerem se generira klic, plača 
stroške po pogodbi o medomrežnem povezovanju operaterju 
omrežja, v katerem se klic na preneseno številko zaključi.

(3) Operater izvornega omrežja nosi vse dodatne stroške 
(usmerjanje in obračun), vezane na vzpostavljanje klica na pre-
neseno številko, pri čemer ne sme klicev na prenesene številke 
v določeno omrežje zaračunavati več kot klice na neprenesene 
številke v to isto omrežje.

(4) Operater dajalec številke lahko naročniku, ob dogovo-
ru med operaterji pa operaterju prejemniku številke, za prenos 
številke k drugemu operaterju zaračuna samo enkratni znesek, 
ki krije dejanske stroške prenosa številke, in sicer največ v 
višini 5 EUR (eurov) za vsak zahtevek. Če posamezni uporab-
nik istočasno vloži zahtevke za večje število številk se skupni 
znesek za kritje stroškov prenosov vseh številk omeji na največ 
200 EUR (eurov).

16. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo 
uporabljati določbe Splošnega akta o prenosljivosti številk (Ura-
dni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06, 16/07, 71/08, 
96/08 – popr. in 64/11).

Št. 0073-11/2013/21
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0108

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

Priloga
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Priloga 1 
 
 

Zahteva za prenos predplačniške številke k drugemu operaterju 
 
 
Mobilna telefonska številka MSISDN 
 
        
 
 
        
koda PUK 
 
________________________________ 
operater dajalec številke 
 
 
__________________________________________________________________________ 
IZPOLNI MC / POSREDNIK 
 
 
__________________       ___________________________      _______________________ 
Šifra prodajnega mesta      izpis priimka in imena zaposlenega   podpis zaposlenega 
 
 
 
________________________,   ______________ 
kraj    datum 
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Priloga 2 
Zahteva za prenos naročniške številke k drugemu operaterju 

 
Nacionalna (značilna) številka N(S)N 
 

        
 

 
Podatki o operaterju dajalcu številke (donor) 
 
___________________________________ 

Podatki o naročniku: 
 

-------------------------------------------------- 
naziv / priimek in ime 
 
-------------------------------------------------- 
naslov 

 

 
 
V primeru, da je naročnik pravna oseba: 
 
------------------------------------------------------------ 
ime in priimek zastopnika pravne osebe 

 
_________________________________

 
--------------------------------------------------                            ime in priimek pooblaščene osebe 
številka in ime pošte 

 
-------------------------------------------------- 
davčna številka 
 

Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju dajalcu številke (donor): 
 Podpisani zahtevam prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju dajalcu številke in 

pooblaščam operaterja prejemnika številke, da mu v mojem imenu posreduje to zahtevo. 
Zavedam se posledic prekinitve, ki izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja, njenih 
dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem. 

 
Zahteva za ohranitev naročniškega razmerja pri operaterju dajalcu številke (donor): 
 Podpisani želim ohraniti naročniško razmerje pri operaterju dajalcu številke, ki je bilo      

sklenjeno v zvezi  s številko, ki se prenaša in pooblaščam operaterja prejemnika številke, da mu 
v mojem imenu posreduje to zahtevo. 
Izjavljam, da se zavedam, da pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja ne bo prekinjena in da 
bom izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, njenih dodatkov ali pogodb, ki so 
vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem. 

 
Zahteva za istočasno razvezavo krajevne zanke: 
 Podpisani želim skupaj s prenosom številke naročiti tudi storitev razvezanega dostopa 
 Podatek o številki vloge (naročilo) za razvezan dostop 

 
 
 

V primeru vključene široko pasovne storitve na istem priključku pri operaterju donorju 
 
 Želim obdržati širokopasovne storitve pri operaterju donorju 
     IPTV    Internet   IP telefonija    e-naslov    Domena ostalo 
 
   Ne želim obdržati širokopasovne storitve pri operaterju donorju 
 Podpisani zahtevam prekinitev naročniškega razmerja za širokopasovne storitve pri operaterju 
            donorju in pooblaščam operaterja recipienta, da v mojem imenu posreduje to  zahtevo. 
 Uporabniško ime: ________________ 
 Zavedam se posledic prekinitve, ki izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja, 
            njenih dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z  
            operaterjem donorjem.  
 
 
    -------------------------              ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    kraj in datum                        podpis naročnika / zastopnika / pooblaščene pravne osebe 
 
Priloge: 
Fizične osebe: - predložitev osebnega dokumenta na vpogled za potrebe identifikacije naročnika 

- kopija računa za številko/e, ki se prenaša (ne sme biti starejši od treh mesecev) 
Pravne osebe: - kopija izpisa iz sodnega registra, ki ni starejša od 3 mesecev ali tiskan izpis iz 
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Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve 

- predložitev osebnega dokumenta zastopnika oz. pooblaščenca na vpogled za 
potrebe identifikacije, morebitno pooblastilo osebe za zastopanje pooblaščencu 

- kopija računa za številko/e, ki se prenaša (ne sme biti starejši od treh mesecev) 
Samostojni 
podjetnik: 

- kopija priglasitvenega lista ali tiskan izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga 
vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

- predložitev osebnega dokumenta na vpogled za potrebe identifikacije naročnika 
- kopija računa za številko/e, ki se prenaša (ne sme biti starejši od treh mesecev) 
 

Izpolni operater prejemnik številke (recipient): _______________________   ID seje _______________ 
 
__________________________ __________________________ ___________________ 
datum in ura podpisa izjave  izpis priimka in imena zaposlenega podpis  
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2488. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila 
o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij 
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih 
storitev

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena in 200. člena Za-
kona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 
– ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T 
o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju 

javnih komunikacijskih omrežij oziroma 
izvajanju javnih komunikacijskih storitev

1. člen
(vsebina)

(1) Ta splošni akt podrobneje določa vsebino in obliko 
obvestila o začetku, spremembi ali prenehanju zagotavljanja 
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih ko-
munikacijskih storitev ter vsebino prilog, ki jih je treba priložiti 
obvestilu.

(2) Ta splošni akt določa tudi obliko in vsebino potrdila o 
vpisu v uradno evidenco.

2. člen
(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Geografsko območje zagotavljanja javnih komunikacij-
skih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev 
je geografsko območje statističnih regij Republike Slovenije 
določeno s standardno klasifikacijo teritorialnih enot skladno z 
zakonom, ki ureja področje državne statistike.

3. Predvideni datum začetka, spremembe ali prenehanja 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev je datum s katerim bo operater 
začel ali prenehal z zagotavljanjem javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanjem javnih komunikacijskih storitev ali 
datum s katerim bo operater uveljavil spremembo zagotavljanja 
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komu-
nikacijskih storitev.

(2) Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo 
enak pomen kot je določen v zakonu.

3. člen
(obrazci)

(1) Pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih ko-
munikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih 
storitev mora operater obvestiti agencijo na obrazcu »Obrazec 
za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev«.

(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je del in 
priloga tega splošnega akta ter je objavljen tudi na spletni strani 
agencije oziroma se ga lahko pridobi v prostorih agencije.

(3) Najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem zago-
tavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja jav-
nih komunikacijskih storitev je operater dolžan obvestiti Agenci-
jo v pisni obliki na obrazcu iz prvega odstavka tega člena. Ope-
rater mora v tem primeru opisati tudi način zagotavljanja trajne 
in varne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja 
in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za 
celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo 
skladno z 162. do 169. členom zakona (XIII. poglavje zakona), 

zlasti pa navesti, kje bo tako hranjeno gradivo dostopno. V zve-
zi z načinom in pogoji hrambe se uporabljajo določbe zakona, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja varstvo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero operater jamči, 
da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu resnični in popolni.

4. člen
(podatki)

S pomočjo obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena 
agencija pridobi naslednje podatke:

1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe;
2. firmo, sedež, davčno številko, matično številko, regi-

strsko številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne 
osebe;

3. kratek opis javnih komunikacijskih omrežij oziroma 
javnih komunikacijskih storitev, ki vsebuje tudi opis značilnih 
fizičnih (tehničnih) in okoljskih lastnosti omrežij in naprav ter 
način njihove izvedbe;

4. predviden datum začetka, spremembe ali prenehanja 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev;

5. podatke o kontaktni osebi za splošne podatke o omrež-
jih in storitvah in kontaktni osebi za izpolnjevanje vprašalnikov, 
s kontaktno telefonsko številko in elektronskim naslovom;

6. podatke o elektronski pošti zakonitega zastopnika.

5. člen
(priloge)

Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 3. člena tega 
splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da je 
vlogo vložila pooblaščena oseba.

Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba 
poslati agenciji priporočeno po pošti.

Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take 
navede operater v obvestilu.

6. člen
(vpis v uradno evidenco)

Agencija v sedmih dneh po prejemu popolnega obvestila 
vpiše operaterja v uradno evidenco, mu dodeli vpisno številko 
in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v uradno evidenco.

7. člen
(potrdilo o vpisu v uradno evidenco)

(1) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco ni upravni akt in 
vsebuje izpis stanja operaterja kot je razviden iz uradne evi-
dence in ga agencija izda po prejetju obvestila.

(2) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco vsebuje:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe;
2. firmo, sedež, davčno številko, matično številko in na-

vedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe;
3. podatke o javnih komunikacijskih omrežjih, ki jih ope-

rater zagotavlja z datumi začetka oziroma prenehanja zagota-
vljanja omrežij in/ali;

4. podatke o javnih komunikacijskih storitvah, ki jih izvaja 
z datumi začetka oziroma prenehanja izvajanja storitev;

5. vpisno številko iz uradne evidence.

8. člen
(začetek zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)
Za začetek zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev se šteje za-
četek opravljanja dejavnosti, ki obsega zagotavljanje javnih 
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacij-
skih storitev.
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9. člen 

(sprememba podatkov in zagotavljanja javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)

(1) Za spremembo podatkov iz 1. in 2. točke 4. člena tega 
splošnega akta se štejejo predvsem:

1. sprememba imena, naslova in smrt fizične osebe;
2. sprememba v sodnem registru, davčnem registru, prav-

no nasledstvo, uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka 
za pravne osebe.

(2) Za spremembo zagotavljanja javnih komunikacij-
skih omrežij se šteje nadgradnja javnega komunikacijskega 
omrežja, če se je spremenilo geografsko območje zagotavlja-
nja javnega komunikacijskega omrežja, sprememba Iastništva 
omrežja ali sprememba na javnem komunikacijskem omrežju, 
ki omogoča izvajanje nove javne komunikacijske storitve.

(3) Za spremembo izvajanja javnih komunikacijskih stori-
tev se šteje začetek izvajanja nove javne komunikacijske sto-
ritve oziroma prenehanje izvajanja posameznih javnih komuni-
kacijskih storitev, sprememba geografskega območja izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev ali sprememba predvidenega 
datuma začetka, spremembe ali prenehanja izvajanja javnih 
komunikacijskih storitev.

(4) Agencija v 7 dneh po prejemu obvestila o spremembi 
podatkov o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziro-
ma izvajanja javnih komunikacijskih storitev izda novo potrdilo 
o vpisu v uradno evidenco.

10. člen
(prenehanje zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)
(1) Za prenehanje zagotavljanja javnih komunikacijskih 

omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev se 
šteje prenehanje opravljanja dejavnosti, ki obsega zagotavlja-
nje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih 
komunikacijskih storitev.

(2) Najmanj 90 dni pred prenehanjem zagotavljanja javnih 
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacij-
skih storitev se agencijo obvesti s pisno izjavo, ki vsebuje tudi 
datum tega prenehanja.

(3) Obvestilo o prenehanju zagotavljanja javnih komunika-
cijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev 
mora vsebovati tudi podatke o načinu zagotavljanja trajne 
hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hra-
njenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno 
obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno z 
162. do 169. členom zakona (XIII. poglavje zakona). Operater 
mora navesti tudi kje bo tako hranjeno gradivo dostopno.

(4) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila o pre-
nehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma 
izvajanja javnih komunikacijskih storitev in po izpolnitvi vseh 
v osmem odstavku 5. člena zakona predpisanih pogojev izda 
potrdilo o izbrisu iz uradne evidence.

11. člen
(čas obveščanja)

Če se predvideni datum začetka, spremembe ali preneha-
nja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izva-
janja javnih komunikacijskih storitev spremeni, se mora agenci-
jo o tem obvestiti pred predvidenim datumom, razen v primeru 
višje sile, ko se spremembo podatkov o predvidenem datumu 
začetka ali spremembe zagotavljanja javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev lahko 
sporoči najkasneje v osmih dneh po predvidenem datumu.

12. člen
(prehodna določba)

Za operaterje, ki so pisno obvestili agencijo na podlagi 
5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad, 109/09 in 33/11, ZEKom), 
da nameravajo zagotavljati javna komunikacijska omrežja ozi-
roma izvajati javne komunikacijske storitve in so vpisani v 
uradno evidenco operaterjev, ki jo vodi agencija velja, da še 
naprej opravljajo dejavnosti v obsegu, na način in pod pogoji, 
ki jih določa ZEKom-1 in ta splošni akt.

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega splošnega akta se preneha uporabljati 
Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih 
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacij-
skih storitev (Uradni list RS, št. 81/04, 118/05 in 81/07).

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-2/2013/9
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0127

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11  
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

Priloga
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Priloga                                            
 

Obrazec za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev 

 
 

Izpolni agencija 
Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev        

 
 
Osnovni podatki o operaterju 
 
Izpolni fizična oseba 
Ime in priimek   

Naslov  

Davčna številka  

Kontaktna oseba, telefon, 
e-pošta 

 

 
 
Izpolni pravna oseba 
Firma (polni naziv)  

Firma (skrajšan naziv)  

Sedež  

Davčna številka  

Matična številka  *  

Registrska številka  *  

Zakoniti zastopnik  

e-pošta zakonitega zastopnika  

Kontaktna oseba splošni 
podatki, telefon, e-pošta  

 

Kontaktna. oseba za 
vprašalnike, telefon, e-pošta  

 

 
Podatki o podružnicah v Republiki Sloveniji 
Podružnica (polni naziv)  

Sedež  

Davčna številka  

Matična številka  

Registrska številka  

Zakoniti zastopnik  

e-pošta zakonitega zastopnika  

Kontaktna oseba, telefon, 
e-pošta  

 

 
*  Teh podatkov ne vpisujejo tuje pravne osebe ! 
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Opis javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev, 
ki vsebuje tudi opis značilnih fizičnih (tehničnih) in okoljskih lastnosti omrežij 
in naprav ter način njihove izvedbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
Izjavljamo, da s podpisom jamčimo za resničnost in popolnost podatkov navedenih v tem 
obvestilu. 
 

 
Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba: 

 

 /ime in priimek/ 

  

/podpis/ 

 
 
Datum : 

 

 
 

 Žig 
 
 
 
 
Obrazcu je treba priložiti naslednje priloge :  
 

1. Ustrezno pooblastilo v primeru podpisa pooblaščene osebe 
 
 

Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba poslati Agenciji za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana, priporočeno po pošti. 
 
Ta obrazec je prost plačila upravne takse. 
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2489. Splošni akt o načrtu oštevilčenja

Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o načrtu oštevilčenja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina splošnega akta)

(1) Ta splošni akt v skladu z Direktivo 2002/21/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja 
in storitve (Okvirna direktiva) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, 
str. 33), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES, in z 
Direktivo 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov 
v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 
2002, str. 51), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/136/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o 
spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in 
pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi 
omrežji in storitvami, predstavlja načrt oštevilčenja, ki določa 
vrsto, dolžino in zgradbo ter namen in način uporabe elementov 
oštevilčenja, s katerimi upravlja agencija.

(2) Ta splošni akt določa tudi nekatere vrste elementov 
oštevilčenja, s katerimi upravlja Mednarodna telekomunikacij-
ska zveza (v nadaljnjem besedilu: ITU).

2. člen
(pomen izrazov)

(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji 
pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Blok številk je del določenega območja oštevilčenja, ki 
je nedeljen in določen s prvo in zadnjo številko.

3. Enotna evropska številka je harmonizirana številka 
skrajšanega izbiranja, katere uporaba izhaja iz predpisov 
Evropske Komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) oziroma 
Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (v 
nadaljnjem besedilu: CEPT).

4. Enotni evropski blok številk je harmoniziran blok številk 
skrajšanega izbiranja, katerega uporaba izhaja iz predpisov 
Komisije oziroma CEPT.

5. Koda države (CC) je eno-, dvo- ali trimestna koda, ki jo 
dodeli Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) (v nadalj-
njem besedilu: ITU) v skladu s priporočilom ITU-T E.164 in eno-
lično določa izbrano državo ali izbrano geografsko območje.

6. Medkrajevna koda (TC) je posebna oblika nacionalne 
smerne kode (NDC), ki ima geografski pomen in določa ge-
ografsko območje, v katerem se nahaja omrežna priključna 
točka.

7. Mednarodna predpona je števka ali kombinacija števk, 
ki jih mora kličoči uporabiti pred mednarodno številko, da dobi 
dostop do mednarodnega javnega komunikacijskega omrežja.

8. Mednarodna številka je številka, ki jo mora kličoči upo-
rabiti, če je klicani v drugi državi.

9. Nacionalna (medkrajevna) predpona je števka ali kom-
binacija števk, ki jih mora kličoči uporabiti pred nacionalno 
smerno kodo (NDC), da dobi dostop do medkrajevnega komu-

nikacijskega omrežja oziroma če je klicani v drugem območju 
oštevilčenja.

10. Nacionalna smerna koda (NDC) je števka ali kombina-
cija več števk (brez kakršnekoli predpone), ki enolično določajo 
geografsko območje v državi oziroma javno komunikacijsko 
omrežje ali storitev.

11. Nacionalni številski prostor je množica vseh številk, ki 
se uporabljajo v Republiki Sloveniji in s katerim upravlja agen-
cija na podlagi prvega odstavka 62. člena zakona.

12. Nacionalna (značilna) številka (N(S)N) je tisti del šte-
vilke, ki sledi kodi države (CC), in je sestavljena iz nacionalne 
smerne kode (NDC) in številke naročnika.

13. Priporočila ITU-T so priporočila s področja telekomu-
nikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU.

14. Številke brezplačnih storitev so negeografske številke, 
pri katerih je klic brezplačen za kličočega, vse stroške, poveza-
ne s klicem, pa plača klicani.

15. Številke premijskih storitev so negeografske številke, 
pri katerih je klic dražji od običajnih klicev, da se pokrijejo stro-
ški, ki jih imata klicani in operater pri zagotavljanju te storitve.

16. Številke skrajšanega izbiranja so tri-, štiri-, pet- ali 
šestmestne številke, namenjene enotnim evropskim številkam, 
številkam za klice v sili, številkam za dostop do specifičnih 
nekomercialnih storitev operaterjev in številkam za dostop do 
posebnih storitev oziroma služb javnega pomena.

17. Številka naročnika je številka, ki v javnem komunika-
cijskem omrežju identificira naročnika, v določenih primerih pa 
tudi uporabnika.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen kot je določen v zakonu, v kolikor iz besedila, tega 
splošnega akta ne izhaja drugače.

II. ŠTEVILKE ZA POTREBE JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH 
OMREŽIJ IN STORITEV

3. člen
(nacionalni številski prostor)

Nacionalni številski prostor opredeljuje tabela v Prilogi, ki 
je sestavni del tega splošnega akta.

4. člen
(privzeti predponi)

(1) Mednarodna predpona za klice iz Republike Slovenije 
v tujino je 00.

(2) Nacionalna (medkrajevna) predpona je 0.

5. člen
(mednarodne številke)

(1) Mednarodne številke so sestavljene iz kode države 
(CC) in nacionalne (značilne) številke (N(S)N) (sl. 1).

Sl. 1: Zgradba mednarodne številke

Koda države (CC) Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)

(2) Mednarodne številke so lahko največ petnajstmestne.
(3) Mednarodne številke ne vsebujejo mednarodne ali 

nacionalne (medkrajevne) predpone.
(4) Koda države (CC) za Republiko Slovenijo je 386.

6. člen
(nacionalne (značilne) številke (N(S)N))

(1) V Republiki Sloveniji so nacionalne (značilne) številke 
(N(S)N) osemmestne, razen tiste, ki so s tem splošnim aktom 
posebej določene, in so v tem splošnem aktu zapisane v na-
slednji obliki: ABCDEFGH.

(2) Nacionalne (značilne) številke (N(S)N) ne vsebujejo 
nacionalne (medkrajevne) predpone.

(3) Nacionalne (značilne) številke (N(S)N) so lahko geo-
grafske ali negeografske.
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7. člen
(geografske številke)

(1) Geografska številka je sestavljena iz medkrajevne 
kode (TC) in številke naročnika (sl. 2).

Sl. 2: Zgradba geografske številke

Medkrajevna koda (TC) Številka naročnika

(2) Območja oštevilčenja iz nacionalnega številskega pro-
stora (v nadaljnjem besedilu: območja oštevilčenja), določena 
z A = {1, 2, 3, 4, 5, 7} in B = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, so namenjena 
za geografske številke.

(3) Medkrajevna koda (TC) je določena s števko A in do-
loča, kateremu geografskemu območju v Republiki Sloveniji je 
dodeljeno posamezno območje oštevilčenja iz tega odstavka 
(sl. 3).

Sl. 3: Geografsko območje in medkrajevne kode (TC)

Geografsko območje Medkrajevna koda 
(TC)

Ljubljana 1
Maribor, Ravne na Koroškem, 
Murska Sobota 2

Celje, Trbovlje 3
Kranj 4
Nova Gorica, Koper, Postojna 5
Novo mesto, Krško 7

(4) Geografske številke se dodeljujejo in vračajo v blokih 
po 1000, 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk.

(5) Geografske številke iz drugega odstavka tega člena 
se v primerih uporabe nomadskih storitev, ko uporabnik elek-
tronskih komunikacijskih storitev dostopa do svojega podatkov-
nega omrežja prek različnih omrežnih priključnih točk, lahko 
uporabljajo tudi zunaj geografskih območij določenih v tretjem 
odstavku tega člena.

8. člen
(negeografske številke)

(1) Negeografska številka je sestavljena iz nacionalne 
smerne kode (NDC) javnega komunikacijskega omrežja ali 
storitve, in številke naročnika ali storitve (sl. 4).

Sl. 4: Zgradba negeografske številke

Nacionalna smerna koda 
(NDC)

Številka naročnika ali storitve

(2) Območja oštevilčenja, določena A = {3, 4, 7} in B = {0}, 
A = {3, 4, 5, 7} in B = {1} ter A = {6} in B = {4,..., 9} so namenjena 
za negeografske številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih 
omrežjih.

(3) Območja oštevilčenja A = {4, 5} in B = {9} ter A = {8} 
in B = {1, 2, 3} so namenjena za negeografske številke, ki se 
uporabljajo za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih sto-
ritev na fiksni lokaciji (na primer za potrebe prenosa govora po 
internetnem protokolu).

(4) Območja oštevilčenja, določena z A = {8} in B = {0}, so 
namenjena za številke brezplačnih storitev, pri tem pa so števil-
ke s C = {0} namenjene za mednarodne storitve brezplačnega 
klica. Številke brezplačnih storitev v območjih oštevilčenja s:

C = {1, 2, 3, 4, 8},
C = {5, 6, 7} in D = {0, 1, 2, 3, 4} ter
C = {9} in D = {6, 7, 8, 9}

so lahko šest- ali osemmestne, številke brezplačnih storitev v 
preostalih območjih oštevilčenja pa le osemmestne.

(5) Območje oštevilčenja z A = {9} in B = {0} je namenje-
no za številke premijskih storitev. Številke premijskih storitev 
v območjih oštevilčenja s C = {3, 4, 5, 6, 7} so lahko šest- ali 
osemmestne, številke premijskih storitev v preostalih območjih 
oštevilčenja pa le osemmestne.

(6) Območje oštevilčenja z A = {8} in B = {8} je namenje-
no za negeografske številke, ki se uporabljajo za dostop do 

posebnih omrežij (podatkovna omrežja, internet, navidezna 
zasebna omrežja ...).

(7) Območja oštevilčenja, določena z A = {8}, B = {9} in 
C = {1, 2, 3}, so namenjena za negeografske številke, ki se upo-
rabljajo za storitve daljinskega glasovanja, masovno klicanje ..., 
in so lahko šest-, sedem- ali osemmestne.

(8) Številke iz drugega odstavka tega člena se dodeljujejo 
in vračajo v blokih po 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk, 
številke iz tretjega odstavka tega člena se dodeljujejo in vračajo 
v blokih po 10.000 ali 100.000 številk, številke iz četrtega, pete-
ga, šestega in sedmega odstavka tega člena se dodeljujejo in 
vračajo posamično ali v blokih po 10 ali 100 številk.

(9) Ob prvi dodelitvi številk iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena operater dobi tudi nacionalno smerno kodo (NDC) 
dolžine 2, 3 ali 4 mest (AB, ABC ali ABCD), odvisno od velikosti 
zahtevanega bloka naročniških številk:

a) v primeru negeografskih številk iz drugega odstavka 
tega člena, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih se:

– dvomestne NDC kode (AB) dodeljujejo v območjih ošte-
vilčenja določenih z A = {3, 4, 7} in B = {0}, A = {3, 4, 5, 7} in 
B = {1} ter A = {6} in B = {4,6,7,8} ob upravičenih zahtevah po 
dodelitvi bloka velikosti 1.000.000 naročniških številk.

– trimestne in štirimestne NDC kode (ABC oziroma ABCD) 
pa se dodeljujejo v območjih oštevilčenja določenih z A = {6} in 
B = {5, 9} ob upravičenih zahtevah po dodelitvi blokov velikosti 
100.000 oziroma 10.000 naročniških številk.

b) v primeru negeografskih številk iz tretjega odstavka 
tega člena, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (na primer za potrebe 
prenosa govora po internetnem protokolu) se:

– dvomestne NDC kode (AB) dodeljujejo v območjih ošte-
vilčenja določenih z A = {4} in B = {9} ob upravičenih zahtevah 
po dodelitvi 10 blokov po 100.000 naročniških številk.

– trimestne NDC kode (ABC) se dodeljujejo v območjih 
oštevilčenja določenih z

A = {5}, B = {9}
A = {8}, B = {1} in C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}
A = {8}, B = {2} in C = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9}
A = {8}, B = {3} in C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} ob 

upravičenih zahtevah po dodelitvi blokov velikosti 100.000 
naročniških številk.

– štirimestne NDC kode (ABCD) se dodeljujejo v območjih 
oštevilčenja določenih z

A = {8}, B = {1}, C = {8} in D = {0,..., 9},
A = {8}, B = {2}, C = {2, 8} in D = {0,..., 9}, ob zahtevah po 

dodelitvi blokov velikosti 10.000 naročniških številk.

9. člen
(številke skrajšanega izbiranja)

(1) Številke skrajšanega izbiranja so oblike 11P(Q(R)) 
oziroma 116QRT in 19P(Q(R)), kjer so P, Q, R,T = {0,...,9}.

(2) Številke skrajšanega izbiranja 11P(Q(R)) se uporablja 
za enotne evropske številke oziroma za enotne evropske bloke 
številk, lahko pa tudi za številke za klice v sili določene v tem 
splošnem aktu, pri čemer je:

– številka skrajšanega izbiranja 112 enotna evropska 
številka, namenjena za klice v sili;

– številka skrajšanega izbiranja 113 številka policije, na-
menjena za klice v sili;

– blok šestmestnih številk skrajšanega izbiranja, ki se 
začenja z 116QRT je po odločitvi Komisije namenjen za dostop 
do družbeno koristnih vseevropskih telefonskih storitev, ki jih v 
postopku javnega posvetovanja opredeli Komisija;

– blok številk skrajšanega izbiranja 118Q(R) enoten 
evropski blok številk, namenjen za dostop do imeniških služb. 
Številke skrajšanega izbiranja iz tega bloka so štirimestne 
118Q, kjer je Q = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 8}, ali petmestne 118QR, kjer 
sta Q = {6, 7, 9} in R = {0,...,9}.

(3) Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)) iz območij:
– 19P(Q(R)), kjer je P = {0, 1, 2}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} 

ter P = {8}, Q = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}, R = {0,…,9} so namenje-
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ne dostopu do specifičnih nekomercialnih storitev operaterjev 
(kot so npr.: storitev posredovanja operaterja, informacije o 
delovanju omrežja, prijava motenj, pomoč uporabnikom, sto-
ritve telegrama/ teleteksta/faksa …) in so lahko tri-, štiri ali 
petmestne;

– 19P(Q(R)), kjer je P = {5, 7, 9}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} 
ter P = {8}, Q = {7}, R = {0,…,9} so namenjene dostopu do 
posebnih storitev/služb javnega pomena, ki jih na področju 
celotne države opravljajo operaterji ter druge fizične ali pravne 
osebe opredeljene v prvem odstavku 62. člena zakona (kot 
npr.: storitve medicinsko/socialne pomoči, pomoč na cesti, 
pomoč invalidom/tujcem, informacije/pomoč o javnem prometu 
in transportu, javljanje okvar v zvezi z javno koristnimi službami 
(plin, elektrika, voda) točna ura, vremenska poročila …) in so 
lahko štiri- ali petmestne;

– 19P(Q(R)), kjer je P = {3, 4, 6}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} 
so rezervirane za prihodnjo rabo.

(4) Številke skrajšanega izbiranja se dodeljujejo in vračajo 
posamično, v primeru zahtev po tri- in štirimestnih številkah 
kratkega izbiranja in v primeru zahtev po šestmestnih števil-
kah skrajšanega izbiranja namenjenih dostopu do družbeno 
koristnih vseevropskih telefonskih storitev (116QRT) se vedno 
izvede postopek pridobitve mnenj zainteresirane javnosti ob 
smiselni uporabi 36. člena ZEKom-1.

(5) Številke skrajšanega izbiranja iz prejšnjih odstavkov 
so izvedene na krajevni ravni v vseh območjih oštevilčenja, ki 
so namenjena geografskim številkam. V območjih oštevilčenja, 
ki so namenjena negeografskim številkam, morata biti izvedeni 
številki skrajšanega izbiranja iz prve in druge alineje drugega 
odstavka tega člena, operater pa lahko znotraj dodeljenega 
bloka številk izvede tudi druge številke skrajšanega izbiranja 
predvidene v tem členu.

10. člen
(predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij)

(1) Območje oštevilčenja 10PQ je namenjeno za štirime-
stne predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij.

(2) Dodeljujejo se le takšne predpone za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij, pri katerih je Q ≠ {0}.

(3) Predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij se 
dodeljujejo in vračajo posamično.

(4) Posamezen operater lahko dobi le eno predpono za 
izbiro operaterja prenosnih omrežij.

11. člen
(usmerjalne kode)

(1) Območje oštevilčenja 98MN je namenjeno za usmer-
jalne kode, ki se uporabljajo za potrebe usmerjanja pri izvedbi 
prenosljivosti številk.

(2) Posamezen operater lahko dobi največ dve usmerjalni 
kodi, in sicer po eno za:

– operaterje omrežij oziroma izvajalce, ki zagotavljajo 
javne telefonske storitve na fiksni lokaciji in

– operaterje omrežij oziroma izvajalce, ki zagotavljajo 
mobilne storitve.

(3) Usmerjalne kode se dodeljujejo in vračajo posamično.
(4) Usmerjalnih kod uporabnik ne sme izbirati pri izbiranju 

številk. Vsak tak poizkus mora biti prestrežen in zavržen.

12. člen
(rezervna območja oštevilčenja)

(1) Območja oštevilčenja, razen tistih, ki so navedena v 
7., 8., 9. členu (z izjemo območij navedenih v zadnji alineji tre-
tjega odstavka) ter v 10. in 11. členu tega splošnega akta, in ob-
močja oštevilčenja z A = {0} so rezervna območja oštevilčenja.

(2) Rezervna območja niso namenjena za geografske 
številke.

(3) Rezervna območja oštevilčenja z A = {6} in B = {1, 2, 3} 
so rezervirana za številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih 
omrežjih.

(4) Številke iz rezervnih območij oštevilčenja se dodelijo 
šele, ko ni več prostih številk oziroma blokov številk v že upora-
bljanih območjih oštevilčenja oziroma jih ni več zadosti ali če se 
dodeljuje številke za nove vrste javnih komunikacijskih omrežij 
ali storitev, ki se jih ne da uvrstiti v nobenega od že uporabljenih 
območij oštevilčenja.

III. IZBIRANJE ŠTEVILK V JAVNIH TELEFONSKIH 
OMREŽJIH

13. člen
(klici na mednarodne številke)

(1) Kadar se kliče v javno telefonsko omrežje v tujini ali 
mednarodno storitev, se mora pred mednarodno številko izbrati 
mednarodna predpona, uporabnik javnega mobilnega omrežja 
pa lahko namesto mednarodne predpone izbere tudi predpono 
+ (sl. 5).

Sl. 5: Vrstni red številk za klice iz Republike Slovenije v tujino z uporabo mednarodne predpone 00 (ali +*)

Predpona Koda države (CC) Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)
00 (ali +*) X(Y[WZ]) ABCDEFGH...

*Znak + lahko uporabljajo samo uporabniki javnih mobilnih omrežij.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se 

lahko ob vsakem mednarodnem klicu prosto izbere operater 
mednarodnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za 
izbiro operaterja prenosnih omrežij (sl. 6).

Sl. 6: Vrstni red številk za klice iz Republike Slovenije v tujino z uporabo predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij
Predpona za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij

Mednarodna 
predpona Koda države (CC) Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)

10PQ 00 X(Y[WZ]) ABCDEFGH...

14. člen
(klici na geografske številke)

(1) Kadar se kliče znotraj območja z isto medkrajevno 
kodo (TC), se lahko izbere samo številka naročnika ali šte-
vilka storitve.

(2) Kadar se kliče v območje z drugo medkrajevno kodo 
(TC), ali če se z negeografske številke kliče na geografsko 
številko, se mora pred številko naročnika ali številko storitve 
izbrati medkrajevna koda (TC) (sl. 7).
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Sl. 7: Izbiranje številk z uporabo medkrajevne kode (TC)

Nacionalna (medkrajevna) 
predpona Medkrajevna koda (TC) Številka naročnika ali številka storitve

0 A BCD EF GH

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se 
lahko ob vsakem takem klicu prosto izbere operater medkra-
jevnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro 
operaterja prenosnih omrežij (sl. 8).

Sl. 8: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij

Predpona za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij

Nacionalna (medkrajevna) 
predpona Medkrajevna koda (TC) Številka naročnika (SN)

10PQ 0 A BCD EF GH

15. člen
(klici na preostale številke)

(1) Kadar se kliče na negeografsko številko, se mora 
pred nacionalno (značilno) številko (N(S)N) izbrati nacionalna 
(medkrajevna) predpona (sl. 9).

Sl. 9: Izbiranje številk

Nacionalna (medkrajevna) predpona Nacionalna smerna koda (NDC) Številka naročnika (SN)
0
0
0

AB
ABC
ABCD

CD EF GH
DE FGH
E FGH

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko 
ob vsakem takem klicu prosto izbere operater medkrajevnega 
prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij (sl. 10).

Sl. 10: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro operaterja prenosnega omrežja

Predpona za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij

Nacionalna (medkrajevna) 
predpona

Nacionalna smerna koda 
(NDC) Številka naročnika (SN)

10PQ
10PQ
10PQ

0
0
0

AB
ABC
ABCD

CD EF GH
DE FGH
E FGH

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa opera-
ter medkrajevnega prenosnega omrežja ni dolžan izvesti pre-
nosa klicev na negeografske številke iz četrtega do sedmega 
odstavka 8. člena tega splošnega akta.

IV. ELEMENTI OŠTEVILČENJA S KATERIMI UPRAVLJA 
ITU IN JIH DODELJUJE AGENCIJA

16. člen
(dodeljevanje)

Kode in številke iz 17. do 22. člena tega splošnega akta 
oziroma njihove dele dodeljuje agencija v skladu z ustreznimi 
priporočili ITU-T in ob upoštevanju postopka iz 61. člena zakona.

17. člen
(identifikacijska koda podatkovnega omrežja)

(1) Identifikacijska koda podatkovnega omrežja (DNIC) je 
štirimestna koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T X.121, 
kjer prva tri mesta določajo podatkovno kodo države četrto me-
sto pa določa podatkovno omrežje v državi (sl. 11).

Sl. 11: Zgradba identifikacijske kode podatkovnega omrežja

X X X P
Podatkovna koda države Podatkovno omrežje v državi

(2) Podatkovna koda države za Republiko Slovenijo je 
293.

(3) Agencija dodeljuje identifikacijske kode podatkovne-
ga omrežja posamično in o dodelitvi obvesti ITU.

18. člen
(mednarodne oznake mobilnega naročnika)

(1) Mednarodna oznaka mobilnega naročnika je koda, 
določena v skladu s priporočilom ITU-T E.212, ter sestavljena 
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iz mobilne kode države, kode mobilnega omrežja in identifika-
cijske številke mobilnega naročnika (sl. 12).

V skladu s priporočilom ITU-T E.212 se v njem opisani 
in definirani identifikacijski viri lahko uporabljajo v mobilnih 
radijskih sistemih in tudi v fiksnih in globalnih omrežjih za za-
gotavljanje inovativnih storitev predvsem v kontekstu omrežij 
naslednjih generacij – NGN.

Sl. 12: Zgradba mednarodne oznake mobilnega naročnika (IMSI)

Mobilna koda države
MCC

Koda mobilnega omrežja
MNC

Identifikacijska številka mobilnega naročnika (do 10 števk)
MSIN

(2) Mobilna koda države za Republiko Slovenijo je tri-
mestna in je 293.

(3) Koda mobilnega omrežja (MNC), ki določa posa-
mezno mobilno omrežje v Republiki Sloveniji, je dvomestna.

(4) Agencija dodeljuje kode mobilnih omrežij posamično 
in o dodelitvi obvesti ITU.

19. člen
(koda mednarodne signalizacijske točke)

(1) Koda mednarodne signalne točke (ISPC) je binar-
na koda, dolga 14 bitov, določena v skladu s priporočilom 
ITU-T Q.708, ki enolično določa mednarodno signalno točko v 
signalnem omrežju s signalizacijo št. 7. Sestavljena je iz enajst-
mestnega polja, ki določa signalizacijsko območje in omrežje, ter 
trimestnega polja, ki določa signalizacijsko točko (sl. 13).

Sl. 13: Zgradba kode mednarodne signalizacijske točke (ISPC)

N M L K J I H G F E D C B A
a b c

Koda signalizacijskega območja/omrežja Identifikacija 
signalizacijske točke

(2) Agencija dodeljuje kode mednarodnih signalizacij-
skih točk posamično v decimalnem zapisu v formatu a-b-c, 
kjer je a = {0,...,7}, b = {0,...,255} in c = {0,...,7}.

20. člen
(koda nacionalne signalizacijske točke)

(1) Koda nacionalne signalizacijske točke (DPC, OPC) 
je binarna koda, dolga 14 bitov, določena v skladu s pripo-
ročilom ITU-T Q.704, ki enolično določa signalno točko za 
potrebe medomrežnega povezovanja v določeni državi, in je 
lahko koda ponorne (DPC) ali izvorne točke (OPC) (sl. 14).

Sl. 14: Zgradba kode nacionalne signalizacijske točke (DPC, OPC)

N M L K J I H G F E D C B A
a b

(2) Agencija dodeljuje le kode nacionalnih signalizacij-
skih točk, ki so namenjene za naslavljanje signalizacijskih 
točk na nacionalni signalizacijski ravni.

(3) Agencija dodeljuje kode nacionalnih signalizacijskih 
točk posamično v decimalnem zapisu, in sicer v formatu a-b, 
kjer sta a, b = {0,...,127}.

21. člen
(številka izdajateljeve oznake)

(1) Številka izdajateljeve oznake (IIN) je oznaka, določe-
na v priporočilu ITU-T E.118, ki je potrebna pri obračunavanju 
mednarodnih storitev, plačanih s telefonsko kartico, je del 
izdajateljeve identifikacijske številke (sl. 15).

Sl. 15: Zgradba izdajateljeve identifikacijske številke na področju telekomunikacij

89 Koda države (CC) Številke izdajateljeve oznake

(2) Številka izdajateljeve oznake je v Republiki Sloveniji 
dvomestna.

(3) Agencija dodeljuje številke izdajateljeve oznake po-
samično.

22. člen
(koda nestandardne opreme)

(1) Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v 
skladu s priporočilom ITU-T T.35 določa nestandardno opre-
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mo za potrebe identifikacije proizvodov s področja preno-
sa govora preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom 
ITU-T H.323. Sestavljena je iz kode države za nestandardno 
opremo, kode proizvajalca opreme in dela, ki ga določi proi-
zvajalec te opreme sam (sl. 16).

Sl. 16: Koda nestandardne opreme 

Koda države za nestandardno opremo
xxxx xxxx2

Koda proizvajalca opreme
xxxx xxxx2 xxxx xxxx2

Del, ki ga določi proizvajalec
te opreme sam

(2) Kode države za nestandardno opremo za Republiko 
Slovenijo je 1100 01102.

(3) Koda proizvajalca opreme je dolga 2 zloga (byte), 
dodeljuje jo agencija posamično.

V. KONČNE DOLOČBE

23. člen
(sprememba odločb o dodelitvi številk skrajšanega izbiranja)

(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 9. člena tega 
splošnega akta se lahko številka skrajšanega izbiranja iz ob-
močja oštevilčenja 11P(Q(R)), ki se ob začetku veljavnosti 
tega splošnega akta že uporablja za namen, ki se razlikuje od 
predpisanih za to območje oštevilčenja, uporablja za ta namen 
do dneva, ko začne veljati predpis, ki določi to številko skrajša-
nega izbiranja za enotno evropsko številko oziroma za enoten 
evropski blok številk.

(2) Z dnem, ko začne veljati predpis, ki določi številko 
skrajšanega izbiranja za enotno evropsko številko oziroma 
za enoten evropski blok številk, agencija po uradni dolžnosti 
spremeni ustrezne odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja 
v skladu s 71. členom zakona. Pri tem nadomesti te števil-
ke s številkami skrajšanega izbiranja iz območij oštevilčenja 
19P(Q(R)) in določi rok, v katerem je treba izvesti prehod na 
nove številke. Ta sprememba se ne šteje za spremembo, ki 
bistveno posega v sistem oštevilčenja ali katere izvedba je teh-
nološko zahtevna v smislu tretjega odstavka 63. člena zakona.

24. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha 
uporabljati Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, 
št. 79/07, 74/09 in 101/11).

Št. 0073-9/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0111

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11  
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

Priloga
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PRILOGA 
(nacionalni številski prostor) 

 
NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

0        Nacionalna (medkrajevna) predpona   
0 0       Mednarodna predpona   
           
1 0 0 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 

omrežij 
4 F 

1 0 1 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 2 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 3 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 4 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 5 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 6 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 7 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 8 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 0 9 Q     Predpone za izbiro operaterjev prenosnih 
omrežij 

4 F 

1 1 0 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk  

3, 4 ali 
5 

F 

1 1 1 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk 

3, 4 ali 
5 

F 

1 1 2      Enotna evropska telefonska številka za 
klice v sili 

3 - 

1 1 3      Številka za klice v sili - policija 3 - 
1 1 4 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 

blok številk  
3, 4 ali 

5 
F 

1 1 5 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk  

3, 4 ali 
5 

F 

1 1 6 (Q (R) (T))   Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk  

6 F 

1 1 7 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk  

3, 4 ali 
5 

F 

1 1 8 Q (R))    Enotni evropski blok številk - dostop do 
imeniških služb 

4 ali 5 F 

1 1 9 (Q (R))    Enotna evropska številka/enotni evropski 
blok številk 

3, 4 ali 
5 

F 

1 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
1 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 
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NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

1 9 P (Q (R))    Številke skrajšanega izbiranja 
- dostop do specifičnih nekomercialnih 
storitve operaterjev 
- dostop do posebnih storitev/služb 
javnega pomena 

3, 4 ali 
5 

F 

           
2 0       Rezervna območja oštevilčenja   
2 1       Rezervna območja oštevilčenja   
2 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 
2 9       Rezervna območja oštevilčenja   
           
3 0 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 

omrežja 
8 B 

3 1 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja 

8 B 

3 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 
3 9       Rezervna območja oštevilčenja   
           
4 0 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 

omrežja 
8 B 

4 1 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja 

8 B 

4 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 
4 9 C D E F G H Negeografske številke - dostop do javnih 

komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji  
8 C 

           
5 0       Rezervna območja oštevilčenja   
5 1 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 

omrežja 
8 B 

5 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
5 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7451 

NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

5 9 C D E F G H Negeografske številke - dostop do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

8 C 

           
6 0       Rezervna območja oštevilčenja   
6 1       Rezervna območja oštevilčenja - javna 

mobilna omrežja 
  

6 2       Rezervna območja oštevilčenja - javna 
mobilna omrežja  

  

6 3       Rezervna območja oštevilčenja - javna 
mobilna omrežja  

  

6 4 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja  

8 B 

6 5 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja  

8 B 

6 6 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja  

8 B 

6 7 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja  

8 B 

6 8 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja  

8 B 

6 9 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja 

8 B 

           
7 0 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 

omrežja 
8 B 

7 1 C D E F G H Negeografske številke - javna mobilna 
omrežja 

8 B 

7 2 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 3 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 4 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 5 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 6 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 7 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 8 C D E F G H Geografske številke 8 A 
7 9       Rezervna območja oštevilčenja   
           
8 0 0 D E F G H Negeografske številke - brezplačne 

storitve - mednarodne storitve 
brezplačnega klica 

8 D 

8 0 1 D E F (G H) Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 2 D E F (G H) Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 3 D E F (G H) Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 4 D E F (G H) Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 5 0 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 5 1 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 5 2 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 
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NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

8 0 5 3 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 5 4 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 5 5 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 5 6 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 5 7 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 5 8 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 5 9 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 6 0 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 6 1 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 6 2 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 6 3 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 6 4 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 6 5 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 6 6 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 6 7 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 6 8 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 6 9 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 7 0 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 7 1 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 7 2 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 7 3 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 7 4 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 7 5 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 7 6 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 7 7 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 7 8 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 7 9 E F G H Negeografske številke - brezplačne 8 D 
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NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

storitve 
8 0 8 D E F (G H) Negeografske številke - brezplačne 

storitve 
8 ali 6 D 

8 0 9 0 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 1 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 2 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 3 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 4 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 5 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 D 

8 0 9 6 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 9 7 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 9 8 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 0 9 9 E F G H Negeografske številke - brezplačne 
storitve 

8 ali 6 D 

8 1 C D E F G H Negeografske številke - dostop do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

8 C 

8 2 C D E F G H Negeografske številke - dostop do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

8 C 

8 3 C D E F G H Negeografske številke - dostop do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

8 C 

8 4       Rezervna območja oštevilčenja    
8 5       Rezervna območja oštevilčenja    
8 6       Rezervna območja oštevilčenja    
8 7       Rezervna območja oštevilčenja    
8 8 C D E F G H Negeografske številke - dostop do 

posebnih omrežij 
8 E 

8 9 0      Rezervna območja oštevilčenja   
8 9 1 D E F (G (H)) Negeografske številke - storitve 

daljinskega glasovanja 
8, 7 ali 

6 
E 

8 9 2 D E F (G (H)) Negeografske številke - storitve 
daljinskega glasovanja 

8, 7 ali 
6 

E 

8 9 3 D E F (G (H)) Negeografske številke - storitve 
daljinskega glasovanja 

8, 7 ali 
6 

E 

8 9 4      Rezervna območja oštevilčenja    
8 9 5      Rezervna območja oštevilčenja    
8 9 6      Rezervna območja oštevilčenja    
8 9 7      Rezervna območja oštevilčenja    
8 9 8      Rezervna območja oštevilčenja    
8 9 9      Rezervna območja oštevilčenja    
           
9 0 0 D E F G H Negeografske številke - premijske storitve 8 D 
9 0 1 D E F G H Negeografske številke - premijske storitve 8 D 
9 0 2 D E F G H Negeografske številke - premijske storitve 8 D 
9 0 3 D E F (G H) Negeografske številke - premijske storitve 8 ali 6 D 
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NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA 
IZBIRANJA/PREDPONA 

UPORABA DOLŽI
NA 

DODE
LITEV 

9 0 4 D E F (G H) Negeografske številke - premijske storitve 8 ali 6 D 
9 0 5 0 E F (G H) Negeografske številke - premijske storitve 8 ali 6 D 
9 0 6 D E F (G H) Negeografske številke - premijske storitve 8 ali 6 D 
9 0 7 D E F (G H) Negeografske številke - premijske storitve 8 ali 6 D 
9 0 8 D E F G H Negeografske številke - premijske storitve 8 D 
9 0 9 D E F G H Negeografske številke - premijske storitve 8 D 
9 1       Rezervna območja    
9 2       Rezervna območja    
9 3       Rezervna območja    
9 4       Rezervna območja    
9 5       Rezervna območja    
9 6       Rezervna območja    
9 7       Rezervna območja   
9 8 M N     Usmerjalne kode 4 F 
9 9       Rezervna območja   

 
A - bloki po 1.000, 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk 
B - bloki po 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk 
C - bloki po 10.000 ali 100.000 številk 
D – posamično ali v blokih po 10 ali 100 številk 
E - posamično ali v blokih po 10 ali 100 številk 
F - posamično 
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2490. Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede 
nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov 
za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma 
s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja 
univerzalne storitve

Na podlagi četrtega odstavka 120. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije:

S P L O Š N I   A K T
o načinu upoštevanja meril glede nudenja 

cenovnih opcij in za določitev paketov  
za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma  

s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja 
univerzalne storitve

1. člen
(vsebina)

Ta splošni akt določa način upoštevanja meril, po katerih 
agencija odloča o cenovnih opcijah ali paketih za potrošnike 
z nizkimi dohodki oziroma posebnimi potrebami, tako da jim 
omogoči dostop do storitev iz nabora univerzalne storitve.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji 
pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Kategorije potrošnikov, ki štejejo za osebe z nizkimi 
dohodki oziroma s posebnimi potrebami, določi minister, pri-
stojen za elektronske komunikacije v sodelovanju z ministrom, 
pristojnim za socialne zadeve.

Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen, kot je določen v zakonu, če iz besedila tega splo-
šnega akta ne izhaja drugače.

3. člen
(spremljanje maloprodajnih cen)

Agencija spremlja posamezne maloprodajne cene sto-
ritev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev. Agencija pri tem 
ugotavlja povišanje posamične maloprodajne cene v primerjavi 
z indeksom cen življenjskih potrebščin in povprečno povišanje 
cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, kjer so uteži 
prodane količine za obdobje od 1. januar–31. december.

4. člen
(poročanje podatkov)

Izvajalec univerzalne storitve je agenciji dolžan poročati 
podatke o cenah storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, 

po posameznih cenovnih razredih na dan 1. januar preteklega 
leta in 31. december preteklega leta ter o prodanih količinah teh 
storitev po posameznih cenovnih razredih za obdobji 1. janu-
ar–31. december predpreteklega leta in 1. januar–31. decem-
ber preteklega leta, in sicer najkasneje do 31. marca tekočega 
leta.

Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec uni-
verzalne storitve posreduje agenciji na obrazcu, ki je priloga 
tega splošnega akta in je del tega splošnega akta.

5. člen
(izvedba raziskave)

Agencija najmanj enkrat letno izvede raziskavo o izdatkih 
gospodinjstev za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, 
kjer ugotavlja zlasti delež povprečnega mesečnega izdatka za 
storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, glede na pov-
prečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji.

Agencija lahko raziskavo izvede preko zunanjega izvajal-
ca, ki v ta namen pridobi podatke uporabnikov storitev izvajalca 
univerzalne storitve.

6. člen
(rezultat)

Če agencija na podlagi spremljanja drobnoprodajnih cen 
iz 3. člena tega splošnega akta in na podlagi raziskave iz 
prejšnjega člena tega splošnega akta ugotovi, da so se cene 
storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v enem letu 
v povprečju ali posamično povišale za več kot 5 odstotnih 
točk več kot indeks cen življenjskih potrebščin in da se je 
povišal delež povprečnega mesečnega izdatka za storitve, 
ki se izvajajo kot univerzalna storitev glede na povprečno 
mesečno plačo tekočega leta v primerjavi s prejšnjim letom, 
lahko z odločbo naloži posameznemu izvajalcu univerzalne 
storitve, da ponudi cenovne opcije ali pakete za kategorije 
potrošnikov, ki štejejo za osebe z nizkimi dohodki oziroma s 
posebnimi potrebami.

7. člen
(končne določbe)

Z uveljavitvijo tega splošnega akta se preneha uporabljati 
Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih 
opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki 
oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univer-
zalne storitve (Uradni list RS, št. 139/04 in št. 103/09).

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

Št. 0073-3/2013/8
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0128

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

Priloga
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2491. Splošni akt o velikosti številskih blokov, 
za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti 
projekt

Na podlagi četrtega odstavka 66. člena Zakona o elektron-
skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja 
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS

S P L O Š N I   A K T 
o velikosti številskih blokov, za pridobitev 

katerih je treba vlogi priložiti projekt
1. člen

(vsebina)
Ta splošni akt določa velikost blokov številk, za pridobitev 

katerih mora vlagatelj v skladu s 5. točko drugega odstavka 
66. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 109/12 – ZEKom-1) vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi 
elementov oštevilčenja priložiti projekt, ki vsebuje načrt o oceni 
potreb za prihodnja tri leta.

2. člen
(obveznost priložitve projekta z načrtom o oceni potreb)

(1) Projekt iz prejšnjega člena je treba vlogi za pridobitev 
odločbe za dodelitev elementov oštevilčenja priložiti v primerih, 
ko se zahteva blok številk naslednje velikosti:

a) v primeru geografskih številk
– 100.000, 1.000.000 številk;
b) v primeru negeografskih številk, namenjenih za upora-

bo v javnih mobilnih omrežjih
– 100.000, 1.000.000 številk;
c) v primeru negeografskih številk, ki se uporabljajo za po-

trebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni loka-
ciji (npr. za potrebe prenosa govora po internetnem protokolu)

– 100.000 številk;
d) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene za 

številke brezplačnih storitev oziroma za številke premijskih 
storitev

– 100 številk;
e) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene kot 

številke za dostop do posebnih omrežij
– 100 številk;
f) v primeru negeografskih številk, ki so namenjene kot 

številke za dostop do storitev daljinskega glasovanja, masov-
nega klicanja

– 10, 100 številk.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba 

k vlogi priložiti projekt iz prejšnjega člena tudi v primeru, ko 
imetnik posameznih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja 
preseže najnižjo mejo bloka velikosti glede na posamezne 
vrste elementov oštevilčenja.

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upora-
bljati Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih 
je potrebno vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, št. 104/07).

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-10/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0107

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11  
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

2492. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe 
za razvezan dostop do krajevne zanke

Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja 
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije:

S P L O Š N I   A K T
o elementih vzorčne ponudbe za razvezan 

dostop do krajevne zanke

1. člen
(vsebina akta)

Ta splošni akt podrobneje določa elemente, ki jih mora 
vsebovati vzorčna ponudba za dostop do fizične omrežne 
infrastrukture vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom 
na fiksni lokaciji (v nadaljevanju: vzorčna ponudba), ki jo morajo 
v skladu s 102. členom Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/12) objaviti operaterji s pomembno tržno 
močjo na tem upoštevnem trgu.

2. člen
(pomen izrazov)

Pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji 
pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Krajevna podzanka pomeni delno krajevno zanko, ki 
povezuje omrežno priključno točko v prostorih naročnika s 
koncentracijsko točko ali določeno vmesno dostopovno točko 
v javnem elektronskem komunikacijskem omrežju.

3. Razvezan dostop do krajevne zanke pomeni povsem 
razvezan dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne 
zanke, pri čemer ni potrebna sprememba lastništva krajevne 
zanke.

4. Povsem razvezan dostop do krajevne zanke pomeni 
zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajev-
ne podzanke zavezanca, z odobritvijo uporabe celotne zmoglji-
vosti omrežne infrastrukture.

5. Sodostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev do-
stopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke 
zavezanca, ki omogoča uporabo določenega dela zmogljivosti 
omrežne infrastrukture, kot je na primer del frekvence ali ek-
vivalenta.

6. Skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma 
zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti po-
trebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme 
upravičenca.

7. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja ele-
ktronske komunikacijske storitve v skladu z zakonom in želi 
razvezan dostop do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo.

8. Vzorčna ponudba predstavlja na transparenten način 
objavljene splošne pogoje za dostop do omrežja operaterja s 
pomembno tržno močjo, ki morajo biti za vse operaterje enaki 
in nediskriminatorni.

9. Zavezanec je operater s pomembno tržno močjo, ki mu 
je v skladu s 105. členom zakona naložena obveznost dopu-
stitve operaterskega dostopa do krajevne zanke ter obveznost 
zagotavljanja preglednosti v skladu s 102. členom zakona.

Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak 
pomen, kot je določen v zakonu.

3. člen
(elementi vzorčne ponudbe)

Vzorčna ponudba, ki jo sestavi zavezanec, mora vsebo-
vati najmanj:

1. pogoje in informacije za razvezan dostop do krajevne 
zanke in podzanke,
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2. pogoje in informacije za skupno lokacijo,
3. pogoje za dostop do informacij v zvezi z razvezanim 

dostopom do krajevne zanke in podzanke oziroma skupno 
lokacijo,

4. splošne pogoje v zvezi z razvezanim dostopom do 
krajevne zanke in podzanke oziroma skupno lokacijo,

5. pogoje, razčlenjene v skladu z odločbo o določitvi ope-
raterja s pomembno tržno močjo na določenem upoštevnem 
trgu.

4. člen
(pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke)

Pogoji in informacije za razvezan dostop do krajevne 
zanke in podzanke so najmanj:

1. pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in pod-
zanke (povsem razvezan dostop ali sodostop),

2. kjer je primerno, pogoji za dostop do jaškov, kanali-
zacije ter neosvetljenih optičnih vlaken (dark fibre) za potrebe 
upravičencev za gradnjo njihovega lastnega omrežja in dosto-
pa do podzanke,

3. kjer je primerno, informacije v zvezi z lokacijo jaškov, 
kanalizacije in neosvetljenih optičnih vlaken in razpoložljivo 
kapaciteto v jaških in kanalizaciji,

4. kjer je primerno, informacije v zvezi z lokacijami fizič-
nega dostopa, vključno s priključnimi omaricami in delilniki, 
razpoložljivostjo krajevnih zank, podzank in agregacijskega 
dela omrežja v določenih delih dostopovnega omrežja,

5. tehnični pogoji v zvezi z dostopom in uporabo krajevnih 
zank in podzank, vključno s tehničnimi značilnostmi bakrenega 
posukanega para in/ali optike in/ali enakovredne infrastruktu-
re, delilnikov in pripadajočih zmogljivosti in, kjer je ustrezno, 
tehnične pogoje v zvezi z dostopom do jaškov in kanalizacije,

6. postopki za naročilo in zagotavljanje razvezanega do-
stopa do krajevne zanke in podzanke ter omejitve uporabe,

7. pogoji, ki so opredeljeni z vsakokratno odločbo o dolo-
čitvi operaterja s pomembno tržno močjo na določenem upo-
števnem trgu.

5. člen
(pogoji za skupno lokacijo)

Pogoji in informacije za skupno lokacijo so:
1. Informacije o obstoječih prostorih, v katerih zavezanec 

zagotavlja skupno lokacijo ter o načrtovanih posodobitvah teh 
prostorov,

2. oblike skupne lokacije (na primer: fizična skupna loka-
cija ali oddaljena skupna lokacija ali virtualna skupna lokacija),

3. značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki je 
lahko na skupni lokaciji,

4. ukrepi, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti 
na svoji lokaciji,

5. pogoji za dostopanje uslužbencev upravičenca,
6. varnostni standardi,
7. pravila za razdelitev prostora, če je prostor za skupno 

lokacijo omejen,
8. pogoji za ogled lokacij s strani upravičenca, kjer je mo-

žna fizična skupna lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena 
zaradi pomanjkanja zmogljivosti,

9. pogoji, ki so opredeljeni z vsakokratno odločbo o dolo-
čitvi operaterja s pomembno tržno močjo na določenem upo-
števnem trgu.

6. člen
(dostop do informacij)

V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop 
do informacij zavezanca, njegovega informacijskega sistema 
ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje, 
vzdrževanje in servisiranje ter zaračunavanje elementov iz 
tretjega člena tega splošnega akta.

7. člen
(splošni pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke  

in podzanke oziroma skupno lokacijo)
Splošni pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in 

podzanke oziroma skupno lokacijo morajo vsebovati najmanj:
1. Rok za odgovor upravičencu na zahtevo elementov iz 

tretjega člena tega splošnega akta,
2. pogoje za zavrnitev ali prekinitev elementov iz tretjega 

člena tega splošnega akta v primeru, če je ogrožena varnost 
obratovanja ali celovitost zavezančevega omrežja,

3. določbe o nivoju zagotavljanja storitev, odpravljanju na-
pak in vzpostavljanju normalnega nivoja storitev ter parametrih 
kakovosti storitev,

4. standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z 
morebitnimi odškodninami oziroma pogodbenimi kaznimi za 
kršitve dogovorjenih rokov,

5. cene ali metode za izračun cen za vsako lastnost, funk-
cijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve.

8. člen
(razčlenjenost vzorčne ponudbe)

Vzorčna ponudba se šteje za dovolj razčlenjeno takrat, 
ko upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja ali 
zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih 
storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane 
pogoje in cene.

9. člen
(enako obravnavanje)

Zavezanec mora upravičencem, ki zahtevajo dostop do 
elementov iz tretjega člena tega splošnega akta, ponuditi ena-
ke zmogljivosti, kot jih ima za zagotavljanje svojih storitev ali 
storitev svojih hčerinskih ali partnerskih podjetij in to pod ena-
kimi pogoji in v enakem času.

10. člen
(objava vzorčne ponudbe in dostavljanje podatkov)
Zavezanec je dolžan vzorčno ponudbo na primernem 

mestu objaviti na svojih spletnih straneh.
O objavi vzorčne ponudbe ter o vseh njenih spremembah 

in dopolnitvah mora zavezanec obvestiti agencijo in vse ope-
raterje, s katerimi ima sklenjene pogodbe na podlagi vzorčne 
ponudbe iz 3. člena tega splošnega akta, najmanj 30 dni pred 
uveljavitvijo sprememb.

Agencija lahko zahteva od zavezanca, da ji dostavi vse 
podatke potrebne za izvajanje tega splošnega akta.

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upo-
rabljati Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan 
dostop do krajevne zanke (Uradni list RS, št. 96/04).

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-7/2013/11
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0129 

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja
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2493. Splošni akt o posredovalnem postopku

Na podlagi petega odstavka 220. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja di-
rektor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije naslednji

S P L O Š N I   A K T
o posredovalnem postopku

1. člen
(vsebina)

(1) Ta splošni akt natančneje določa pravila posredoval-
nega postopka iz 220. člena Zakona o elektronskih komunika-
cijah (Uradni list RS, št. 109/12; ZEKom-1), v katerem Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) rešuje spore med subjekti na 
trgu elektronskih komunikacij iz prvega odstavka 217. člena 
ZEKom-1.

(2) Posredovalni postopek je namenjen temu, da stranke 
s pomočjo agencije kot posrednika sporazumno razrešijo spor. 
Naloga agencije je, da vzpodbuja stranke pri iskanju skupne 
rešitve spora, lahko pa tudi sama predlaga rešitev, ki bi jo po 
njeni oceni stranke sprejele.

(3) Posredovalni postopek je del postopka reševanja spo-
ra, ki je urejen v 218. členu ZEKom-1.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak po-
men, kot je določen v ZEKom-1.

3. člen
(temeljna načela)

(1) Agencija vodi celoten postopek tako, da upošteva 
načela nepristranskosti, enakosti in pravičnosti ter cilje, ki jih 
zasleduje v skladu s členi od 194. do 197. ZEKom-1.

(2) Posredovalni postopek je zaupne narave, kar je dolžan 
spoštovati vsakdo, kdor v njem sodeluje.

(3) Posredovalni postopek se opravi čim hitreje in brez 
nepotrebnih stroškov za stranke in agencijo.

(4) Posredovalni postopek je prostovoljen.

4. člen
(udeleženci posredovalnega postopka)

Udeleženci posredovalnega postopka so stranke, njihovi 
pooblaščenci, strokovni pomočniki, izvedenci, priče in agencija.

5. člen
(potek posredovalnega postopka)

(1) Po uvedbi postopka reševanja spora agencija prične 
s posredovalnim postopkom.

(2) Agencija obvesti nasprotno stranko o prejetem predlo-
gu za rešitev spora, jo pozove, da se do njega opredeli, in da 
predlaga način rešitve spora, ter jo obvesti, da bo agencija spor 
rešila z odločbo, če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo. 
To obvestilo agencija istočasno pošlje v vednost tudi stranki, ki 
je vložila predlog za rešitev spora.

(3) Za potrebe posredovalnega postopka stranke agenciji 
posredujejo poleg naslova za vročanje pisemskih pošiljk tudi 
naslov za prejemanje elektronske pošte in telefonsko številko, 
na kateri so dosegljive. Če stranko v postopku zastopa poobla-
ščenec oziroma zakoniti zastopnik, se agenciji posredujejo tudi 
kontaktni podatki teh oseb.

(4) Tekom posredovalnega postopka si agencija ves čas 
prizadeva, da bi stranke sporazumno rešile spor. Če stranke 
sporazumne rešitve ne najdejo, jo lahko oblikuje agencija sama 
in jo posreduje strankam. Stranke se morajo do predloga 

agencije opredeliti v roku, ki ga postavi agencija, sicer se po-
sredovalni postopek zaključi, in se postopek reševanja spora 
nadaljuje po določbam 218. člena ZEKom-1. Ta rok mora biti 
razumen, v nobenem primeru pa ne sme biti krajši od treh 
delovnih dni.

(5) Zaradi pospešitve in ekonomičnosti postopka lahko 
agencija s strankami komunicira pisno po pošti ali preko elek-
tronske pošte, ali ustno po telefonu. O vsebini teh komunikacij se 
napravi uradni zaznamek oziroma se pošta ali elektronska pošta 
evidentira v elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.

(6) Agencija se o načinu komunikacije dogovori s stranka-
mi, pri tem pa izbere način, ki je najbolj hiter in učinkovit.

(7) Stranke in pooblaščenci imajo pravico pregledovati 
vse dokumente, ki so bili predloženi v tem postopku.

(8) Agencija lahko kadarkoli od strank zahteva dodatna 
pojasnila, informacije ali dokumentacijo, če presodi, da bi to 
pripomoglo k doseganju sporazuma med strankama.

6. člen
(posredovalni narok)

(1) Agencija razpiše posredovalni narok, če presodi, da 
bodo stranke na tak način lažje in hitreje dosegle sporazum.

(2) Agencija lahko pred posredovalnim narokom povabi 
vsako od strank postopka posebej na uvodni narok, katerega 
namen je, da se razjasnijo morebitne nejasnosti v zvezi s pre-
dlogom za rešitev spora ali potekom postopka.

(3) Če se agencija odloči, da bo izvedla posredovalni 
narok, agencija po posvetovanju s strankami določi datum in 
uro posredovalnega naroka, ki se opravi na sedežu agencije. 
O datumu in uri morajo biti stranke seznanjene najmanj pet dni 
pred razpisanim posredovalnim narokom.

(4) Na prvem posredovalnemu naroku uradna oseba 
agencije najprej pojasni namen postopka, temeljna pravila, 
svojo vlogo, zaupnost in potek postopka. Če se stranke strinjajo 
s pojasnjenim, se posredovalni narok nadaljuje z vsebinskim 
obravnavanjem predmeta spora.

(5) O posredovalnemu naroku se sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo udeleženci postopka, pri tem pa se ne uporabljajo 
določila ZUP glede zapisnika. Če stranke dosežejo sporazu-
mno rešitev, se ta vpiše v zapisnik.

(6) Cilj posredovalnega naroka je, da se izoblikuje spo-
razumna rešitev spora, če pa to ni možno, pa da se v največji 
možni meri razjasnijo dejanske okoliščine in pravna stališča 
strank. Če stranke na posredovalnem naroku same ne predla-
gajo rešitve spora, jo lahko predlaga agencija. Do predlagane 
rešitve agencije se morajo stranke opredeliti v roku, ki ga po-
stavi agencija, sicer se posredovalni postopek zaključi, in se 
postopek reševanja spora nadaljuje po določbah 218. člena 
ZEKom-1. Ta rok mora biti razumen, v nobenem primeru pa ne 
sme biti krajši od treh delovnih dni.

7. člen
(konec posredovalnega postopka)

(1) V kolikor katera od strank nasprotuje posredovanju 
agencije, oziroma ta postopek ne pripelje do sporazumne re-
šitve spora oziroma če agencija na podlagi vseh okoliščin 
primera oceni, da stranki sporazuma ne bosta dosegli, se 
posredovalni postopek zaključi, agencija pa nadaljuje postopek 
reševanja spora po določbah 218. člena ZEKom-1. Pri tem se 
lahko uporablja dokumentarno gradivo, zbrano v posredoval-
nem postopku, razen če stranke temu izrecno nasprotujejo.

(2) V kolikor se katerakoli od strank ne udeleži posredo-
valnega naroka in svojega izostanka pravočasno ne opraviči, 
se šteje, da nasprotuje nadaljevanju posredovalnega postopka. 
Agencija v takem primeru nadaljuje postopek reševanja spora 
po določbah 218. člena ZEKom-1.

(3) Če se v posredovalnem postopku doseže sporazumna 
rešitev samo glede dela spora, se v preostalem delu spora 
postopek reševanja spora nadaljuje po določbah 218. člena 
ZEKom-1.



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7461 

8. člen
(rešitev spora)

(1) Če se v posredovalnem postopku doseže sporazumna 
rešitev, se vsebina rešitve zapiše v sporazum, ki ga sestavi 
agencija. Sporazum podpišejo stranke. S podpisom sporazu-
ma se spor šteje za rešenega in agencija postopek reševanja 
spora ustavi s sklepom.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v postop-
kih reševanja spora končnih uporabnikov uporabljajo določila 
tretjega odstavka 220. člena ZEKom-1.

9. člen
(stroški postopka)

Vsaka stranka sama nosi stroške, ki jih je imela v zvezi 
s posredovalnim postopkom, razen če se stranke dogovorijo 
drugače.

10. člen
(prehodna določba)

Ta splošni akt se uporablja v posredovalnih postopkih, ki 
so uvedeni po dnevu uveljavitve tega splošnega akta.

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Splošni akt o 
posredovalnem postopku (Uradni list RS, št. 92/07).

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-21/2013/12
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EVA 2013-3330-0136

po pooblastilu št. 0202-1/2013/10 
z dne 20. 6. 2013 
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

2494. Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila 
o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe

Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja di-
rektor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o obliki in načinu objave obvestila o spremembi 

pogojev iz naročniške pogodbe
1. člen

(vsebina akta)
Ta splošni akt natančneje določa obliko in način objave 

obvestila iz drugega odstavka 129. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZEKom-1) o spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak po-
men, kot je določen v ZEKom-1.

3. člen
(pogoji iz naročniške pogodbe)

Za potrebe tega splošnega akta pogoji iz naročniške 
pogodbe poleg splošnih pogojev poslovanja operaterja, ce-

nika, obsega in kakovosti storitev, ki so predmet naročniške 
pogodbe, obsegajo tudi vse ostale pogoje naročniške pogodbe, 
določene v prvem odstavku 129. člena ZEKom-1.

4. člen
(način obvestila)

(1) Operater mora naročnike o vsaki spremembi pogojev 
iz naročniške pogodbe obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavi-
tvijo sprememb.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora opera-
ter, upoštevaje rok iz prejšnjega odstavka, objaviti na vidnem 
mestu na svoji spletni strani in v svojih poslovalnicah.

(3) Ne glede na določbo iz prvega in drugega odstavka, 
mora operater pred uveljavitvijo spremembe naročnike obvestiti 
tudi s pisnim obvestilom.

(4) Šteje se, da je operater obveznost iz prejšnjega od-
stavka izpolnil, če je naročniku pisno obvestilo posredoval sku-
paj z računom za opravljene storitve vsaj enkrat v časovnem 
obdobju iz prvega odstavka tega člena. V primeru, ko operater 
račune naročnikom pošilja po elektronski poti, je lahko pisno 
obvestilo o nameravani spremembi pogojev iz naročniške po-
godbe vsebovano v elektronskem računu.

(5) Naročnike, ki jim operater ne pošilja računov v pisni 
obliki (npr. predplačniška pogodbena razmerja), lahko operater 
namesto pisnega obvestila, o spremembi pogojev iz naročniške 
pogodbe obvesti tudi tako, da jim v roku iz prvega odstavka 
tega člena pošlje SMS sporočilo, v katerem jih opozori na 
spremembo in navede neposredno elektronsko povezavo do 
objavljene spremembe na svoji spletni strani.

5. člen
(oblika obvestila)

(1) Obvestilo mora vsebovati natančno in jasno navedbo 
spremembe pogojev iz naročniške pogodbe ter navedbo, s 
katerim dnem bo sprememba pogojev pričela veljati.

(2) Poleg navedbe, v katerem delu se posamezno po-
godbeno določila spreminja, mora operater zagotoviti tudi pre-
čiščeno različico besedila pogodbenega določila (npr. člena ali 
odstavka člena), ki se spreminja.

(3) Razen v primerih, ko je sprememba pogojev, določe-
nih v naročniški pogodbi, nujna zaradi uskladitve z ZEKom-1 
oziroma na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti, 
mora obvestilo vsebovati navedbo, da imajo naročniki v 
istem roku, to je do uveljavitve spremembe, brez odpove-
dnega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega 
razmerja in brez pogodbene kazni pravico odstopiti od na-
ročniške pogodbe, v kolikor se s predlaganimi spremembami 
ne strinjajo.

(4) V obvestilu morajo biti navedene možnosti, ki jih imajo 
naročniki v primeru odstopa od naročniške pogodbe skladno z 
določili četrtega odstavka 129. člena ZEKom-1.

(5) Obvestilo mora vsebovati tudi navedbo, da lahko za 
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremem-
bo naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko 
številko za pomoč uporabnikom ali se obrnejo na zaposlene v 
poslovnih enotah operaterja.

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-29/2013/7
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EVA 2013-3330-0125

po pooblastilu št. 0202-1/2013/10 
z dne 20. 6. 2013 
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja
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2495. Splošni akt o pretvorbi številk v ENUM – 
številke

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS

S P L O Š N I   A K T 
o pretvorbi številk v ENUM – številke

1. člen
(vsebina)

Ta splošni akt podrobneje ureja način pretvorbe številk 
v ENUM – številke in način upravljanja podatkovnih zbirk ter 
določa tehnične in druge zahteve, ki so povezane s pretvorbo 
številk.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo nasle-
dnji pomen:

1. ENUM – je standardni protokol, ki preslika mnemonične 
internetne naslove sistemskega imenskega prostora (DNS) v 
telefonsko številko in obratno,

2. IETF – Internet Engineering Task Force,
3. RIPE NCC – RIPE Network Coordination Centre – or-

ganizacija dodeljuje naslove za evropski del interneta,
4. DNS – Domain Name System – domenski imenik.

3. člen
(pretvorba številk)

Način pretvorbe številk v ENUM – številke se izvaja po 
tehničnih specifikacijah IETF standarda RFC 3761.

4. člen
(skrbništvo nad domeno)

Agencija je v soglasju z ITU – TSB pri RIPE NCC febru-
arja 2008 registrirala domeno 6.8.3.e164.arpa.

5. člen
(izvajalec pretvorbe številk v ENUM domene)

(1) Agencija po uveljavitvi tega splošnega akta in po pre-
teku aktualne Pogodbe o izvajanju pretvorbe številk v ENUM 
domene za uporabnike, št. 1/2009-ENUM, objavi javni poziv za 
ugotovitev pripravljenosti zainteresiranih izvajalcev pretvorbe 
številk v ENUM – številke za potrebe uporabnikov.

(2) V javnem pozivu agencija določi osnovne načine in 
pogoje izvajanja storitve (referenčno arhitekturo, registracijske 
procese, entitete udeležencev, dovoljena območja oštevilče-
nja).

(3) V kolikor se za izvajanje pretvorbe številk v ENUM – 
številke na predpisan način odzove več interesentov agencija 
izvede javni razpis za izbor izvajalca – v skladu z ustreznimi 
določili ZEKom-1. V nasprotnem primeru z interesentom, ki 
izpolnjuje pogoje, sklene pogodbo o izvajanju pretvorbe številk 
v ENUM – številke za uporabnike.

6. člen
(prenos skrbništva nad domeno)

V skladu z določili ITU – TSB in RIPE NCC Agencija 
prenese skrbništvo nad domeno 6.8.3.e164.arpa na izbranega 
izvajalca.

7. člen
(pogoji upravljanja s številko za končnega uporabnika)

Končni uporabnik lahko vnaša, spreminja in briše para-
metre v sistemu ob naslednjih pogojih:

– spreminjanje parametrov se mora nanašati na obstoječo 
aktivno številko,

– ob prijavi v sistem mora biti preverjena upravičenost do 
uporabe odgovarjajoče E.164 številke,

– številka ne sme biti trajno ali začasno izključena iz 
omrežja operaterja, pri katerem se nahaja.

8. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo 
uporabljati določbe Splošnega akta o upravljanju pretvorbe 
številk v ENUM domene številk (Uradni list RS, št. 89/08 in 
48/09 – popr.).

Št. 0073-12/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0109

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

2496. Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo 
odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

S P L OŠ N I   A K T 
o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe  

o dodelitvi elementov oštevilčenja
1. člen

(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje predpisuje vsebino in obliko 

vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu oz njegovi 
prilogi, imajo naslednji pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Blok številk je del določenega območja oštevilčenja, ki 
je nedeljen in določen s prvo in zadnjo številko.

3. Enotna evropska številka je harmonizirana številka 
skrajšanega izbiranja, katere uporaba izhaja iz predpisov 
Evropske Komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) oziroma 
Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (v 
nadaljnjem besedilu: CEPT).

4. Enotni evropski blok številk je harmoniziran blok številk 
skrajšanega izbiranja, katerega uporaba izhaja iz predpisov 
Komisije oziroma CEPT.

5. Medkrajevna koda (TC) je posebna oblika nacionalne 
smerne kode (NDC), ki ima geografski pomen in določa ge-
ografsko območje, v katerem se nahaja omrežna priključna 
točka.

6. Nacionalna smerna koda (NDC) je števka ali kombina-
cija več števk (brez kakršnekoli predpone), ki enolično določajo 
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geografsko območje v državi oziroma javno komunikacijsko 
omrežje ali storitev.

7. Nacionalna (značilna) številka (N(S)N) je tisti del šte-
vilke, ki sledi kodi države (CC), in je sestavljena iz nacionalne 
smerne kode (NDC) in številke naročnika.

8. Priporočila ITU-T so priporočila s področja telekomuni-
kacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU.

9. Številke brezplačnih storitev so negeografske številke, 
pri katerih je klic brezplačen za kličočega, vse stroške, pove-
zane s klicem, pa plača klicani.

10. Številke premijskih storitev so negeografske številke, 
pri katerih je klic dražji od običajnih klicev, da se pokrijejo stro-
ški, ki jih imata klicani in operater pri zagotavljanju te storitve.

11. Številke skrajšanega izbiranja so tri-, štiri-, pet- ali 
šestmestne številke, namenjene enotnim evropskim številkam, 
številkam za klice v sili, številkam za dostop do specifičnih 
nekomercialnih storitev operaterjev in številkam za dostop do 
posebnih storitev oziroma služb javnega pomena.

12. Identifikacijska koda podatkovnega omrežja (DNIC) je 
koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T X.121 določa določeno 
javno podatkovno omrežje.

13. Koda mednarodne signalizacijske točke (ISPC) je 
koda signalizacijske točke, določena v skladu s priporočilom 
ITU-T Q.708.

14. Koda mobilnega omrežja (MNC) je koda, ki določa 
mobilno omrežje v skladu s priporočilom ITU-T E.212.

15. Koda nacionalne signalizacijske točke (DPC, OPC) je 
koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.704.

16. Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v 
skladu s priporočilom ITU-T T.35 določa nestandardno opremo 
za potrebe identifikacije proizvodov s področja prenosa govora 
preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom ITU-T H.323.

17. Številka izdajateljeve oznake (IIN) je oznaka, določe-
na v priporočilu ITU-T E.118, ki je potrebna pri obračunavanju.

18. Usmerjalne kode 98MN so kode, namenjene za potre-
be usmerjanja pri izvedbi prenosljivosti številk.

(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, ima-
jo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1, če iz besedila tega 
splošnega akta ne izhaja drugače.

3. člen
(vsebina vloge)

(1) Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov 
oštevilčenja lahko vloži operater, druga fizična ali pravna oseba 
pa le, če lahko dokaže, da elemente oštevilčenja potrebuje za 
opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, kakor je določe-
no v področni zakonodaji ali predpisih EU, ki se nanašajo na 
elemente oštevilčenja.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke, 
ki jih agencija potrebuje za vodenje uradne evidence imetnikov 
odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja in za nadzor upora-
be elementov oštevilčenja, in sicer:

1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega 

zastopnika za pravne osebe,
3. dokaze o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve 

elementov oštevilčenja,

4. podatke o vrsti, količini in namenu uporabe elementov 
oštevilčenja, ki jih želi dobiti,

5. projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri 
leta, če vlagatelj zahteva večji blok številk,

6. utemeljitve, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo 
dodeljena količina elementov oštevilčenja v treh letih uporablje-
na in podatke o tem, kolikšen delež že dodeljenih elementov 
oštevilčenja zahtevane vrste je že uporabljenih (aktivnih).

4. člen
(obrazec)

(1) Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov 
oštevilčenja je potrebno vložiti na naslov agencije na predpi-
sanem obrazcu »Obrazec za vlogo za izdajo odločbe o dode-
litvi elementov oštevilčenja oziroma o vračilu neuporabljenih 
elementov oštevilčenja« v katerem je potrebno izpolniti tista 
okenca, ki se nanašajo na elemente oštevilčenja, ki jih vlagatelj 
želi pridobiti oziroma vrniti, ostala okenca pa se zbriše.

(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je del in 
priloga tega splošnega akta ter je objavljen tudi na spletni strani 
agencije oziroma se ga lahko pridobi v prostorih agencije.

(3) Kadar vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 71. člena 
zakona predlaga spremembo odločbe o dodelitvi elementov 
oštevilčenja zaradi vračila že dodeljenih a neuporabljenih ele-
mentov oštevilčenja, smiselno uporabi isti obrazec, s tem, da 
na njem posebej označi da gre za vračilo.

(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero vlagatelj jamči, 
da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu, resnični in popolni.

(5) Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je 
treba poslati agenciji priporočeno po pošti.

Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take 
navede vlagatelj navede v vlogi.

5. člen
(priloge)

(1) Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 4. člena 
tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da 
je vlogo vložila pooblaščena oseba.

(2) Če vlagatelj zahteva večji blok številk, kakor to določa 
»Splošni akt o velikosti številskih blokov za pridobitev katerih 
je treba vlogi priložiti projekt«, je treba vlogi priložiti projekt, ki 
vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta.

Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take 
navede operater v obvestilu.

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0073-39/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0110

po pooblastilu št. 0202-1/2013-11  
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja

Priloga
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Priloga 
 
Obrazec za vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja oziroma o vračilu  
neuporabljenih elementov oštevilčenja 

Ta vloga se nanaša na (ustrezno označiti): 

 dodelitev elementov oštevilčenja 
 vračilo elementov oštevilčenja 
 

Podatki o vlagatelju: 

Izpolni fizična oseba 
Ime in priimek   

Naslov  

Davčna številka  

Kontaktna oseba, telefon, 
e-pošta 

 

 
Izpolni pravna oseba 
Firma (polni naziv)  

Firma (skrajšan naziv)  

Sedež  

Davčna številka  

Zakoniti zastopnik  

e-pošta zakonitega 
zastopnika 

 

Kontaktna oseba splošni 
podatki, telefon,faks, e-
pošta  

 

 

Dokazi o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve elementov oštevilčenja -66.člen (1) 

Operater: 
 
- navesti vpisno številka operaterja  v uradni evidenci operaterjev 
- navesti javna komunikacijska omrežja oziroma javne komunikacijske  storitve  za  katera  
   potrebuje elemente oštevilčenja   
 
 
Druga fizična ali pravna oseba: 
 
-  vlogi priloži dokaze da elemente oštevilčenja potrebuje za opravljanje dejavnosti, ki je v 
    javnem interesu, kakor je določeno v področni zakonodaji ali predpisih EU, ki se nanašajo 
   na elemente oštevilčenja. 
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Podatki o vrsti, količini in namenu uporabe elementov oštevilčenja, ki jih vlagatelj  želi dobiti  

(oz. podatki o vrsti, količini  posameznih vrst elementov oštevilčenja, ki jih vlagatelj želi vrniti) 

Geografske številke 

- v skladu z ustreznim  določilom (7. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
geografskih številkah  vlagatelj lahko sam izbere proste bloke številk.  

- podati je treba utemeljitev, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena 
količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem kolikšen 
delež morebiti že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste  je že 
uporabljenih (aktivnih):   

-  
 
 

Navesti je potrebno željen blok oz. bloke številk izza izbranih medkrajevnih kod (TC)  v 
naslednjem formatu za zapis (nacionalne (značilne) številke (N(S)N)) osemmestne :  
AB1C1D1E1F1G1H1  do  AB2C2D2E2F2G2H2 

 
 
 
Negeografske številke 

- v skladu z ustreznim  določilom (8. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
negeografskih številkah  vlagatelj lahko sam izbere proste številke oziroma bloke 
številk.  

- podati je  treba utemeljitev, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena 
količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem kolikšen 
delež morebiti že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste  je že 
uporabljenih (aktivnih). 

-   

 
V odvisnosti od vrste negeografskih številk je potrebno navesti: 
- posamezno številko oz. številke  v formatu  za zapis (nacionalne (značilne) številke 
(N(S)N)) osemmestne ali šestmestne: ABCDEF(GH)  
 
-blok oz. bloke številk v naslednjem formatu za zapis (nacionalne (značilne) številke 
(N(S)N)) osemmestne :  AB1C1D1E1F1G1H1  do  AB2C2D2E2F2G2H2 
 

         - negeografske številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih 
 
 

- negeografske številke, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (na primer za potrebe prenosa govora po 
internetnem protokolu) 
 

 

Negeografske številke za brezplačne storitve: 

- mednarodne storitve brezplačnega klica: (0) 800 xxxxx 
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- nacionalne storitve brezplačnega klica:  (0) 80 xxxx(xx) 

 
 

- negeografske številke za premijske storitve:  (0) 90 xxxx(xx) 

 
 

-negeografske številke, ki se uporabljajo za dostop do posebnih omrežij (podatkovna 
omrežja, internet, navidezna zasebna omrežja ...) – (0) 88xxxxxx 
 

- negeografske številke, ki se uporabljajo za storitve daljinskega glasovanja, masovno 
klicanje ..., in so lahko šest-, sedem- ali osemmestne: (0) 89xxxx(x)(x) 

 
 

Nacionalne smerne kode (NDC) – (v skladu z določili načrta oštevilčenja) 

AB 

ABC 

ABCD  

 

Številke skrajšanega izbiranja 

 – v skladu z ustreznimi določili (9.člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o številkah 
skrajšanega izbiranja jih določi in dodeli agencija 

*opomba: 

Številke skrajšanega izbiranja se dodeljujejo in vračajo posamično, v primeru zahtev po tri- 
in štirimestnih številkah kratkega izbiranja se praviloma uporabi postopek javnega razpisa. 

Vrste številk skrajšanega izbiranja: 

- 11P(Q(R)): 

- 116QRT: 

- 118Q(R) : 

- 19P(Q(R)): 

Predpona za izbiro operaterja prenosnih omrežij 10PQ 

 - v skladu z ustreznim  določilom (10. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
predponi za izbiro operaterja prenosnih omrežij jo določi in dodeli agencija. 

10PQ :  
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Usmerjalna koda 98MN 

 - v skladu z ustreznim  določilom (11. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
usmerjalni kodi jo določi in dodeli agencija. 

 
98MN 

 

Koda podatkovnega omrežja DNIC  

- v skladu z ustreznim  določilom (17. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
identifikacijski kodi podatkovnega omrežja  jo določi in dodeli agencija. 

 
293 P 

 

Koda mobilnega omrežja MNC 

  - v skladu z ustreznim  določilom (18. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
mednarodni oznaki mobilnega naročnika jo določi in dodeli agencija. 

MNC 

Koda mednarodne signalizacijske točke  - ISPC 

 - v skladu z ustreznim  določilom (19. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o kodi 
mednarodne signalizacijske točke jo določi in dodeli agencija. 

ISPC 

 

 
V skladu z določili ITU-T Priporočila Q.708 je treba navesti še naslednje podatke: 
 
-  funcionalnosti omrežnega elementa (STP, SEP, SCCP, ISC, GMSC …): 

 
- proizvajalca in tip omrežnega elementa, ki mu bo dodeljena koda: 

 
- poštni naslov kraja, kjer je/bo vaša oprema (omrežni element) instalirana: 

 
- enotno ime signalne točke ISPC, kakor želite, da bo vpisano v ITU-T- TSB listo: 

 
- predviden čas začetka obratovanja (mesec, leto): 

 
- identifikacija vsaj ene planirane MTP signalne relacije: 

 
- ime in naslov oddaljene signalne točke: 

 
- lokacija oddaljene signalne točke: 

 
- ISPC koda oddaljene signalne točke, če je znana: 
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Koda nacionalne signalizacijske točke  - DPC, OPC 

- v skladu z ustreznim  določilom (20. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
kodi nacionalne signalizacijske točke jo določi in dodeli agencija. 

DPC, OPC 

 
Številka izdajateljeve oznake - IIN 
 
 - v skladu z ustreznim  določilom (21. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o številki 
izdajateljeve oznake jo določi in  dodeli agencija 
 
IIN 

 
Koda proizvajalca opreme 
 
 – v skladu z ustreznim  določilom (22. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o  kodi 
nestandardne opreme jo določi in  dodeli agencija 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
Izjavljamo, da s podpisom jamčimo za resničnost in popolnost podatkov navedenih v tej vlogi. 
 

 
Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba: 

 

 /ime in priimek/ 

  

/podpis/ 

 
 
Datum : 

 

 
 

 Žig 
 
 
 
Če je potrebno vlagatelj obrazcu priloži naslednje priloge  (*):  
 

1. Ustrezno pooblastilo v primeru podpisa pooblaščene osebe 
2. Projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta 

 
 
 

Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba poslati Agenciji za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana, priporočeno po pošti. 
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2497. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju 
podatkov o razvoju trga elektronskih 
komunikacij

Na podlagi prvega in drugega odstavka 172. člena in 
201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije:

S P L O Š N I   A K T 
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov  
o razvoju trga elektronskih komunikacij

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do 
podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki 
Sloveniji s strani agencije, pri tem je agencija neodvisen regula-
tivni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa 
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; 
v nadaljnjem besedilu: zakon).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, agencija skla-
dno z zakonom zbira tudi druge podatke.

II. ZBIRANJE PODATKOV

2. člen
(zbiranje podatkov)

Operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v nadaljnjem 
besedilu: operaterji) so dolžni posredovati zahtevane podatke 
in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredovanje po-
datkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vpra-
šalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu 
agencije. Operaterji so dolžni posredovati tudi vse podatke in 
informacije preko drugih oblik vprašalnikov.

Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in infor-
macij za preteklo koledarsko leto (letni vprašalnik) so operaterji 
dolžni agenciji posredovati najkasneje do 31. marca tekočega 
koledarskega leta.

Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in infor-
macij za posamezna četrtletja koledarskega leta (četrtletni 
vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje 
v 15 dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.

Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati na 
celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in 
uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.

Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati 
brezplačno, v elektronski obliki ter v roku in na način, ki ga do-
loči agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke 
napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahte-
vane informacije v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila s 
strani agencije o nepravilnih, nepopolnih podatkih ali informa-
cijah v nasprotju z zahtevo agencije, kar določi uradna oseba 
agencije, glede na obseg potrebnih popravkov.

Operater mora o nezmožnosti posredovanja podatkov in 
informacij pisno obvestiti agencijo in obvestilu priložiti dokaze 
o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij.

Operaterji so agenciji ob vpisu v uradno evidenco opera-
terjev v obvestilu iz drugega odstavka 5. člena zakona dolžni 
pisno sporočiti podatke o kontaktni/h osebi/ah za posredovanje 
podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov, in 
sicer ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov. 
Operaterji so tudi dolžni sporočiti agenciji spremembo podatkov 
v 30 dneh po nastanku spremembe.

3. člen
(zaupnost podatkov)

Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste po-
datke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za 
katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem pri-
meru morajo agenciji predložiti akt skladen z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, v katerem so ti podatki opredeljeni kot 
poslovna skrivnost. Operaterji posredujejo akt agenciji preko 
spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Podatki in 
informacije, ki so že javno objavljeni, ne morejo biti označeni 
kot poslovna skrivnost.

III. UPORABA PODATKOV

4. člen
(namen in uporaba podatkov)

Agencija uporabi zbrane podatke in informacije predvsem 
za:

– spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v 
Republiki Sloveniji,

– analize upoštevnih trgov in izvajanje drugih pristojnosti 
na področju zagotavljanja konkurence,

– naložitev, spremembo, ohranitev ali razveljavitev obve-
znosti operaterjem s pomembno tržno močjo,

– odmero plačil po zakonu,
– izvrševanje drugih pristojnosti agencije po zakonu,
– primerjave z drugimi zbranimi podatki in informacijami.
Podatki in informacije se zbirajo tudi za spremljanje pri-

hodnjega razvoja omrežja ali storitev, če ta lahko vpliva na ve-
leprodajne storitve, ki jih operaterji dajo na voljo konkurentom. 
Agencija lahko od operaterjev s pomembno tržno močjo na 
veleprodajnih trgih tudi zahteva, da predložijo računovodske 
podatke o maloprodajnih trgih, ki so povezani s temi velepro-
dajnimi trgi.

Zbrani podatki in informacije se posredujejo tudi za na-
mene državne statistike v skladu z zakonom, ki ureja državno 
statistiko in so opredeljeni z veljavnim Letnim programom sta-
tističnih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije.

Zbrani podatki in informacije se lahko posredujejo tudi 
Evropski komisiji in drugim regulativnim organom v skladu z 
zakonom.

Pri posredovanju oziroma uporabi zaupnih podatkov in 
informacij, je agencija dolžna ohranjati stopnjo zaupnosti, skla-
dno s 3. členom tega splošnega akta.

5. člen
(objava podatkov)

Agencija lahko objavi obdelane podatke v ustrezni obliki 
na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega splo-
šnega akta.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega splošnega akta se preneha uporabljati 
Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju 
trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 73/07).

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

Št. 0073-16/2013/13
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0130

po pooblastilu št. 0202-1/2013/11  
z dne 20. 6. 2013 
Mark Pohar l.r.

Namestnik direktorja
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DOBRNA

2498. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 in vsi nadaljnji), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vsi nadaljnji) in 15. člena 
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 
134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 21. seji 
dne 17. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna  

za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

2. člen odloka o 1. rebalansu Proračuna Občine Dobrna 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni tako, da 
glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Rebalans 
proračuna 

za leto 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.836.047

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.811.014
70 DAVČNI PRIHODKI 1.535.415

700 Davki na dohodek in dobiček  1.361.788
703 Davki na premoženje  85.300
704 Domači davki na blago in storitve  88.327
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI  275.599
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  201.699
711 Takse in pristojbine  300
712 Denarne kazni  2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  13.200
714 Drugi nedavčni prihodki  57.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80.138
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  21.235
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  58.903

74 TRANSFERNI PRIHODKI  944.895
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 394.444
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  550.451

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0
783 Prejeta sredstva iz proračune EU  
za kohezijsko politiko 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.188.047
40 TEKOČI ODHODKI  949.329

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  234.345

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  41.007
402 Izdatki za blago in storitve  613.550
403 Obresti  30.000
409 Rezerve  30.427

41 TEKOČI TRANSFERI  945.106
410 Subvencije  25.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 506.155
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  52.432
413 Drugi tekoči domači transferi  361.019

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.288.112
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.288.112

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  5.500
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  5.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –352.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
750 Prejeta vračila danih posojil  0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0
50 ZADOLŽEVANJE  482.000

500 Domače zadolževanje 482.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA 130.000

550 Odplačilo domačega dolga 130.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 352.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 352.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 722.769

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2013-1(6)
Dobrna, dne 17. julija 2013

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

NOVO MESTO

2499. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Mrzla dolina – zahod

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji 
dne 11. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Mrzla dolina – zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 
26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – 
DPN in 44/13 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprej-
me Občinski podrobni prostorski načrt Mrzla dolina – zahod (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN 
in je določen v III. poglavju tega odloka.

3. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
7. Pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih re-

šitev, presoje in medsebojne primerjave variant z utemeljitvijo 
izbora najustreznejše variantne rešitve

8. Povzetek za javnost
9. Odločba MKO glede CPVO.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Ureditvena enota je sklop gradbenih parcel s skupnimi 
značilnostmi glede vsebine ter urbanistično arhitekturnih po-

gojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev in so prikazana v 
grafičnem delu odloka, list 5.1 Ureditvene enote.

(2) Podenota je del ureditvene enote s posebnimi značil-
nostmi, za katero veljajo tudi določila in pogoji za načrtovanje v 
sklopu ureditvene enote, katere del je. Podenote so prikazane 
v grafičnem delu odloka, list 5.1 Ureditvene enote.

(3) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma 
na katerem je predviden objekt in na katerem so utrjene površi-
ne, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(4) Površina za razvoj stavb, ki je prikazana v grafičnem 
delu odloka, list 5.2.1 Ureditvena situacija končno stanje in 
5.2.2 Ureditvena situacija končno stanje s prikazom dostopa 
'Z' (1. faza), je del gradbene parcele, ki predstavlja omejitveni 
prostor za gradnjo stavbe nad koto pritličja, pri čemer klet lahko 
posega tudi izven te površine. Določena je z odmiki, ki zago-
tavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje stavb in zunanjih 
površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami 
itn. Funkcionalni elementi stavb (nadstreški, balkoni, loggie, 
nastopne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in 
podobno) ter enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo 
površino za razvoj stavb, če je zagotovljen razpoložljiv prostor 
za funkcioniranje stavbe.

(5) Kota platoja je kota končno urejenega terena ob objektu.
(6) Kota pritličja je kota, ki se nahaja neposredno nad koto 

platoja ali največ 1,40 m nad njo.
(7) Skupna funkcionalna površina je površina znotraj 

gradbene parcele, ki je urejena za namen parkirišč, mani-
pulacije in zelenic, potrebnih za posamezno stavbo. Znotraj 
gradbene parcele je možno funkcionalne površine tudi povečati 
za ta namen, če je na parceli dovolj razpoložljivega prostora.

(8) Gradbena linija je urbanistični element za reguliranje 
in oblikovanje podobe soseske, ki ob upoštevanju značilnosti 
načrtovanega območja določa umestitev stavb vzdolž me-
stne ceste oziroma njihovo smer in je prikazana v grafičnem 
delu odloka, list 5.2.1 Ureditvena situacija končno stanje in 
5.2.2 Ureditvena situacija končno stanje s prikazom dostopa 'Z' 
(1. faza). Je črta, na katero morajo biti z enim robom ali delom 
fasade postavljene stavbe (osnovna enota stavbe). Funkci-
onalni elementi stavb (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne 
stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) ter 
enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo gradbeno linijo, 
če je zagotovljen razpoložljiv prostor za funkcioniranje stavbe.

(9) Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje 
med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad te-
renom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne 
upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški nad vhodom ipd., upo-
števa pa se tudi tlorisna projekcija EO in NO na gradbeni parceli.

(10) Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje 
med bruto tlorisno površino objekta (vključno z zidovi) nad 
terenom in celotno površino gradbene parcele. Pri izračunu 
bruto tlorisnih površin objekta se ne upoštevajo neizkoriščeno 
podstrešje, površina balkonov, lož in odprtih teras ter površina 
garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski 
prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena. Pri izkoriščenem 
podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih povr-
šin, kjer je svetla višina prostora večja od 1,80 m.

(11) Funkcionalno zaključena celota je prostorsko za-
ključena faza gradnje vseh stanovanjskih objektov, načrtova-
nih na posamezni gradbeni parceli s pripadajočimi zunanjimi, 
infrastrukturnimi in drugimi ureditvami ter pripadajočo javno 
infrastrukturo, ki zagotavljajo nemoteno uporabo stanovanjskih 
objektov te faze.

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(umestitev območja OPPN v prostor)

OPPN leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini 
mestne vpadnice iz smeri Straže. Območje zajema pretežno 
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nepozidana zemljišča med večstanovanjsko sosesko Slavka 
Gruma na vzhodu in individualno pozidavo soseske Brod na 
zahodu. Na severu območja sta locirani dve domačiji s stano-
vanjskima hišama in gospodarskimi objekti.

6. člen
(ureditveno območje OPPN)

Ureditveno območje OPPN je prikazano v grafičnem 
delu odloka in določeno z mejo, ki na severu zajema del 
lokalne ceste LZ 299131 Brod (v nadaljevanju besedila: ulica 
Brod – cesta »B«), na vzhodu pešpot ob soseski Slavka Gru-
ma, na zahodu območje meji na predvideno ulico Na Dragah 
– cesta »1A« (OPPN Brod – Drage), na jugu pa na travniške 
površine. Območje je velikosti okoli 4,40 ha in obsega zemlji-
šča ter dele zemljišč s parcelnimi št.: 825, 826-del, 828/2, 
850, 851, 853, 854, 859, 1310/2, 1311, 1312, 855/3, 855/4, 
856/1,, 856/5, 856/6, 856/7, 856/4, 857/2, 860/1, 860/2, 861/1, 
1328/12 (ulica Brod), 873/1, 873/3, 873/5 in 873/6, vse k.o. 
Šmihel pri Novem mestu. Obsega enoto urejanja prostora 
NM/24-OPPN-f, del enote NM/24-OPPN-e in del NM/24-a, ki 
so določene z OPN.

7. člen
(posegi izven območja OPPN)

(1) Izven območja urejanja s tem OPPN se izvede novo-
gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnih vodov, ki posegajo na 
dele naslednjih zemljišč:

– plinovodno omrežje na zemljišča s parc. št. 875/17 in 
875/26, vse v k.o. Šmihel pri Novem mestu;

– cestno omrežje – rekonstrukcija ulice Brod za izvedbo 
hodnika za pešce ter kolesarske steze do štirikrakega križišča 
ulic Brod, Cesarjeve, Slavka Gruma in Šegove na zemljiščih s 
parc. št. 1328/12, 861/2, 872/4, 877/1, 877/21, 870/1, 870/3, 
877/7, 877/8, 1303/2, 1056/3, 1069/1, 8661, vse k.o. Šmihel 
pri Novem mestu.

(2) Gradnje, ki se načrtujejo s tem OPPN, se priključujejo 
na javno gospodarsko infrastrukturo izven območja OPPN, ki je 
načrtovana z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za sosesko Brod – Drage (Uradni list RS, št. 113/09 in 
št. 45/11 – v nadaljevanju: OPPN Brod – Drage) ter se nanaša-
jo na skupno kanalizacijsko in prometno omrežje.

(3) Posegi izven območja urejanja so prikazani v grafič-
nem delu odloka, list 6.3 Zbirna situacija GJI za OPPN Brod 
– Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod.

8. člen
(prostorske ureditve)

(1) Območje je namenjeno gradnji večstanovanjskih 
stavb, razen na severnem delu ob ulici Brod, kjer je poleg več-
stanovanjske dopustna tudi gradnja stanovanjsko poslovne ali 
izključno poslovne stavbe. V južnem, vzhodnem in zahodnem 
delu je območje namenjeno ureditvi javnih zelenih površin. 
V severozahodnem delu ob ulici Brod se izvede avtobusno 
postajališče.

(2) Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za 
nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stavb in spremljajočih 
ureditev iz prvega odstavka tega člena, in sicer:

– zelene površine (ostale ureditve znotraj gradbenih par-
cel, površine za prosti čas in rekreacijo, parkovne ureditve);

– prometne ureditve znotraj območja (ceste, parkirišča, 
manipulativne površine);

– komunalna in energetska infrastruktura.
(3) Z navezavo infrastrukturnih vodov in naprav izven ob-

močja OPPN se zagotavlja funkcioniranje objektov in ureditev, 
ki so načrtovani v območju OPPN. Navezave infrastrukturnih 
vodov izven območja urejanja s tem OPPN, ki so potrebne za 
funkcioniranje objektov in ureditev s tem OPPN, so načrtovane 
z OPPN Brod – Drage.

9. člen
(delitev območja na ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na šest ureditvenih 
enot (UE1 do UE6), in sicer:

– UE1 – območje večstanovanjskih stavb s spremljajočimi 
ureditvami,

– UE2 – območje javnih zelenih površin za potrebe so-
seske,

– UE3 – območje zelenih površin, ki so namenjene vr-
tičkarstvu,

– UE4 – območje javnih zelenih površin za potrebe šir-
šega območja,

– UE5 – območje za gradnjo in rekonstrukcijo prometne 
in ostale infrastrukture ter

– UE6 – območje za ureditev mirujočega prometa za 
potrebe soseske Slavka Gruma.

(2) UE1 vključuje podenoto UE1a – območje obstoječe 
pozidave.

(3) UE5 se deli na naslednji podenoti:
– UE5a – območje rekonstrukcije lokalne ceste Brod – 

ceste »B«,
– UE5b – območje ostalih cest.

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

10. člen
(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Načrtovana gradnja naj predstavlja zapolnitev oziro-

ma nadaljevanje obstoječe tipologije, ki povezuje arhitekturo 
(grajeno strukturo) z zelenimi površinami in tako omogoča višjo 
kvaliteto bivanja. Višinski gabariti stavb ne smejo izstopati iz 
okoliške pozidave, z zagotovitvijo ustreznih odmikov v odnosu 
do obstoječe pozidave Slavka Gruma ter obstoječih objektov 
na severnem delu območja pa se ne smejo poslabšati pogoji 
osončenosti in ne zapirati pogledi na širšo okolico.

(2) Načrtovane rešitve se navezujejo na obstoječo infra-
strukturo in ureditve širšega območja. Zaradi vpliva soseske na 
obstoječo cestno mrežo bo potrebno ulico Brod znotraj obmo-
čja OPPN rekonstruirati. Na severozahodu območja se ob ulici 
Brod predvidi avtobusno postajališče, ki služi širšemu prostoru.

(3) Javne zelene površine znotraj območja OPPN se s 
pešpotmi navezujejo na zeleni sistem širšega prostora in tako 
omogočajo dobro dostopnost večjemu številu ljudi. Za dostop 
do zalednih kmetijskih površin se uredi obstoječa pot na zemlji-
šču s parc. št. 1312, k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki se uredi 
tudi za peš in kolesarski promet.

(4) Predvidena realizacija programov v območju ureja-
nja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva 
pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in 
zaščite okolja. Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim 
v prostoru (reliefu) in izhajajo iz obstoječega stanja (geometriji 
obstoječe grajene in naravne strukture).

(5) Načrtovane gradnje s tem OPPN se navezujejo na 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki je skupna za obe soseski, 
to je sosesko Brod-Drage in sosesko Mrzla dolina – zahod. 
Skupna GJI je prikazana v grafičnem delu na načrtu 6.3 Zbirna 
situacija GJI za OPPN Brod – Drage in OPPN Mrzla dolina – 
zahod.

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

11. člen
(vrste gradenj)

V posameznih ureditvenih enotah so glede na načrtova-
ne programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije 
obstoječih objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na 
zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstrani-
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tve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela 
ali celotnih objektov znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s 
tem odlokom.

12. člen
(vrste objektov)

(1) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene na-
slednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto 
po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 
pomena, Uradni list RS, št. 109/11):

V UE1 – območje večstanovanjskih stavb s spremljajočimi 
ureditvami:

1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 112 Večstanovanjske stavbe.
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 

24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

V UE1a – območje obstoječe pozidave je gradnja na-
vedenih zahtevnih in manj zahtevnih objektov dovoljena po 
odstranitvi obstoječih stavb:

1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 112 Večstanovanjske stavbe.
12 / Nestanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe (12112 Gostilne, restavracije in 

točilnice)
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

(12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejav-
nosti)

– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunika-
cij (le 1242 Garažne stavbe)

– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
– 127 Druge nestanovanjske stavbe

– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvršče-
ne drugje

2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 

24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

V UE2 – območje javnih zelenih površin za potrebe so-
seske in UE 6 – območje za ureditev mirujočega prometa za 
sosesko Slavka Gruma:

1 / Stavbe:
12 / Nestanovanjske stavbe
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komuni-

kacij
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 

24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

UE4 – območje zelenih javnih površin za potrebe širšega 
območja:

2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 

24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

V UE5 – območje za gradnjo in rekonstrukcijo prometne 
in ostale infrastrukture

1 / Stavbe:
12 / Nestanovanjske stavbe
– 127 Druge nestanovanjske stavbe:

– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: le nad-
strešnice za potnike na avtobusnih

2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej so v območju ure-
janja, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi 
gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z OPN ter 
ob smiselni uporabi predpisa o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost:

V UE1 – območje večstanovanjskih stavb s spremljajočimi 
ureditvami:

– objekti za lastne potrebe (steklenjak kot zimski vrt, nad-
strešek, utrjena dovozna pot, utrjena dvorišča);

– ograje, škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska ste-

za, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekti za 
vodne infrastrukture; pomožni cestni objekti – razen: cestni 
silos; pomožni energetski objekti – razen: telekomunikacijske 
antene in oddajniki; pomožni komunalni objekti);

– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik, odprti sezonski 
gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor);

– spominska obeležja;
– urbana oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, tran-

sparent, skulptura, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, 
vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu, 
objekt za oglaševanje).

V UE2 – območje javnih zelenih površin za potrebe so-
seske:

– objekti za lastne potrebe (uta oziroma senčnica, utrjene 
dovozne poti, utrjena dvorišča);

– ograje, škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska ste-

za, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekti za 
vodne infrastrukture; pomožni cestni objekti – razen: cestni 
silos; pomožni energetski objekti – razen: priključni plinovod, 
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etažni plinski priključek, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk 
za UNP, telekomunikacijske antene in oddajniki; pomožni ko-
munalni objekti);

– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik, odprti sezonski 
gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, 
začasna tribuna);

– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro-
stem, sprehajalna pot, trimska steza);

– spominska obeležja;
– urbana oprema (transparent, skulptura, večnamenski ki-

osk oziroma tipski zabojnik, vodnjak ali okrasni bazen, otroško 
igrišče, obešanka na drogu, objekt za oglaševanje).

V UE3 – območje zelenih površin, ki so namenjene vr-
tičkarstvu:

– ograje.
V UE4 – območje zelenih javnih površin za potrebe šir-

šega območja:
– objekti za lastne potrebe (uta oziroma senčnica, utrjene 

dovozne poti, nadstrešek, utrjena dvorišča);
– ograje, škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska ste-

za, postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, 
objekti za vodne infrastrukture; pomožni cestni objekti, pomožni 
energetski objekti, pomožni komunalni objekti);

– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik; odprti sezonski 
gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, 
začasna tribuna);

– vadbeni objekti (igrišče na prostem, kolesarska steza, 
sprehajalna pot, trimska steza);

– spominska obeležja;
– urbana oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, tran-

sparent, skulptura, uta, vodnjak ali okrasni bazen, otroško 
igrišče, obešanka na drogu, objekt za oglaševanje).

V UE5 – območje za gradnjo in rekonstrukcijo prometne in 
ostale infrastrukture in UE6 – območje za ureditev mirujočega 
prometa za sosesko Slavka Gruma:

– objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti, nadstre-
šek, utrjena dvorišča);

– ograje, škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska ste-

za, postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, 
objekti za vodne infrastrukture; pomožni cestni objekti; pomožni 
energetski objekti; pomožni komunalni objekti);

– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik);
– vadbeni objekti (kolesarska steza, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica 

z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oziroma tipski 
zabojnik, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka 
na drogu, objekt za oglaševanje).

(3) V UE1a – območje obstoječe pozidave do odstranitve 
obstoječih stavb gradnja nezahtevnih objektov ni dovoljena.

13. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje urejanja je namenjeno bivanju, na severoza-
hodu pa se izvede avtobusno postajališče. V večstanovanjskih 
stavbah je za druge dejavnosti dovoljena izraba pritličja (vho-
dne etaže) in dela kletne etaže (npr. za skladiščne površine), 
če se za potrebe zaposlenih in obiskovalcev uredijo dodatna 
parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah ali v stavbi. V 
UE1a se lahko objekt predvidi kot stanovanjski ali kot stano-
vanjsko-poslovni ali kot izključno poslovni, kjer je umeščanje 
dejavnosti možno v vseh etažah objekta.

(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so dovoljene naslednje 
dejavnosti:

V UE1 – območje večstanovanjskih stavb s spremljajočimi 
ureditvami poleg bivanja še:

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10 Proizvodnja živil:
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.

– 14 Proizvodnja oblačil:
– 14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil (krojaštvo in 

šiviljstvo po meri)
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev za-

pisa
G) TRGOVINA
– 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 58 Založništvo,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s 

tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti.
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV-

NOSTI, razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo, razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena de-

javnost),
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DE-

JAVNOSTI
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas, razen 

93.291 Dejavnost marin in
93.292 Dejavnost smučarskih centrov)

S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti, razen 96.03 Pogrebna 

dejavnost;
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HI-

ŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
V UE6 – območje za ureditev mirujočega prometa za 

potrebe soseske Slavka Gruma:
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
49 Kopenski promet.
(3) Območji UE2 in UE4 sta namenjeni za urejene javne 

zelene površine soseske, in sicer za:
– ureditev površin za šport in rekreacijo ter prosti čas 

(sprehajalna pot, trim steza, športno in otroško igrišče),
– postavitev urbane opreme,
– zasaditev dreves in grmičevja,
– ureditev zatravljenih površin, brežin.
(4) V UE3 se dovoli dejavnost proizvodnje hrane oziroma 

se uredi za vrtičkarstvo.
(5) Območje UE5 je namenjeno za gradnjo javne infra-

strukture, in sicer za:
– gradnjo prometnic ter ostale komunalno – energetske 

infrastrukture,
– ureditev avtobusnega postajališča,
– ureditev manipulativnih površin,
– ureditev ekoloških otokov,
– postavitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov 

(plinska postaja …),
– ureditev tlakovanih pešpoti.

14. člen
(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, 

zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, 

pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

15. člen
(pogoji za gradnjo večstanovanjskih stavb v UE1)

(1) Z določitvijo površin za gradnjo stavb, gradbenih linij, 
odmikov med enotami ter enako tipologijo se vzpostavlja pro-
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storski red, s kvalitetnimi arhitekturnimi rešitvami, ki bodo upo-
števale čim večjo enotnost pri oblikovanju posameznih stavb, 
pa naj se zagotovi urejena in razpoznavna soseska. Kvalitetni 
elementi oblikovanja prvega objekta morajo biti osnova za 
oblikovanje ostalih objektov, ob upoštevanju določb tega člena.

(2) Urbanistično-arhitekturni pogoji za stavbe:
Tipologija:
– Definirana je kot daljša ali krajša prostostoječa enota 

pravokotne oblike, ki je lahko poljubno razgibana z izzidki, 
dodajanjem prizidkov. Enota je lahko v detajlih tudi zaokrožena.

Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: Tlorisni gabarit osnovne enote 

nad kletjo je v obliki pravokotne lamele z razmerjem stranic 
najmanj 1:1,2, v primeru treh ali več enot na gradbeni parceli 
pa je razmerje stranic lahko tudi 1:1. Širina osnovne enote je 
najmanj 12 m in največ 18 m, kletna etaža je lahko tudi širša. 
Le-ta lahko posega tudi izven površine za gradnjo stavb z upo-
števanjem odmika najmanj 2 m od gradbene parcele.

– Vertikalni gabarit: maksimalni višinski gabarit stavb ne 
sme presegati najvišje kote stropa predzadnje etaže blokov 
soseske Slavka Gruma, tj. do višine 192,50 m n.v. na GP1; do 
višine 196,00 m n.v. na GP2 in GP4 ter do višine 199,00 m n.v. 
na GP3. V primeru maksimalnega izkoristka višine stavbe se 
zadnja etaža izvede na način, da se zunanje stene pomaknejo 
v notranjost tlorisa, ostali del pa se lahko izkoristi za izvedbo 
teras ipd. Minimalna etažnost stavbe je (K)+P+3. Pritličje je 
glede na teren lahko delno vkopano. Možna je izvedba več 
kletnih etaž. Znotraj posamezne enote so deli stavbe lahko tudi 
različno visoki v okviru dovoljenih višin.

Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Streha: osnovna streha je lahko ravna. V detajlih je 

dovoljena kombinirana streha. Na strehah je dovoljeno posta-
vljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano 
in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja. Meteorna voda s 
strešin se odvaja v meteorno kanalizacijo po določilih 31. člena 
tega odloka.

– Kolenčni zid: do največ 1,40 m.
– Kritina: dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči 

ali temno rjavi barvi, kritina ne sme biti trajno bleščeča.
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba so-

dobnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji 
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno 
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, v detajlih 
pa so lahko le-te tudi poudarjene. Uporaba fluorescentnih barv 
je prepovedana.

Lega na zemljišču:
– Lega posamezne enote je definirana znotraj površine za 

gradnjo stavb z upoštevanjem ustreznih odmikov med enotami.
– Odmiki med osnovnimi enotami: tj. minimalno 13 m 

med stranskima fasadama znotraj površine za razvoj stavb; 
minimalno 25 m med fasado predvidenega objekta ter obsto-
ječo pozidavo izven območja, pri čemer je potrebno zagotoviti 
pogoje za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, 
osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki) ter čim boljša 
naravna osvetlitev bivalnih prostorov.

– Gradbena linija: poteka v smeri sever–jug in je razvidna 
iz grafičnega dela odloka, list 5.2.1 Ureditvena situacija končno 
stanje in 5.2.2 Ureditvena situacija končno stanje s prikazom 
dostopa 'Z' (1. faza).

– Kota platoja: prilagodi se niveleti dostopne ceste in je 
razvidna iz grafičnega dela odloka, list 5.2.1 Ureditvena situa-
cija končno stanje in 5.2.2 Ureditvena situacija končno stanje 
s prikazom dostopa 'Z' (1. faza).

– Kota pritličja: je lahko do 0,50 m nad koto platoja, v pri-
meru naravnega prezračevanja kleti pa je le-ta lahko do največ 
1,40 m nad urejenim terenom.

– Dostopi na parcelo: z dostopnih cest in manipulativnih 
površin z zahodne oziroma vzhodne strani.

– Dostopi v stavbo: se uredijo s funkcionalnih površin z 
zahodne oziroma vzhodne strani stavbe.

– Dostopi v garaže: so predvideni z nivoja pritličja oziroma 
se izvedejo s klančino v kletno etažo direktno ali s strani.

Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovni-

cami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi 
tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem 
širšega koncepta krajinske ureditve soseske.

– V parterju se dopušča ureditev teras za posamezna 
stanovanja, če je za to dovolj razpoložljivega prostora, vendar 
ne na škodo zelenih površin in otroških igrišč.

– Na parcelah je dovoljena gradnja protihrupne in varo-
valne ograje.

Fi (faktor izrabe) in Fz (faktor zazidanosti):
– FZ: do 0,50.
– FI: do 2,00.
Ostalo:
– Stavbe morajo biti projektirane in izvedene v skladu s 

predpisi o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 
stavb.

16. člen
(pogoji za ureditve in gradnjo v UE1a)

(1) Do gradnje večstanovanjske stavbe na GP1 so na 
obstoječih objektih dovoljena redna in investicijska vzdrževalna 
dela. Med cestiščem in obstoječimi hišami se postavi protihru-
pna ograja. V končni fazi se gradnja v UE1a načrtuje skladno 
s pogoji 15. člena tega odloka.

(2) GP6 se po ukinitvi dostopa »Z« lahko priključi h GP1 
za potrebe funkcionalnih površin ob objektu.

17. člen
(pogoji za ureditve in gradnjo v UE2)

(1) Javne zelene površine za potrebe soseske v UE2 
se primarno namenijo za rekreacijo in prosti čas. Skladno s 
24. členom tega odloka se opremijo z igriščem ali več igrišči za 
igre z žogo (košarkarsko igrišče, mali nogomet ipd.), otroškim 
igriščem (peskovnik, tobogan, gugalnice ipd.) ter ostalo opremo 
za počitek stanovalcev (klopi, koši za smeti ipd.). Območje se 
lahko načrtno in skladno z ostalimi ureditvami dodatno zasadi 
z zelenjem (drevesa in grmičevje). Višinska razlika do nivoja 
intervencijske ceste na vzhodu naj se rešuje v glavnem z oze-
lenjenimi brežinami.

(2) V UE2 je možno poleg ureditve javnih zelenih površin 
iz prve (1) točke tega člena načrtovati podzemno garažno hišo 
za potrebe parkirišč stavb na GP2. V primeru izvedbe podze-
mne garaže se le-ta izvede izključno pod urejenim terenom, na 
terenu nad garažo je potrebno urediti javne zelene površine in 
igrišča skladno z normativom, ki je določen v 24. členu tega od-
loka. Garaža se lahko izvede z upoštevanjem odmika najmanj 
2 m od gradbenih parcel, razen na stičnem območju z GP2, kjer 
se ureditve navezujejo.

18. člen
(pogoji za ureditve v UE3)

Območje UE3 se lahko uredi za vrtičkarstvo in se ogradi 
z varovalno žično ograjo po možnosti zelene barve.

19. člen
(pogoji za gradnjo v UE6)

Na zemljišču s parcelno št. 873/5, k.o. Šmihel pri No-
vem mestu, so predvidena parkirna mesta. Znotraj začrtane 
površine za razvoj stavb se dopusti tudi gradnja garažnega 
objekta, namenjenega ureditvi parkirnih mest oziroma garaž, 
z vertikalnim gabaritom (K)+P+1, pri čemer število kletnih etaž 
ni omejeno. Kletna etaža lahko poseže tudi izven površine za 
razvoj stavb z upoštevanjem odmika najmanj 2 m od gradbenih 
parcel.



Stran 7476 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

20. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni 
v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na gradbeni 
parceli in oblikovani skladno s podrobnejšo namensko rabo 
območja ter z ostalimi okoliškimi objekti.

(2) Za določitev velikosti in zmogljivosti, odmikov ter obli-
kovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju ure-
janja se skladno z drugim odstavkom 12. člena uporabljajo 
določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in 
smiselno določila veljavnega OPN.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko na gradbeno 
parcelo umeščajo tudi izven površine za razvoj stavb, pri čemer 
se skladno z drugim odstavkom 12. člena upošteva odmike od 
gradbenih parcel po določilih veljavnega OPN.

21. člen
(površina za razvoj stavb)

(1) Na površini za razvoj stavb je poleg stavb dovoljena 
tudi gradnja spremljajočih objektov in ureditev (kot gradbeno 
inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti), pri čemer 
lahko kletna etaža posega izven le-te.

(2) Površina za razvoj stavb je določena v okviru posa-
mezne gradbene parcele z odmikom najmanj 4 m od parcelnih 
mej novodoločenih gradbenih parcel.

22. člen
(določitev gradbene linije)

Gradbene linije, določene v grafičnem delu odloka, listu 
5.2.1 Ureditvena situacija končno stanje in 5.2.2 Ureditvena 
situacija končno stanje s prikazom dostopa 'Z' (1. faza), se 
lahko v okviru površine za razvoj stavb premaknejo. Premik je 
dovoljen le vzporedno s prikazano gradbeno linijo in hkrati za 
vse stanovanjske stavbe v okviru posamezne gradbene parcele 
v enaki razdalji.

23. člen
(rušitve objektov)

Za gradnjo nove večstanovanjske stavbe na GP1 se vsi 
objekti, zgrajeni na zemljišču s parc. št. 856/5, 857/2, 860/2, 
vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, odstranijo. Prav tako se 
odstrani kapelica, ki stoji na parc. št. 856/6, k.o. Šmihel pri 
Novem mestu. Le-ta se prestavi na parc. št. 861/1, k.o. Šmihel 
pri Novem mestu. Ruši se tudi obstoječa TP (na drogu), ki stoji 
na zemljišču s parc. št. 826, k.o. Šmihel pri Novem mestu, na 
GP16.

24. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin, brežin  

in podpornih zidov)
(1) Za potrebe soseske se znotraj območja OPPN uredi 

najmanj 15 m² zelenih površin na stanovanje. Od tega mora 
biti zagotovljenih v oddaljenosti do 100 m od stanovanj naj-
manj 2,5 m² površin na stanovanje, namenjenih za počitek 
stanovalcev, ter 7,5 m² na stanovanje za igro mlajših otrok. V 
oddaljenosti do 300 m od stanovanj pa mora biti najmanj 5 m² 
na stanovanje zagotovljenih površin za igro z žogo za potrebe 
večjih otrok in mladostnikov.

(2) Zelene površine v območju urejanja sestavljajo javne 
zelene površine (UE4) za potrebe širšega območja, javne 
zelene površine za potrebe soseske (UE2), zelene površine, 
ki so namenjene vrtičkarstvu (UE3) in urejene zelene površine 
v sklopu gradbenih parcel v UE1. Zelene površine so med 
seboj povezane z javnimi pešpotmi. Na predvidenih zelenih 
površinah naj se obstoječa vegetacija v čim večji meri ohranja.

(3) Za potrebe širšega območja Drske in Broda se uredijo 
zelene javne površine na zahodnem in južnem delu območja 
(v UE4), na vzhodnem delu pa so zelene javne površine na-

menjene le tej soseski (v UE2). Javne zelene površine v UE2 
in UE4, ki se morajo v čim večji meri zasaditi z visokoraslim 
drevjem skladno s predvideno vsebino, se namenijo parkovnim 
ureditvam, rekreaciji in/ali preživljanju prostega časa ter uredijo 
športna igrišča za igro z žogo (košarkarsko igrišče ali drugo 
igrišče z žogo), opremijo z igrali za otroke ter ustrezno urbano 
opremo. Igrišče za igro z žogo se ogradi z varovalno ograjo.

(4) Zelenice, ki pripadajo ureditvam znotraj gradbenih 
parcel, se zatravi in/ali hortikulturno uredi ter redno vzdržuje. 
Pri ozelenitvah se uporablja avtohtone vrste drevnine.

(5) Ob pešpoteh, ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali 
asfaltirajo, se postavi urbana oprema, namesti klopi, koše za 
smeti in cvetlična korita. Celotno območje se uredi s primerno 
in poenoteno urbano opremo.

(6) Zasaditve drevesne vegetacije ob javnih površinah po-
udarjajo glavne smeri v prostoru, hkrati pa imajo funkcijo zelene 
bariere med stanovanjskim območjem in načrtovano mestno 
cesto, pri čemer se uporablja ena vrsta dreves. Avtohtono 
drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter 
namenom zasaditve in pri tem upošteva vegetacijsko podobo 
v okolici. Krajinska ureditev celotnega naselja naj upošteva 
poenoteno urejanje javnih površin naselja na način, da se 
upoštevajo določene drevoredne poteze, enotne živice oziroma 
ograje.

(7) Za organizacijo gradbenih parcel in ostalih površin 
bodo predvsem v območju UE1 potrebne delne izravnave 
terena s preoblikovanjem terena. Preoblikovanje terena ter 
premostitev višinskih razlik mora biti izvedeno z blagimi in 
ozelenjenimi brežinami, ki se lahko urejajo tudi kaskadno z 
vmesnimi zazelenitvami. Dovoljeni so tudi podporni zidovi v 
kamniti ali betonski izvedbi. V primeru izvedbe podpornih zidov 
se ti ozelenijo s popenjalkami ali sorodnimi rastlinami.

25. člen
(usmeritve za ureditev javnih površin)

(1) Javne površine v območju urejanja so prikazane v 
grafičnem delu odloka, list št. 5.3 Prikaz javnih površin. Kot 
javne površine so opredeljena območja: območje za gradnjo in 
rekonstrukcijo prometne in ostale infrastrukture (UE5), območje 
javnih zelenih površin za potrebe soseske (UE2) in območje 
javnih zelenih površin za potrebe širšega območja (UE4).

(2) Komunalna in ostala infrastruktura poteka pretežno 
v koridorju prometnih površin. V sklopu prometnic se uredijo 
hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, koši za 
smeti ipd. Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora 
biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane 
opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, 
označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. 
Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti po-
enotenje v materialih in barvah za celotno območje. Površina 
pod ekološkim otokom se utrdi s tlakovci ali monolitno površino, 
ob robu otokov pa predvidi ustrezna zazelenitev ali drugačne 
ureditve, ki zakrivajo poglede na kontejnerje.

(3) V GP9 se izvede pešpot, celoten koridor pa se nameni 
za ureditev infrastrukture. Na severnem delu GP9 oziroma 
ob severnem robu pešpoti se izvedejo ustrezne zasaditve z 
grmovnicami oziroma drugo primerno vegetacijo v smislu ure-
ditve zelenega pasu do obstoječih stanovanjskih hiš v UE1a. 
Za zaščito zelenih površin se ob robu avtobusnega postajališča 
oziroma hodnika za pešce (UE5a) postavi zaščitna ograja.

2.4 Parcelacija in gradbene parcele

26. člen
(podatki za parcelacijo)

Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela odloka, list 
št. 9.1 Načrt parcelacije in prikazuje površine za gradnjo javne 
infrastrukture in površine gradbenih parcel. Mejne točke parcel 
so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu 
in so razvidne iz istega načrta.
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27. člen
(gradbene parcele v posameznih ureditvenih enotah)
(1) V UE1 so gradbene parcele določene tako, da omo-

gočajo gradnjo, nemoteno uporabo in vzdrževanje manj zah-
tevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter zagotavljanje 
požarne varnosti, vključno z zagotavljanjem manipulativnih 
površin, parkirišč, zelenic ter dostopov z javnih in/ali notranjih 
internih cest.

(2) Na posamezni gradbeni parceli v UE1 se znotraj povr-
šine za razvoj stavb zgradi najmanj dve večstanovanjski stavbi. 
V podenoti UE1a se na gradbeni parceli zgradi ena stavba.

(3) V UE2, UE3 in UE4 ter UE5 in UE6 so gradbene par-
cele določene tako, da omogočajo po tem odloku načrtovane 
ureditve, gradnjo, nemoteno uporabo in vzdrževanje nezahtev-
nih in enostavnih objektov ter zagotavljanje požarne varnosti, 
vključno z zagotavljanjem manipulativnih površin, parkirišč, 
zelenic ter dostopov z javnih in/ali notranjih internih cest.

(4) Velikosti gradbenih parcel v posameznih ureditvenih 
enotah so določene v grafičnem delu odloka, list 9.1 Načrt 
parcelacije.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

28. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Dostop v sosesko se izvede ob zahodni strani območja 
urejanja z ulice Brod (LZ 299131) – ceste »B«, in sicer preko 
nove ceste »1A« – del ulice Na Dragah (po OPPN Brod Drage).

(2) Ulica Brod – cesta »B« ima v naselju funkcijo zbirne 
stanovanjske ceste. Na tangiranem odseku se predvidi rekon-
strukcija ulice Brod z umestitvijo površin za pešca in kolesarja, 
preoblikovanjem obstoječih in izvedbe novih priključkov ter z 
izvedbo avtobusnega postajališča. Njena računska hitrost je 
30 km/h, kar se omeji s prometno signalizacijo že ob izvedbi 
dostopa »Z«. Projektirani prečni profil ulice Brod – ceste »B« 
je v širini 10,70 m: kolesarski pas na nivoju vozišča širine 
1,50 m; vozni pas širine 2x3,00 m; varovalni pas širine 0,50 m; 
kolesarska steza širine 1,00 m; hodnik za pešce širine 1,20 m 
ter bankina širine 0,50 m.

Križišče ceste »1A« s cesto »B« se oblikuje kot klasično 
»T« križišče z levim zavijalnim pasom na glavni prometni sme-
ri. Zavijalni radiji se predvidijo na minimalno 8 m, kar ustreza 
predvideni prometni obremenitvi in karakterističnemu vozilu – 
komunalnemu vozilu. Priključek javne poti JP 799113 na ulico 
Brod ima status skupinskega priključka, ki se ga preoblikuje in 
uredi s prometno signalizacijo.

(3) Soseska se na novo cesto »1A« navezuje s priklju-
čevanjem dostopne ceste »C« do objektov na GP2 in GP3. 
Za dostop do predvidenih stavb na GP2 se do izvedbe ceste 
»C« uredi dostop »Z« v širini do 5 m z rekonstrukcijo obstoječe 
poljske poti in s priključevanjem (P1) na ulico Brod – cesto »B«. 
Po izvedbi prečne povezave – ceste »C« se dostop »Z« ukine. 
Za dostop do objekta na GP1 se uredi dostop z rekonstrukcijo 
obstoječega priključka (P2) pešpoti na ulico Brod – cesto »B«.

(4) Ob vzhodni strani javnih zelenih površin v koridorju 
obstoječe poljske poti s parc. št. 1312, k.o. Šmihel pri Novem 
mestu, se izvede kombinirana kolesarska in pešpot v minimalni 
širini 2 m, ki služi tudi kot dostop do zalednih kmetijskih površin. 
Le-ta se utrdi in protiprašno uredi.

(5) Obstoječa javna pot (GP13), ki v naravi v večjem delu 
že obstaja predvsem za potrebe soseske Slavka Gruma in 
poteka po zemljišču s parc. št. 1310/2, 873/7, 875/32, 1311, 
875/17, 875/18, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, na vzho-
dnem delu se ohranja. Načrtuje se le njeno vzdrževanje in 
dograditev na manjkajočem delu ob GP5, ki se izvede v širini 
3 m in naveže na obstoječe dele.

(6) Za večstanovanjske stavbe je na terenu ali v stavbi 
(pritlična ali kletna etaža) potrebno zagotoviti najmanj 1,5 par-

kirnega mesta za vsako stanovanje. Vsaj 50 % potrebnih par-
kirišč je potrebno zagotoviti v stavbi oziroma pod zemljo, 50 % 
pa jih je lahko na terenu, pri čemer je na terenu potrebno 
zagotoviti vsaj 10 % vseh parkirišč za obiskovalce. Odstopa-
nje od predpisanega % za umeščanje parkirišč je dovoljeno 
+–10 %, pri čemer pa mora projektant to odstopanje obrazložiti 
v projektni dokumentaciji. V okviru zunanjih parkirišč mora biti 
zagotovljen tudi ustrezen delež mest za parkiranje koles in 
parkirna mesta za invalide, preostanek potrebnih mest le-teh 
pa v okviru parkirišč v stavbah. Parkirišča na terenu se uredijo 
na območju posamezne gradbene parcele tako, da med njimi 
in stanovanjskimi stavbami ne poteka javna cesta. Parkirišča 
se izvedejo z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se 
nadkrijejo z nadstrešnicami. Izvedejo se na način, da dajejo iz-
gled zelenih površin, in sicer z zasaditvijo visokoraslih dreves, s 
travnatimi ploščami, s pomočjo travnatih rešetk ipd. Na ta način 
se vzpostavlja in ohranja več zelenih površin, kar daje soseski 
še dodatno kvaliteto. Na nadstreških za avtomobile se dopušča 
možnost postavitve sončnih zbiralnikov, ki naj bodo postavljeni 
zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega obmo-
čja. Nadstreški se lahko izvedejo kot samostojni objekt, v nizu, 
z ravno ali enokapno streho.

(7) Ob pešpoti parc. št. 1310/2, vse k.o. Šmihel pri Novem 
mestu, se na GP14 na vzhodu območja izvedejo parkirna me-
sta za potrebe soseske Slavka Gruma, do katerih se omogoča 
dostop z vzhodne strani med obstoječima blokoma Ulice Slav-
ka Gruma št. 58 in 60, dopusti pa se tudi gradnja garažnega 
objekta, namenjenega ureditvi parkirnih mest oziroma garaže.

(8) Kot požarne/intervencijske poti se opredelijo vse no-
tranje ceste, ki so za ta namen označene v grafičnem delu, 
list 8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo okolja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, in sicer širine minimalno 3,00 m.

(9) Vse pešpoti znotraj območja, ki služijo pešcu in/ali 
kolesarju se utrdijo in izvedejo v protiprašni izvedbi.

(10) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki 
bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkci-
onalno ovirane ljudi. Opremijo se z ustrezno urbano opremo, 
talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, sve-
tlobno) ter opremo v skladu s predpisom, ki ureja prometno 
signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah. »Vhodi« 
na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno 
klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.

(11) Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je 
potrebno upoštevati Priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 
5/2 – 2000 (Slovensko društvo za razsvetljavo, Maribor 2000).

(12) Pri urejanju območja je potrebno upoštevati veljavne 
tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih 
površin ter predpise o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstano-
vanjskih stavb. Predlagane rešitve so posebej utemeljene v 
Idejni zasnovi Prometne rešitve priključevanja soseske Mrzla 
dolina – zahod (Topos, d.o.o., št. proj. IDZ-11/12, oktober 2012, 
sprememba januar 2013).

(13) V nadaljnjih fazah obdelave projektne dokumentacije 
je potrebno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi predvideti 
dimenzioniranje voziščnih konstrukcij. Prav tako je potrebno 
posebno pozornost nameniti odvodnjavanju padavinske vode 
z vozišča in planuma.

29. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

in priključevanje)
(1) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in ener-

getsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s 
pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav.

(2) Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske 
infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo stavb znotraj 
posamezne ureditvene enote in lahko poteka tudi sočasno.

(3) Stavbe lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je 
bila zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem 
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tudi vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja 
gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za funkcio-
niranje stanovanjskih objektov na posameznih GP oziroma v 
okviru posameznih funkcionalno zaključenih celot ter komu-
nalna oprema izven območja urejanja, na katero se objekti, 
načrtovani v OPPN, navezujejo.

30. člen
(vodovod)

(1) Obstoječe vodovodno omrežje poteka severno od 
območja urejanja v cestišču ulice Brod – ceste »B«. Območje 
se nanj priključuje na križišču dostopa »Z« z ulico Brod – 
cesto »B« preko dveh odcepnih vej.

(2) Znotraj območja urejanja se zgradi ustrezno sekundar-
no vodovodno omrežje. Dimenzioniranje omrežja se izvede na 
osnovi hidravličnega izračuna celotnega vodovodnega sistema, 
z upoštevanjem dolgoročnih razvojnih potreb tega predela. 
Zaradi zagotovitve požarne vode se sekundarne vode zanka.

(3) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upo-
števati predpise o javnem vodovodu, o oskrbi prebivalstva s 
pitno vodo ter o zaščiti vodnih virov na območju Mestne občine 
Novo mesto.

(4) Priključevanje objektov na javno vodovodno omrežje 
bo možno po izvedbi in predaji v upravljanje smiselno zaključe-
nih celot vodovodnega omrežja, načrtovanega po tem OPPN 
in OPPN Brod – Drage (Uradni list RS, št. 113/09 in 45/11, v 
nadaljevanju: OPPN Brod – Drage).

31. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju urejanja je predvidena kanalizacija v 
ločenem sistemu.

(2) Za odvod fekalnih odpadnih vod se v območju urejanja 
zgradi glavni vod fekalne kanalizacije DN 300, ki poteka v cesti 
zahodno od predvidene gradnje in se na območju priključka 
dostopa »Z« (predvidenega v 1. fazi za dostop na GP2) na 
ulico Brod – cesto »B« priključuje na rekonstruirano fekalno 
kanalizacijo, načrtovano po OPPN Brod – Drage, ki poteka 
v ulici Brod in se navezuje na črpališče Irča vas ter naprej na 
CČN Ločna.

(3) Izpust meteornih voda s parkirišč se izvede v meteor-
no kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob. Le-ta poteka v cesti 
zahodno od predvidene gradnje in se na območju priključka 
dostopa »Z« (predvidenega v 1. fazi za dostop na GP2) na 
ulico Brod – cesto »B« priključuje na rekonstruirano meteorno 
kanalizacijo, načrtovano po OPPN Brod – Drage.

(4) Za odvodnjavanje manjših utrjenih površin se v okviru 
posameznih parcel lahko predvidijo tudi ponikovalnice z manj-
šo kapaciteto, če se z geološkimi raziskavami in elaboratom 
dokaže, da je ponikanje na lokaciji možno in ne bo vplivalo na 
odvodnjavanje širšega območja ter poslabševalo obstoječih 
razmer. Dimenzioniranje ponikovalnic se izvede po predhodnih 
geoloških raziskavah in ugotovljenih sposobnostih zemljišča 
za ponikanje. Iz ponikovalnih komor se izvede prelivne robove 
za izredno visoke vode, ki se nato izpustijo v zbirno meteorno 
kanalizacijo in naprej po rekonstruiranem kanalu, načrtovanem 
z OPPN Brod – Drage, v reko Krko.

(5) Meteorna in fekalna kanalizacija, ki sta potrebni za 
uporabo stanovanjskih objektov v UE1 na GP2 se v 1. fazi do 
izvedbe ločenega sistema (rekonstrukcije kanalizacije po ulici 
Brod do reke Krke, ki je načrtovana z OPPN Brod – Drage) lah-
ko priključujeta na obstoječo kanalizacijo v mešanem sistemu, 
ki poteka v ulici Brod – cesti »B«. Po izvedbi ločenega siste-
ma do reke Krke pa je obvezna priključitev na novozgrajeno 
omrežje. Do mesta priključitve na obstoječo kanalizacijo mora 
investitor zgraditi ločen sistem kanalizacije. Fekalne vode se 
priključujejo na obstoječ mešan sistem, meteorne vode pa se 
rešujejo s ponikanjem. V primeru visokih voda se izvede pre-
livni rob za izredno visoke vode, ki se nato izpustijo v obstoječ 

sistem kanalizacije. Projektant mora s hidravličnim izračunom 
dokazati pretočno sposobnost obstoječe kanalizacije.

(6) Vse rešitve morajo biti potrjene s strani lastnika komu-
nalne infrastrukture in upravljavca javne kanalizacije.

(7) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno 
upoštevati vse potrebne predpise o javni kanalizaciji, o izvaja-
nju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda ter o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(8) Priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrež-
je bo možno po izvedbi in predaji v upravljanje smiselno zaklju-
čenih celot kanalizacijskega omrežja, projektiranega po tem 
OPPN in OPPN Brod – Drage.

32. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje objektov se prednostno predvidi iz ob-
stoječih TP (TP Mrzla dolina, TP Brod Drage ali TP Slavka 
Gruma 2). V primeru potrebe po večji odjemni moči se predvidi 
novo TP ustrezne moči na območju urejanja. Ruši se obstoječa 
TP (na drogu), ki stoji na zemljišču s parc. št. 826, k.o. Šmihel 
pri Novem mestu, na GP16. Novo TP se vzanka v obstoječe 
oziroma predvidene 20 kV kablovode, položene v EKK. Na 
vseh uvozih se EKK dodatno mehansko utrdi skladno s tehnič-
nimi predpisi, normativi in standardi.

(2) Obstoječe 20 kV daljnovode, ki potekajo preko obmo-
čja urejanja, je potrebno prestaviti v novo obbetonirano EKK 
skladno s predvidenim OPPN Brod – Drage.

(3) Kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi ter jaški 
standardnih dimenzij, ki se jih v cestnem telesu dodatno zaščiti 
s pustim betonom. Kanalizacija se vodi v peščevih površinah 
odmaknjeno od ostale infrastrukture. V hodniku za pešce se 
cevi zasipljejo s peskom ter nato z gramozom. Odjem za posa-
mezne objekte se izvede preko samostojnih KRO, ki so skupne 
za več objektov.

(4) Za potrebe informatike je potrebno po celotni trasi EKK 
predvideti še dvojček 2 x fi 50 mm.

(5) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja je po-
trebno upoštevati tudi sledeče pogoje:

– Pred pričetkom posegov v prostor je potrebno zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov.

– Vse tangence je potrebno projektno obdelati v smislu 
dolgoročnih rešitev, tangirane vode pa predhodno nadomestiti z 
nadomestnimi vodi, pri čemer se kakovost napajanja obstoječih 
odjemalcev ne sme poslabšati.

– Minimalni odmiki od sosednjih komunalnih vodov in 
naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi 
in normativi.

– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne pre-
stavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elek-
troenergetske infrastrukture) je v fazi projektne dokumentacije 
potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljav-
no tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

– Priključitev objektov na elektroenergetsko omrežje se 
izvede skladno s pogoji upravljavcev energetskih vodov in 
naprav.

(6) Na območju urejanja se ob cesti na vzhodni in zahodni 
strani izvede klasična javna razsvetljava. V sklopu načrtovanja 
večstanovanjskih stavb se po poteh med stavbami predvidi 
zunanja razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne 
bo večja od 40 m. Višina kandelabrov in tipi svetilk naj bodo 
skladni z namembnostjo površin. Kable naj se vodi ob nizkona-
petostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Razsvetljava mora 
biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t. i. svetlobnega 
onesnaževanja, in sicer v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

(7) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko 
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s 
pocinkanim valjancem FeZN.
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33. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Za navezavo nove soseske na telekomunikacijska 
omrežja telekomunikacijskih operaterjev (Telekom, Telemach, 
T2) se v sklopu komunalne in cestne infrastrukture zgradijo 
nove kabelske kanalizacije, ki se jih navezuje na najbližja 
obstoječa zunaj območja urejanja oziroma so usklajena z re-
šitvami OPPN za sosesko Brod – Drage. Izhodiščne točke 
navezav se predvidijo v nadaljnjem projektiranju za vsakega 
operaterja posebej. Kabelske kanalizacije se gradijo v skupnem 
koridorju, kjer se predvidijo posamezne cevi ločeno glede na 
telekomunikacijskega operaterja.

Za telekom se predvidi priključevanje v kabelskem jašku 
KJ23 na trasi glavne kabelske kanalizacije ob Topliški cesti, 
za Telemach pa je predvideno priključevanje v več vstopnih 
točkah (jaških) obstoječe cevne KK (na Z delu obstoječega niza 
blokov) v neposredni bližini (na V robu) OPPN.

(2) Ob kabelski TK kanalizaciji se predvidi samostojna 
kabelska kanalizacija za optično omrežje.

(3) S predvideno gradnjo na obravnavanem območju 
bo tangirano obstoječe KKO in razvodno TK omrežje, za kar 
se izvede ustrezna zaščita oziroma prestavitev na tangiranih 
odsekih.

34. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Predviden plinovod znotraj območja se naveže na 
obstoječo mestno plinovodno mrežo, ki poteka v cesti Brod. 
Ob rekonstrukciji ceste se le-ta na tangiranem odseku zamenja 
z večjim profilom cevi. Plinovod v območju urejanja se krožno 
naveže z obstoječim plinovodom ob objektu Slavka Gruma ter 
plinovodom soseske Brod – Drage. Plinovod se polaga vzpore-
dno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Distribucijski plinovod 
ne sme potekati pod stavbami.

(2) Nadtlak v distribucijskem plinovodu bo znašal 1,0 bar. 
Na plinovodu morajo biti nameščene sekcijske zaporne pipe, v 
najnižjih točkah mora biti zagotovljen izpust kondenza.

(3) Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu z do-
ločili o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar. Notranja 
plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena v skladu 
s tehničnimi predpisi za plinsko napeljavo DVGW-Trgi 86 ter 
internimi tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja.

(4) Križanje plinovodnega omrežja z ostalimi komunalnimi 
vodi je potrebno izvesti v prisotnosti nadzornega organa in 
upravljavca posameznega komunalnega voda.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upo-
števati še predpise in navodila za distribucijsko plinovodno 
omrežje zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto ter 
splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz dis-
tribucijskega omrežja.

35. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje stavb je predvideno preko mestne plinske mre-
že z zemeljskim plinom. Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkori-
ščanjem drugih virov energije, npr. alternativnih virov ogrevanja 
in tudi hlajenja (pasivna hiša), s solarno energijo (obnovljivi viri 
energije), toplotnimi črpalkami ipd.

36. člen
(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj 
območja urejanja in se redno odvažajo v Center za ravnanje 
z odpadki Dolenjske v Leskovec. Na območju urejanja se za-
gotovi potrebno število ekoloških otokov (zbirnih mest posod 
za odpadke). Le-ti se locirajo tako, da je možen odvoz s ko-
munalnim vozilom. Za posamezne zabojnike se uredijo zaprte 
nadstrešnice v leseni izvedbi, ki so dostopne stanovalcem in 
koncesionarjem za odvoz.

(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža/papir, karton, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali 
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno in 
jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov se postavi na ekološko tehnično ustrezen prostor.

(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen 
s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine 
Novo mesto.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad-
benimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter pred-
pisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

37. člen
(kulturna dediščina)

Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanje narave

38. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 
območje predvidene stanovanjske soseske spada v območje 
III. stopnje varstva pred hrupom. V primeru prekoračitve mejnih 
vrednosti hrupa v okolju po izgradnji soseske je umestitev novih 
hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč izvesti smiselne 
protihrupne ukrepe oziroma zaščito na stavbah oziroma zmanj-
šati vpliv hrupa na dovoljeno raven.

(2) Za načrtovane stavbe in zunanje površine v območju 
OPPN je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom na pred-
metnem območju ter načrtovati ustrezno zvočno zaščito stavb 
skladno z določili predpisa o zvočni zaščiti stavb. Pri tem je 
potrebno upoštevati predvsem obremenitve s hrupom, ki jih bo 
povzročala načrtovana mestna cesta.

(3) Stanovanjsko območje se pred hrupom varuje na 
način, da se od ceste loči z zelenim pasom, ob cesti pa se 
zasadi drevored, ki hrup ublaži. Za zaščito pred hrupom se po-
stavi ograja ob GP1 (obstoječa pozidava) ter ob avtobusnemu 
postajališču.

39. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi izgradnje sta-
novanjske soseske ne bo presegala dovoljenih koncentracij 
v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih 
vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila 
predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, 
da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

40. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je pred-
videno s priključitvijo na centralno čistilno napravo v Ločni, 
padavinske vode pa se preko meteorne kanalizacije speljejo v 
reko Krko. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na 
njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. 
Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za pre-
prečitev udora ponikanih vod v cestna telesa. Onesnažene pa-
davinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev olj in maščob.
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(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili 
predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Emisije v vodotok naj bodo urejene tako, da 
bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili 
predpisa o stanju površinskih voda.

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili pred-
pisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest in določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na način, da bo v 
čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda 
z urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavin-
skih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali padavinsko 
kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi 
zadrževalniki ipd.).

(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varno-
stne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno 
onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

41. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Za zagotavljanje povečanih potreb po električni ener-
giji je predvidena postavitev transformatorske postaje, ki pred-
stavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obra-
tovanje se morajo upoštevati določila predpisa o elektromagne-
tnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter določila 
predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire 
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

(2) Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali 
rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega 
sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje 
kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati 
mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posame-
znih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z 
veljavnimi predpisi.

42. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

Z upoštevanjem umeščanja stavb znotraj površine za 
razvoj stavb ter z upoštevanjem medsebojnega odmika med 
posameznimi enotami znotraj površine za razvoj stavb, tj. mi-
nimalno 13 m med stranskima fasadama znotraj površine za 
razvoj stavb in minimalno 25 m med fasado predvidenega 
objekta ter obstoječo pozidavo izven območja, se zagotavlja 
ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega 
leta. Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora 
biti predvidena tako, da se v največji možni meri zagotovi dobro 
osončenost oziroma naravno osvetlitev bivalnih prostorov. Z 
umestitvijo novih objektov, načrtovanih s tem OPPN, mora biti 
zagotovljeno vsaj minimalno osončenje obstoječih objektov 
v sosednji soseski Slavka Gruma na V delu, ki je določeno s 
predpisi za osončenje bivalnih prostorov.

43. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)

(1) Predvidene gradnje in ureditve se umeščajo v prostor, 
katerega okolica je v večji meri že pozidana. Z upoštevanjem 
tipologije obodne pozidave se v notranjosti območja ohranja 
zelene površine, ki se preko zelenega sistema v območju 
OPPN navezuje na odprti prostor v južni smeri. Notranjo struk-
turo območja je zaznati kot preslikavo linij iz neposredne oko-
lice z upoštevanjem zadostnih odmikov, ki omogočajo zelene 
prehode, optimalno osončenost ter odpiranje pogledov. Pri 
umeščanju stavb je upoštevana glavna smer, ki poteka v smeri 
doline (sever–jug).

(2) Vertikalni gabariti večstanovanjskih stavb po določilih 
tega odloka ne presegajo višine obstoječih objektov oziroma 

kote stropa predzadnje etaže blokov soseske Slavka Gruma in 
tako le-te višinsko ne izstopajo v prostoru, s čimer se ohranja 
silhueta naselja.

(3) Zelene površine se zasadi z avtohtono vegetacijo. 
Višinske razlike se morajo prednostno reševati z izvedbo zaze-
lenjenih brežin. Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske zna-
čilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti ipd.).

44. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izko-
pane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo 
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih višine do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo 
 pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

vključno z varstvom pred požarom

45. člen
(naravne omejitve)

Območje urejanja leži izven območja erozivnosti ali 
plazovitosti terena ter izven območja poplavnosti in visokih 
podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega 
varstva s tega področja pri gradnji stavb in ostalih ureditev 
niso potrebni.

46. člen
(zaklanjanje)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju za-
klonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito 
pred vojnimi udejstvovanji, le-teh ni potrebno predvideti. V vseh 
novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

47. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi 
predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi 
(živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, 
se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva 
ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji 
prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh 
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo 
in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami 
odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST 
DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je 
predvideno hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine 
požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samo-
stoječimi stavbami mora biti najmanj 8 m, da se ne omogoča 
prenos požara z objekta na objekt (če odmiki niso določeni s 
posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, 
požarnovarnostni odmiki med stavbami).

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju 
OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so pove-
zana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo 
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.
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48. člen
(potresna varnost)

(1) Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane 
za projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g. V skladu z določili 
predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti 
le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo 
verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in 

vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 

nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
(2) Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene 

po predvidenih prometnicah, parkiriščih in pešpoteh ter po 
obstoječi pešpoti, ki poteka po zahodnem robu soseske Slavka 
Gruma. Tako bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali 
ali premoženja.

7. Faznost (etapnost) izvedbe prostorske ureditve

49. člen
(faznost)

(1) OPPN se lahko izvaja fazno na način, da so posame-
zne faze prostorskih ureditev zaključene funkcionalne celote, 
ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih 
delov prostorske ureditve. V sklopu zaključenih funkcionalnih 
celot mora biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča javna in 
ostala infrastruktura, ki je po tem odloku zahtevana za upora-
bo stanovanjskih objektov v okviru posamezne funkcionalno 
zaključene celote.

(2) Ureditev zelenih površin in gradnja igrišč k posame-
znim stanovanjskim stavbam se zagotovi skladno s 24. členom 
tega OPPN. Investitorji posameznih stanovanjskih stavb so 
glede na število stanovanj dolžni zagotoviti sorazmerni del 
zelenih površin znotraj OPPN, pri čemer morajo biti zelene 
površine in igrišča v UE2 za potrebe soseske zgrajene in pre-
dane v uporabo ob predaji v uporabo prvega izmed načrtovanih 
stanovanjskih objektov s tem OPPN.

(3) Do pričetka uporabe načrtovanih stanovanjskih stavb 
na GP3 v območju urejanja je potrebno izvesti priključevanje na 
cesto »1A« ter zgraditi vso javno komunalno opremo načrtova-
no s tem OPPN, ki mora biti predana v uporabo upravljavcem.

(4) Izvedba ureditev mirujočega prometa za sosesko 
Slavka Gruma na severovzhodnem območju urejanja (v UE6) 
ni fazno opredeljena, njena realizacija ni odvisna od ostalih 
gradenj in ureditev v območju OPPN.

(5) Po končanju gradbenih del v okviru posamezne funk-
cionalno zaključene celote se sanira začasne površine deponij 
materiala in izvede končne zunanje ureditve z ustreznimi po-
ravnavami, oblikovanjem brežin, zatravitvami in zasaditvami.

(6) Faznost izvedbe kanalizacijskega omrežja in priklop 
na javno omrežje sta določena v 31. členu tega odloka.

50. člen
(faznost izvedbe prometnih in ostalih ureditev)

(1) Faznost izvedbe prometne ureditve je prikazana v 
grafičnem delu, listih št. 6.1 Situacija prometne ureditve; 6.1.1 
Situacija prometne ureditve – 1.faza:

– V prvi fazi je za namen gradnje stavb in drugih ureditev 
na GP2 dopustno urediti dostop »Z« v širini do 5 m z rekon-
strukcijo obstoječe kolovozne poti in s priključevanjem na ulico 
Brod – cesto »B« v priključku (P1). Za uporabo objektov na 
GP2 mora biti izvedena tudi pešpot ob severni strani GP2 
(GP9) z ustrezno zasaditvijo kot zelene bariere do obstoje-
čih stanovanjskih hiš na UE1a, pešpot ob vzhodni (GP11) in 
južni strani GP2 (GP12), manjkajoči del peš/kolesarske poti 
ob JV strani GP5 (GP13) z navezavo na obstoječo interven-
cijsko/peš/kolesarsko pot in del kombinirane peš in kolesarske 
poti ob zahodni strani GP2 (GP7).

– V končni fazi se priključevanje soseske Mrzla dolina 
– zahod na ulico Brod predvidi preko ceste »1A« (po OPPN 
Brod – Drage).

– Ob izvedbi prečne notranje ceste »C« se ukine do-
stop »Z«. Preko notranje ceste »C« je omogočen dostop do 
objektov na GP2 in GP3.

– V smeri proti jugu se ob vzhodni strani javnih zelenih 
površin po celotni dolžini izvede še preostali del kombinirane 
poti za peš in kolesarski promet, ki služi tudi za dostop do za-
lednih kmetijskih zemljišč.

– Ulica Brod se rekonstruira z umestitvijo površin za pe-
šca in kolesarja s preoblikovanjem obstoječih in izvedbo novih 
priključkov ter z izvedbo avtobusnega postajališča.

Za uporabo objektov na GP3 mora biti izvedena pešpot 
ob severni strani GP3 (GP12) ter del kombinirane peš in kole-
sarske poti ob zahodni strani GP3 (GP17).

(2) Izvedba dostopa za uporabo objektov na GP1 preko 
rekonstruiranega obstoječega priključka (P2) ni fazno oprede-
ljena, njena realizacija ni odvisna od ostalih gradenj in ureditev 
v območju OPPN.

(3) Če do gradnje objektov na GP2 v 1. fazi ne pride in se 
v 1. fazi izvaja gradnja na drugih GP, je potrebno funkcionalno 
smiselno zgraditi ob gradnji stanovanjskih stavb tudi peš/ko-
lesarske poti oziroma njihove dele, načrtovane s tem OPPN.

8. Velikost dopustnh odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

51. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tole-
rance:

– Zaradi konstrukcijskih ali fasadnih elementov se dopu-
šča odstopanje od maksimalnega horizontalnega gabarita, in 
sicer za 5 % ter posledično tudi odstopanje izven površine za 
razvoj stavb, če je za to dovolj prostora in povečanje širine ne 
vpliva negativno na sosednje stavbe.

– Gospodarski dostopi na streho ter ostali tehnološki deli 
objekta (dimnik, stolp, dvigalo ipd.) ne predstavljajo maksimal-
nega višinskega gabarita stavbe, definiranega v 15. členu in ga 
le-ti lahko presegajo.

– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (nakna-
dna) parcelacija znotraj gradbene parcele, določene s tem 
OPPN.

– Odstopanja od višinskih kot kleti, pritličij in posledično 
ostalih kot, določenih s tem OPPN, so možna, če se izkaže pri 
pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja 
bolj ekonomična ali bolj funkcionalna. Odstopanje nad maksi-
malno dovoljeno višino objektov s tem OPPN ni dovoljeno.

– V primeru odstopanja trase in kote ceste, predvidene 
s tem OPPN, se morajo novi trasi in koti ceste prilagoditi vse 
ostale tangirane ureditve (gradbena parcela, gradbena linija 
po celotnem nizu, absolutna višinska kota objekta, ostala in-
frastruktura).

– Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne 
in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odsto-
panja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov 
ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva 
zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične 
rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma pred-
videnega stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne 
infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in 
pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku 
sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti 
projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.

– Dovoljeno je odstopanje od tras pešpoti.
– Dovoljeno je odstopanje od faznosti, določene v 49. in 

50. členu tega odloka, v primeru predhodne izgradnje ceste »1A«.
– V primeru, da bosta cesta »1A« in cesta »C« zgrajeni 

pred gradnjo objektov na GP2, se dostop »Z« ne izvede.
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– Dovoljeno je odstopanje od faznosti, predpisane za 
gradnjo javne kanalizacije, določene v 31. oziroma 49. členu 
tega odloka.

(2) Prikaz umestitve stavb, organizacije zelenih in ma-
nipulacijskih površin v grafičnem delu, list 5.2.1 Ureditvena 
situacija končno stanje in 5.2.2 Ureditvena situacija končno 
stanje s prikazom dostopa 'Z' (1. faza), je zgolj informativna in 
se lahko spremeni glede na drugačne tehnične rešitve skladno 
z mejnimi pogoji tega odloka. Pri nadaljnjem projektiranju stavb 
ter ostalih ureditev so za investitorja tako obvezujoči lokacijski 
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter vsi ostali 
pogoji iz tega odloka.

9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN se območje ureja 
z OPN.

10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

10.1 Obveznosti investitorjev in izvajalcev

52. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so ob-
veznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno 
obvestiti upravljavce cestnega in ostalega infrastrukturnega 
omrežja zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustre-
zne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad iz-
vajanjem del.

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov 
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi 
oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnostnih 
(vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne 
spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavcev.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih 
objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega in-
frastrukturnega omrežja.

– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infra-
strukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nad-
zora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del 
v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi 
tega nastali.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in 
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zale-
dnih zemljišč v času gradnje in po gradnji.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno 
glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja 
oziroma posamezne lokacije.

– Investitor stavb na posamezni gradbeni parceli mora 
poleg ureditve okolice stavbe urediti tudi sorazmerni del zu-
nanjih zelenih površin za igro otrok in počitek stanovalcev v 
okviru UE2.

– Manjkajoči del poti GP13 mora biti zgrajen sočasno ob 
ureditvi površin na GP5 in je obveznost investitorja ureditve 
na GP5.

– Investitor gradnje objektov na GP2 mora financirati in 
zgraditi pešpot ob severni strani GP2 (GP9) z ustrezno zasa-
ditvijo kot zeleno bariero do obstoječih stanovanjskih hiš na 
UE1a, pešpot ob vzhodni (GP11) in južni strani GP2 (GP12) ter 
del kombinirane peš in kolesarske poti ob zahodni strani GP2 
(GP7), sofinancirati in zgraditi pa manjkajoči del peš/kolesarske 
poti ob JV strani GP5 (GP13) z navezavo na obstoječo inter-
vencijsko/peš/kolesarsko pot.

– Investitor gradnje objektov na GP3 mora financirati in 
zgraditi manjkajoči del pešpoti ob severni strani GP3 (GP12), 
če ta še ne bo izvedena, del kombinirane peš in kolesarske 
poti ob zahodni strani GP3 (GP17) ter sofinancirati in zgraditi 
manjkajoči del peš/kolesarske poti ob JV strani GP5 (GP13) 
z navezavo na obstoječo intervencijsko/peš/kolesarsko pot.

– Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo 
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno 
občino Novo mesto. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti 
lokalne skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju, v kateri 
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih 
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci 
v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih 
financiranja.

– Stroške izgradnje javne vodovodne, kanalizacijske in 
cestne infrastrukture, vključno z javno razsvetljavo, ki je sku-
pna za OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod, nosi 
investitor v sorazmernem deležu glede na Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kana-
lizacija za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod – Drage 
(Uradni list RS, št. 107/11 s spremembami in dopolnitvami) in 
glede na delitev stroškov za skupno dostopno cesto 1A, ki se 
določi z ločenim odlokom oziroma programom opremljanja.

– Delitev stroškov nove načrtovane javne komunalne 
opreme v območju tega OPPN, ki se nanaša na javno vodovo-
dno, kanalizacijsko in prometno omrežje z javno razsvetljavo 
ter javne zelene površine, bo predmet za ta namen izdelanega 
odloka in programa opremljanja stavbnih zemljišč, če z inve-
stitorji s pogodbo o opremljanju ne bo drugače dogovorjeno.

– Izvedba manjkajočega pločnika in kolesarske steze 
na ulici Brod – cesta »B« ob GP1 je obveznost investitorjev 
gradenj v tem OPPN.

– Investitorji so dolžni urediti zelene površine in otroška 
igrišča v okviru gradbenih parcel k posameznih stanovanjskim 
stavbam po določilih 24. člena tega OPPN ter prispevati so-
razmerni del stroškov ureditve zelenih površin v UE2 in UE4.

– Investitor gradnje na GP2 mora izvesti prestavitev ka-
pelice.

– Investitor gradnje na GP2 mora postaviti protihrupno 
ograjo med cestiščem in zemljišči na GP1.

III. GRAFIČNI DEL OPPN
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1 Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela OPN Mestne 

občine Novo mesto s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju, M 1:5000

2  Umestitev območja urejanja:
2.1  Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), 

M 1:5000
2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:5000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, 

M 1:2500
4 Prikaz obstoječega parcelnega stanja (DKN), M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ob-

močja OPPN:
5.1  Ureditvene enote, M 1:1000
5.2.1 Ureditvena situacija končno stanje, M 1:1000
5.2.2 Ureditvena situacija končno stanje s prikazom do-

stopa 'Z' (1. faza), M 1:1000
5.3  Prikaz javnih površin, M 1:1000
5.4  Značilni prerezi, M 1:500
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro – energetska, komunalna in ostala infrastruktura:

6.1 Situacija prometne ureditve, M 1:500
6.1.1 Situacija prometne ureditve – 1. faza, M 1:1000
6.2 Situacija energetske, komunalne in ostale infrastruk-

ture, M 1:500
6.3 Zbirna situacija GJI za OPPN Brod – Drage in OPPN 

Mrzla dolina – zahod, M 1:1000
7  Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave, M 1:1000
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8  Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom, M 1:1000

9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:500.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen
(prehodne določbe)

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod 
– Drage (Uradni list RS, št. 113/09 in št. 45/11) v delu, ki se 
nanaša na izvedbo avtobusnega postajališča na zemljišču 
parc.št. 825 in 1312, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, ter ce-
ste »1A« (del ulice Na Dragah), na območju priključevanja na 
ulico Brod – cesto »B« na zemljišču s parc.št. 826, k.o. Šmihel 
pri Novem mestu.

54. člen
(hramba)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Me-
stne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.

55. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 350-25/2010
Novo mesto, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2500. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 
84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 
38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Ob-
činski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 
11. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Novo mesto za leto 2013

1. člen
(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se drugi člen spremeni tako, 
da se glasi:

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s 
proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci 
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja 
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe 
je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in 
se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2013.

Št. 410-8/2011
Novo mesto, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.
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2501. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij 
v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o pla-
čilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 109/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 
in 40/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 

RS, št. 40/12, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12) ter 16. člena 
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) 
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 
11. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih 

vrtcih Mestne občine Novo mesto
1. člen

Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po 
posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):

Vrtec Prvo starostno 
obdobje

Drugo starostno 
obdobje

Poldnevni program – 
romski vrtec

Razvojni 
oddelek

Bolnišnični 
oddelek

Vrtec Ciciban Novo mesto 450,80 333,69 2.835,11
Vrtec Pedenjped Novo mesto 450,80 333,69 327,48 900,22
Vrtec pri OŠ Brusnice 403,93 297,25
Vrtec pri OŠ Stopiče 425,89 332,49
Društvo Ringa Raja 450,80 333,69
Vrtec Jana, d.o.o. 450,80 333,69

2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. 

Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, 
po izpolnjeni starosti treh let.

3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otro-
ka vključenega v dnevni in poldnevni program v javnih vrtcih, 
se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. staro-
stnega obdobja za 10 % nižjo ceno programa njim določenega 
plačilnega razreda ter v programu 2. starostnega obdobja za 
8 % nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda.

Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, 
če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v 
vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno 
znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

4. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne 

oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok 
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usme-
ritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški 
zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški 
spremljevalca.

O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebni-
mi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, obvestiti 
tudi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko 
vzgojo.

5. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov znašajo 38,64 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, 
razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 
34,44 EUR in za poldnevni program, ki znaša 27,09 EUR. Za 
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa 
zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,64 EUR na dan za 
vrtca pri šolah, za poldnevni program 1,29 EUR, za vse ostale 
pa 1,84 EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 
dni mesečno.

Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme 
ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil 
z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna 

skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti 
otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z nasle-
dnjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.

6. člen
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslov-

nem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako 
začeto uro v višini 4,5 EUR.

7. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji 

dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem 
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septem-
bra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok 
so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 
50 % njim določenega plačilnega razreda. Ta rezervacija velja 
samo za najstarejšega otroka, kolikor sta v vrtec hkrati vključe-
na dva ali več otrok iz iste družine.

V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni 
– nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni 
dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši 
lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni sku-
paj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % 
njim določenega plačilnega razreda. V tej višini plačila staršev 
je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezer-
vacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško 
potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec 
pri mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini 
Novo mesto fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo 
o odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.

Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj 
z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za 
ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno 
programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa ob-
čina plačnica.

Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebi-
vališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci 
so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z 
odločitvami teh občin možno uveljavljati.

8. člen
Mestna občina Novo mesto bo za otroke, za katere je po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
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vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve 
dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.

9. člen
Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za 

plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo 
akontacijo v višini 43 % od cene programa vrtca v katerega je 
otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila 
za program vrtca, vrtec izvede poračun od datuma vključitve 
otroka.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, 
da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravi-
čenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, 
temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v 
vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejan-
ske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi 
višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila 
od datuma vključitve.

10. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega 

meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

11. člen
Cene programov predšolske vzgoje se uskladijo, če se 

bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene 
oziroma v skladu s predpisi.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih 
in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto z dne 
25. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 41/08), z dne 30. 1. 2009 
(Uradni list RS, št. 8/09) in z dne 5. 10. 2012 (Uradni list 
RS, št. 75/12).

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati s 1. 8. 2013, razen določil 2. stavka prvega 
odstavka 7. člena, kjer določila v zvezi z obdobji rezervacije 
veljajo od 1. 1. 2014 ter drugi odstavek 5. člena, katerega do-
ločila veljajo od 1. 10. 2013.

Št. 602-36/2012
Novo mesto, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

PIVKA

2502. Obvezna razlaga podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. 
št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz Priloge 1 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Pivka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10), 74. in 98. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 55/06, 95/99, 29/07, 7/11, 52/12) je Občinski svet Občine 
Pivka na 19. seji dne 4. 7. 2013 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O
podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev  
za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015,  

vse k.o. Parje, iz Priloge 1 Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Pivka  

(Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga)

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga podrobnih prostorskih iz-

vedbenih pogojev za pEUP PR 01/1, na parc. št. 1013 in 1015, 
vse k.o. Parje, iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna 
razlaga), in sicer:

na območju zemljišč s parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. 
Parje, je dopustna gradnja kmetijsko-gospodarskih objektov in 
objektov za dopolnilno dejavnost kmetije (po CC-SI klasifikaciji 
objektov):

– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 
79/11 – obvezna razlaga).

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdel l.r.

2503. Obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski 
izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja 
in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, 
ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste 
dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih 
objektov po podrobni namenski rabi prostora 
iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Pivka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10), 74. in 98. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 55/06, 95/99, 29/07, 7/11, 52/12) je Občinski svet Občine 
Pivka na 19. seji dne 4. 7. 2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji 
glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih 

in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 
91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 

in enostavnih objektov po podrobni namenski 
rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Pivka  
(Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga)

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski 

izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih 
in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vr-
ste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po po-
drobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem 
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prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 
– obvezna razlaga), ki določa skupne prostorske izvedbene 
pogoje glede gradnje, oblikovanja, lege in dimenzij ter namena 
nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer:

NEZAHTEVNI OBJEKTI
Vrsta objekta Opis objekta
Objekti za lastne potrebe
– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za 
čas njenega obstoja;
– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so 
bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli;
– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe 
iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.
drvarnica to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in 

višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop 
nad prostorom;

garaža to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino 
največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha 
je hkrati strop nad prostorom;

steklenjak to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto 
površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, kate-
rega streha je hkrati strop nad prostorom;

uta oziroma senčnica to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad 
prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje 
točke objekta;

bazen to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega 
požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

enoetažna pritlična lopa namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m² in višino 
najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

nepretočna greznica izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se 
komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je njena 
prostornina do 50 m³;

pretočna greznica namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma SIST DIN 
4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995, če je njena prostornina do 20 m³;

utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m.

Ograje
ograje nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m.

Škarpe in podporni zidovi
škarpe in podporni zidovi če njihova višina ne presega 1,5 m.

Pomožni infrastrukturni objekti
– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri telekomunikacijskem 
objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem objektu na mejnem prehodu oziroma v vojašnicah pa pooblaščeni izvajalec;
– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim nadzorom.
pločnik in kolesarska 
steza

ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;

postajališče to je prostor ob vozišču ceste ali železniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, 
taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki;

bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega 
nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 
antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji 
rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na 
objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina 
antene 1,5 m;
– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem nje-
nem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je 
lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

pomožni objekti  
za spremljanje stanja 
okolja

ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološke-
mu opazovanju, do bruto površine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m;



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7489 

pomožni objekti vodne in-
frastrukture

ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontej-
nerjem do bruto površine 20 m²;

mala komunalna čistilna 
naprava

v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav, z zmogljivostjo  
do 50 populacijskih enot.

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
kozolec to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno 

velikostjo največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino najvišje točke objekta največ 6 m;
kmečka lopa to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino 

največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha 
je hkrati strop nad prostorom;

rastlinjak to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno 
plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter 
prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na 
zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

silos to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za 
konzerviranje krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m², pri stolpastem silosu 
pa je tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

skedenj to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto 
površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, kate-
rega streha je hkrati strop nad prostorom;

senik to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje s sena bruto površino največ 150 m² in višino 
najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

gnojišče to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v 
za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če je njego-
va tlorisna površina največ 200 m² in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od najnižje 
povprečne točke terena;

zbiralnik gnojnice  
ali gnojevke

to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt, če je njegova pro-
stornina do 150 m³;

vodni zbiralnik, vkopan  
v tla

katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki je namenjen zbiranju 
vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova 
prostornina do 1000 m³ in največja globina do 2 m, merjeno od terena oziroma roba do dna;

betonsko korito namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova prostornina 
do 20 m³;

poljska pot to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do 2,5 m;
gozdna cesta to je ozek pas pretežno z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo 

kmetijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina daljša od 2 km, širina vozišča v premi do 
3,5 m ali se priključuje na javno cesto; gozdne ceste se lahko priključujejo na javno cesto;

grajena gozdna vlaka to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, namenjena spravilu lesa s spravilnimi 
sredstvi, če je njegova dolžina daljša od 1 km; gozdne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

obora za rejo divjadi /

Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam

– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene za ta 
namen, ali na površinah v lasti države ali občin, na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.

– začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka gradnje. 
Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.

kiosk oziroma tipski za-
bojnik

če je njegova tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

pomol to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina večja 
od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,5 m.

Spominska obeležja
spominska obeležja razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomenikov in 

spominskih obeležij na pokopališčih.

Objekt za oglaševanje
objekt za oglaševanje to je reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prostora za 

namestitev oglasnih sporočil do 20 m² in višino najvišje točke največ 7 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.
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Prijavnica
prijavnica to je stavba za opravljanje nadzora na območju vojašnice, če je tlorisna površina stavbe do 50 m².

Objekt za telekomunikacijsko opremo
objekt za telekomunikacij-
sko opremo

tlorisne površine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami 
do višine 10 m.

ENOSTAVNI OBJEKTI

Vrsta objekta Opis objekta

Objekti za lastne potrebe
– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za 
čas njenega obstoja;
– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so 
bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli;
– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe 
iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.
nadstrešek to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za 

komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 
3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;

rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto 

s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje naprav za vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;

mala komunalna čistilna 
naprava

zmogljivosti do 50 populacijskih enot;

zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m;
zbiralnik za kapnico to je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe, 

če je njegova prostornina do 30 m³;
enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, 

katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
utrjena dvorišča do površine 300 m².

Pomožni infrastrukturni objekti
– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri telekomunikacijskem 
objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem objektu na mejnem prehodu oziroma v vojašnicah pa pooblaščeni izvajalec;
– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim nadzorom.
pomožni cestni objekti – objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in 

revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil 
prepusta do 1 m;
– cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;
– objekt javne razsvetljave;
– cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posi-
pavanje cest, če je njegova prostornina do 300 m³;
– varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m.

pomožni železniški 
objekti

– objekt za odvodnjavanje železniških tirov, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, 
vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min;
– palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki zadržujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne 
usipa na železniške tire;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
– zavetiščna utica ali tipski zabojnik, to je prostor za železniške nadzornike in priročno skladiščenje 
orodja in opreme za vzdrževanje železniških tirov, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;
– zavetišče na železniških postajališčih, če je njegova tlorisna površina do 50 m².

pomožni letališki objekt to je večnamenski objekt oziroma naprava, ki se zgradi začasno zaradi preverjanja, usmerjanja, 
spremljanja stanja, zaradi signalizacije ali s podobnim namenom, je enostavni objekt, če njegovo 
postavitev odobri organ, pristojen za letalstvo.

pomožni pristaniški  
objekti

– objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drena-
ža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min;
– plavajoča ploščad za privezovanje ladij, če jo gradi upravljavec pristanišča in je njena površina do 
150 m²;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
– pristaniški zabojnik, to je prostor za nadzornike ladijskega prometa ter priročno skladiščenje orodja 
in opreme za vzdrževanje pristaniške ploščadi in za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 
30 m².
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pomožni žičniški objekti – objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to je konstrukcija za namestitev ustreznih usmer-
jevalnih semaforjev;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
– žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja žičnic in delovanja smučišč, za pri-
ročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter za reševanje, če je njegova 
tlorisna površina do 30 m².

pomožni energetski 
objekti

– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje;
– ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih;
– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;
– relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delo-
vanja elektroenergetskega omrežja;
– priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah;
– priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;
– etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 
30 m² – v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.

telekomunikacijske  
antene in oddajniki

katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke.

pomožni komunalni 
objekti

– vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
– objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina 
pa do 4 m od terena do kapa;
– kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;
– tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz 
čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode, če je 
njena prostornina do 50 m³;
– mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;
– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo 
ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami, če je 
njegova tlorisna površina do 100 m²;
– cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m 
in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste;
– vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova 
prostornina do 250 m³ in največja globina do 5 m;
– priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z 
nazivno močjo do 300 kW.

pomožni objekti  
na mejnih prehodih

– obmejna stavba, to je stavba, namenjena opravljanju varnostnega, carinskega in inšpekcijskega 
nadzorstva na območju mejnega prehoda, če je njena tlorisna površina do 30 m²;
– objekt varnostne signalizacije;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;
– nadstrešnica nad mejnim prehodom, če je njena površina do 120 m², višina konstrukcije pa do 
7,5 m nad terenom.

pomožni objekti  
za spremljanje stanja 
okolja

ki so namenjeni meritvam in spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmolo-
škemu opazovanju do površine 5 m² z drogom do višine do 10 m.

vrtina ali vodnjak potrebna za raziskave.

Pomožni obrambni objekti
prijavnica – prijavnica, to je stavba, namenjena opravljanju nadzora na območju vojašnice, če je tlorisna povr-

šina stavbe do 30 m²;
nadstrešnica za motorna 
vozila

če je njena površina do 120 m², višina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom;

objekt varnostne  
signalizacije

/

objekt za usmerjanje 
električne razsvetljave

/

antenski drog ali antenski 
stolp 

do višine 10 m;

varovalna ograja do višine 2,20 m;
heliport velikosti do 50 m².

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
čebelnjak to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto 

površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega 
streha je hkrati strop nad prostorom;

gozdna učna pot to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu;
grajena gozdna vlaka namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi, če je njena dolžina do 1 km; gozdne vlake se lahko 

priključujejo na javno cesto;
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poljska pot to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do 
1 km, širina pa do 2,5 m;

ribnik kot vodno zajetje to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih 
živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri 
umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, če je njegova globina do 30 m;
krmišče to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki 

je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih, 
če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje 
povprečne točke terena, če je streha objekta hkrati strop nad prostorom;

molzišče to je prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih, če je njego-
va tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne 
točke terena, če je streha hkrati strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;

hlevski izpust to je ograjena in vodo neprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena giba-
nju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske 
ali podzemne vode, če njegova tlorisna površina ne presega 180 m²;

ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;
rastlinjak namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega pro-

stora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;
gozdna cesta to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske 

in gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina do 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m in se ne 
priključuje na javno cesto;

kašča to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto povr-
šino največ 20 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega 
streha je hkrati strop nad prostorom;

kozolec to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, z dolžino 
največ 30 m in višino najvišje točke objekta največ 6 m;

senik to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ 30 m² in višino 
najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom.

Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam

– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene za ta 
namen, ali na površinah v lasti države, pokrajin ali občin, na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.
odprti sezonski gostinski 
vrt

to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 
50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;

pokriti prostor z napihljivo 
konstrukcijo ali  
v montažnem šotoru

če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objek-
ta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je 
izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še 
ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne 
objekte in zabaviščne parke;

oder z nadstreškom če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz 
montažnih elementov;

pokriti prireditveni prostor kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi 
prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

cirkus to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo 
površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;

začasna tribuna za  
gledalce na prostem

če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje 
povprečne točke terena.

Začasni objekti, namenjeni skladiščenju

– so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.
začasni objekti ki so enostavni objekti, so tudi objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto 

površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja; 
– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno  
dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega 
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
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igrišče za šport  
in rekreacijo na prostem

to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, 
ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo 
za posamezno vrsto igre z žogo;

kolesarska steza to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je 
njegova širina do 1,2 m;

planinska pot to je ozek pas zemljišča, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo oziroma 
dostop na planine oziroma gore, če je njegova širina do 1 m;

smučišče to je travnata površina, pozimi namenjena smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno z za-
časno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, z nizko vodeno vrvjo ter dostopnimi in 
povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če je njegova tlorisna površina 
v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smučišča;

sprehajalna pot to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je 
njegova širina do 1,2 m;

športno strelišče če je njegova tlorisna površina do 3 ha;
trimska steza to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami 

in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;
vzletišče ki ima samo travnato površino, namenjeno vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav za letenje in 

jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju

– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno do-
voljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega 
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
plezalni in drug podoben 
objekt

namenjen urjenju, če njegova višina ne presega 7,5 m;

pokriti vadbeni prostor z 
napihljivo konstrukcijo ali 
v montažnem šotoru

če je njegova tlorisna površina do 500 m²; prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;

vadbeni bunker to je manjša vojaška obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova 
tlorisna površina do 30 m²;

vadišče na prostem to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je tlorisna površi-
na in urejenost zemljišča v skladu z normativi, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami oziroma obrambo;

zaklon to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo zavarovan, če je objekt do največ 2 m vkopan v teren, 
nadzemni del pa zasut z zemljo in če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina do 3 m, razpon 
nosilnih delov pa do 3 m; pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu 
s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

vojaško strelišče če je njegova površina do 5 ha ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfiguracija 
terena;

zaklonilnik to je pritličen objekt, katerega površina ne presega 20 m² in ki je lahko sestavljen iz posameznih 
gradbenih elementov.

Spominska obeležja
spominska obeležja so enostavni objekti, če so narejeni v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so 

manjši od 1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih.

Urbana oprema

– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.

nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 
15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

javna kolesarnica  
z nadstreškom

če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

javna telefonska  
govorilnica

to je tipska oziroma montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino do 10 m², s te-
lefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, 
vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;

transparent pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi 
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen na konstrukcijske elemente 
nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m 
nad voznim pasom ceste;

skulptura in druga  
prostorska inštalacija

če je njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;
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večnamenski kiosk  
oziroma tipski zabojnik

če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;

montažna sanitarna 
enota

ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;

vodnjak oziroma okrasni 
bazen

to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom, če je 
njegova tlorisna površina do 100 m², pri vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;

otroško igrišče če je njegova tlorisna površina do 500 m²;
obešanka na drogu javne 
razsvetljave

z največjo površino ene strani 2 m²;

objekt za oglaševanje to je reklamni stolp ali pano (eno- ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna sporočila, s po-
vršino prostora z ene strani, ki je namenjen za namestitev oglasnih površin, do 20 m2 in višino najvišje 
točke objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.

– Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

– Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora,

– Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN središče Pivke so podrobneje obra-

zložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu 
OPPN središče Pivke, ki je skupaj z obveznimi prilogami na 
vpogled na Občini Pivka.

(4) Sestavine OPPN središče Pivke so določene tako 
podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za 
izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. člen
(vsebina OPPN središče Pivke)

(1) OPPN središče Pivke je sestavljen iz odloka in grafič-
nega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.

(2) Odlok o OPPN središče Pivke obsega poglavja:
– Uvodne določbe,
– Območje OPPN središče Pivke,
– Opis vplivov in povezav,
– Načrtovana prostorske ureditve,
– Načrt parcelacije,
– Opis rešitev in lokacijski pogoji in usmeritve,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, ko-

munalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Etapnost in dopustna odstopanja,
– Prostorski ukrepi,
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje nara-

ve, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih do-
brin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti 
OPPN središče Pivke,

– Končne določbe.
(3) Grafični del OPPN središče Pivke obsega:
– List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela 

občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju, M 1:5.000,

– List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim par-
celnim stanjem, M 1:1.000,

– List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor 
s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:1.000,

– List 3: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja 
prostora, M 1:1.000,

– List 4.1: Zazidalna situacija s prikazom višinskih uredi-
tev, M 1:1.000,

– List 4.2.0: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 
elementi za zakoličbo objektov, M 1:1.000,

– List 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 
elementi za zakoličbo objektov – severni del, M 1:500,

– List 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 
elementi za zakoličbo objektov – južni del, M 1:500,

– List 4.2.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 
elementi za zakoličbo objektov – Območje ob Radohovski poti, 
M 1:500,

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 
79/11 – obvezna razlaga).

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdel l.r.

2504. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje središča Pivke

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – 
ZUPUDPP) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet 
Občine Pivka na 19. seji dne 4. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje središča Pivke

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN središče Pivke)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje središča Pivke (v nadalj.: OPPN središče 
Pivke), ki ga je pod številko projekta 011/PA-002 in 012/PA-001 
v mesecu juliju 2013 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, 
Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.

(2) OPPN središče Pivke določa:
– Območje OPPN središče Pivke,
– Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
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– List 4.2.4: Prikaz tehničnih elementov za zakoličbo 
objektov,

– List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture, 
M 1:1000,

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter graje-
no javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture 
– severni del, M 1:500,

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter graje-
no javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture 
– južni del, M 1:500,

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter graje-
no javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture 
– območje ob Radohovski poti, M 1:500,

– List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, M 1:1.000,

– List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zako-
ličbo parcel s prikazom javnega dobra, M 1:1.000,

– List 7.1: Prikaz tehničnih elementov za zakoličbo parcel.
(4) Priloge Odloka o OPPN središče Pivke so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša 

na obravnavano prostorsko ureditev,
– Prikaz stanja prostora: Strokovne podlage za pripravo 

OPPN središče Pivke (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 
11/PA-002, september 2011),

– Strokovne podlage za pripravo OPPN središče Pivke, 
in sicer: Idejni projekt za ureditev odprtega javnega prostora 
– parkirišče in sejmišče v Pivki (izdelovalec V prostoru d.o.o., 
št. proj.: 11/IP-001, februar 2011), Idejni projekt za ureditev 
odprtega javnega prostora – trg v Pivki (izdelovalec V prostoru 
d.o.o., št. proj.: 11/IP-002, april 2011), Idejni projekt za ureditev 
odprtega javnega prostora – ureditev promenadne poti (izdelo-
valec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-001-dop, julij 2011), Pro-
jekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče Občine 
Pivka (izdelovalec Tringrad Nova d.o.o., št. proj.: 2-PGD/2010, 
april 2011), Projekt za izvedbo rekonstrukcije Prečne ulice v 
Pivki – LZ 315231 Od križišča z navezovalno cesto proti športni 
dvorani, od navezave na državno cesto G1-6/339 od km 0,000 
do km 0,200 (izdelovalec Prostor d.o.o., št. proj.: NG/014-
-2011/C, november 2010), Idejna zasnova Dom starejših in 
varovana stanovanja (izdelovalec Formalle d.o.o., št. proj.: /, 
april 2010), Idejna rešitev za negovalno bolnico (Izdelovalec 
Irena Debevc s. p., april 2012),

– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro-
stora,

– Obrazložitev in utemeljitev OPPN središče Pivke,
– Povzetek za javnost,
– ZK Izpiski,
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek-

torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi 
OPPN središče Pivke,

– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN središče 
Pivke.

3. člen
(oblika OPPN središče Pivke)

OPPN središče Pivke je izdelan v digitalni in analogni 
obliki.

2. OBMOČJE

4. člen
(usklajenost OPPN središče Pivke z nadrejenimi akti)
(1) OPPN središče Pivke je pripravljen v skladu z Odlo-

kom o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 79/10) – v nadalj. Odlok o OPN Pivka.

(2) Odlok o OPN Pivka določa, da se območje OPPN sre-
dišče Pivke nahaja v podenotah urejanja prostora z oznako: del 
PI 12/1, PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, del PI 30 in PI 34/1.

(3) Območje OPPN središče Pivke je opredeljeno:
– V večjem delu kot območje delne prenove naselja 

s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): 
območje centralnih dejavnosti z oznako CU in pretežno tipolo-
gijo  objektov: a-v, b-v in c v območju pEUP z oznako PI 12/2, 
PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5 in PI 34/1.

– V manjšem delu kot območje javnih in drugih zelenih 
površin s PNRP območja parkov z oznako ZP v območju, ki 
obsega manjši del EUP PI 30.

(4) Pri pripravi OPPN središče Pivke je potrebno upo-
števati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene 
z Odlokom o OPN Pivka za posamezno podenoto urejanja 
prostora, in sicer predvsem:

– Mestni trg se načrtuje na delu Kolodvorske ceste med 
križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek, in sicer se 
ukine promet, ustvari funkcionalne in vizualne povezave med 
posameznimi območji naselja ter oblikuje površine za različne 
strukture uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.

– Mestno promenado se načrtuje na delu Kolodvorske 
ceste od načrtovanega mestnega trga do železniške postaje 
z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih 
zelenih površin (drevored).

– Mestni trg in promenada se oblikuje z drevoredi, tlaki, 
razsvetljavo itd. Kjer je možno, naj se gradbena linija ob teh 
ulicah pomika navznoter, tako da nastanejo majhni trgi.

– Vsaj v pritličju objektov se vzpostavi javne mestotvorne 
programe.

– Poleg preusmeritve tranzitnega prometa iz središča 
naselja se vzpostavi tudi nove mestne strukture objektov in 
ponovno izpostavi historične kvalitetne objekte.

– V središču mesta (pEUP PI 12/2) se pri načrtovanju 
prostorskih ureditev upošteva trški značaj območja naselbin-
ske kulturne dediščine Pivka – Trško jedro (EŠD 26863) in v 
zaledju središča mesta (pEUP PI 12/4 in PI 12/5) vaški značaj 
območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Vaško jedro 
(EŠD 16019).

– V območju pEUP PI 12/2, 12/3 in 34/1 je maksimalno 
dopustna referenčna višina objekta 15,00 m in maksimalna 
etažnost P+3.

– V območju pEUP PI 12/4 in PI 12/5 je maksimalno 
dopustna referenčna višina objekta 12,00 m in maksimalna 
etažnost P+2 ter obvezna lega objektov vzporedno s smerjo 
plastnic terena.

– V območju pEUP PI 12/4 je FZmax = 20 %; FI max = 
1,2; FOZP min = 35 %.

– Območje EUP PI 30 je namenjeno osrednjemu me-
stnemu parku, kjer so izjemoma možne postavitve paviljonskih 
objektov z max. dopustno referenčno višino objekta 15,00 m 
in maksimalno etažnostjo P+2, pri čemer je FOZPmin = 80 %.

– Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih ze-
lenih površin v soseski EUP PI 34 (otroško igrišče, zelene 
površine).

– Pri določanju tlorisnih gabaritov v območju pEUP PI 
34/1 je potrebno upoštevati razmerje š:d = 1:1,5 do 1:2.

– V območju pEUP PI 34/1 se upošteva GM, in sicer mo-
rajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni 
vsaj 10,00 m.

5. člen
(obseg območja OPPN središče Pivke)

(1) Območje OPPN središče Pivke obsega območje trške 
strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško 
cesto in Potjo na Orlek, območje novejše strukture ob Kolod-
vorski cesti med križiščem s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico 
27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani Kolodvorske 
ceste in delno degradirano območje z mešano strukturo med 
Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB.
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(2) Območje OPPN središče Pivke sestavlja:
– Severni del območja OPPN središče Pivke, ki je na se-

verni strani omejen z večstanovanjskimi objekti ob Postojnski 
cesti in Prečni ulici, na zahodni strani z vaškim jedrom Pivke, 
na južni strani s potekom javne poti, preko katere se priključuje 
dom za starejše in objekti varovanih stanovanj na severni strani 
in potekom poti Pod Zavrtnice ter vzhodni strani s Snežniško 
cesto.

– Južni del območja OPPN središče Pivke, ki je na se-
verni strani omejen z severnim delom območja OPPN sre-
dišče Pivke, na zahodni strani z območjem pokopališča, na 
južni strani s križiščem z Ulico 27. aprila in na vzhodni strani 
s stanovanjskimi objekti ob poti Pod Zavrtnice ter območjem 
gospodarske cone Javor Pivka d.d.

– Območje ob Radohovski pot, ki je na severni strani 
omejeno z zelenimi površinami Habjanovega griča, na zahodni 
strani s Kolodvorsko cesto, na južni strani z Radohovsko cesto 
in na vzhodni strani pa z zelenimi površinami Habjanovega 
griča.

(3) Območje OPPN središče Pivke obsega skupaj 
66.278,00 m2, in sicer zemljišča s parc. št.:

– 1030/7, 1034/1, 1038/10, 1038/2, 1038/5, 1038/6, 
1038/9, 1045/1, 1063/3, 1063/6, 4148/17, 4148/18, 4148/19, 
4148/20, 4148/21, 4148/22, 4148/61, 4148/64, 4148/65, 
4186/2, 4186/5, 4190/2, 4190/3, 4190/6, 4200/10, 4200/11, 
4200/12, 4200/13, 4200/14, 4200/15, 4200/16, 4200/18, 
4200/4, 4200/6, 4200/7, 4200/8, 4200/9, 4209/1, 4209/3, 
4210, 4216/1, 4216/2, 4219/2, 4222/3, 4222/6, 4227/2, 4227/3, 
4235/1, 4235/10, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4235/9, 
4243/3, 4247/2, 4247/4, 4248/2, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 
4251/6, 4251/7, 4251/8, 4268/4, 4268/5, 4381/5, del 4248/1, 
del 4235/2, del 1025/1, del 1030/1, del 1030/3, del 1031/1, 
del 1032/1, del 1038/1, del 1038/12, del 1038/13, del 1038/7, 
del 1046, del 1063/1, del 4099, del 4100/1, del 4100/2, del 
4100/3, del 4100/4, del 4148/1, del 4148/2, del 4148/23, del 
4148/29, del 4148/30, del 4148/31, del 4190/4, del 4200/17, 
del 4217/9, del 4218/2, del 4221/2, del 4221/3, del 4221/5, 
del 4222/1, del 4224/1, del 4224/2, del 4224/3, del 4230/1, 
del 4230/12, del 4230/5, del 4230/6, del 4230/7, del 4230/8, 
del 4230/9, del 4245/1, del 4245/2, del 4257/4, del 4257/5,del 
4264/1, del 4268/3, del 4271/1, del 4352/2, del 4381/2, del 
4381/6, del 4384/1, del 4385/1, del 4391/10, del 4391/12, del 
4391/2, 4257/7, 4257/5, 4235/2, 4248/1, del 4269, 4251/10, 
vse k.o. Petelinje.

– Del 237/1, 237/18, 237/19, 237/20, 237/21, 237/22, 
237/3, del 237/15, del 237/16, del 237/17, del 237/2, del 237/8, 
del 3785/1, del 4098, del 4236 vse k.o. Radohova vas.

(4) Območje OPPN središče Pivke je ne glede na zgornje 
alineje na vzhodni strani območja omejeno z mejo enote ureja-
nja prostora z oznako PI 51, določeno z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v 
nadalj.: OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev 
glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 
Pivka–Ribnica vključno z merili za rekonstrukcijo obstoječega 
cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 (v nadalj.: 
merila in pogoji za prestavitev glavne ceste G1-6).

(5) Območje OPPN središče Pivke je prikazano na geo-
detskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastr-
skega načrta v merilu 1:1000 v grafičnem delu OPPN središče 
Pivke, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim par-
celnim stanjem, M 1:1000.

6. člen
(podenote urejanja prostora OPPN središče Pivke)
(1) Območje OPPN središče Pivke se deli na podenote 

urejanja prostora z oznako:
– PI SR 01/1 s PNRP območje centralnih dejavnosti pred-

stavlja območje delne prenove.
– PI SR 01/2 s PNRP območje centralnih dejavnosti in 

obsega območje novih prostorskih ureditev.

– PI SR 02 s PNRP območje prometnih površin obsega 
območje novih prostorskih ureditev.

– PI SR 03 s PNRP območje centralnih dejavnosti pred-
stavlja območje vzdrževanja stanja.

– PI SR 04 s PNRP stanovanjsko območje predstavlja 
območje novih prostorskih ureditev.

– PI SR 05 s PNRP območje centralnih dejavnosti pred-
stavlja območje delne prenove.

(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v obmo-
čju OPPN središče Pivke je prikazana v grafičnem delu OPPN 
središče Pivka, List 3: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot 
urejanja prostora, M 1:1000.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

7. člen
(vplivno območje OPPN središče Pivke)

(1) Vplivno območje poleg območja OPPN središče Pivke 
obsega še:

– Območje priključevanja na obstoječo Postojnsko in 
Snežniško cesto (načrtovano mestno obvoznico) zaradi pro-
metne preureditve dela Kolodvorske ceste in priključevanja 
objektov ob Postojnski in Snežniški cesti v skladu z OPN Pivka, 
ki določa merila in pogoji za prestavitev glavne ceste G1-6 v 
predmetnem delu.

– Območje priključevanja na Prečno ulico zaradi pro-
metne preureditve dela Kolodvorske ceste in priključevanja 
objektov ob Prečni ulici.

– Območje priključevanja objektov načrtovane negovalne 
bolnice na Radohovsko pot in posledično na Kolodvorsko cesto 
v skladu z OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev 
glavne ceste G1-6 vključno z merili za rekonstrukcijo obsto-
ječega cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 v 
predmetnem delu.

– Celotno območje mesta, občine in regije zaradi ureditve 
mestnega trga (ureditev odprte javne površine, ki služi mestu 
in celotni občini) in negovalne bolnice, ki vpliva na socialno in 
zdravstveno infrastrukturo občine in regije.

(2) Vplivno območje OPPN središče Pivke je prikazano v 
grafičnem delu OPPN središče Pivke, List 2.2: Prikaz umestitve 
načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s 
sosednjimi območji, M 1:5000.

8. člen
(opis vplivov ureditve OPPN središče Pivke  

na sosednja območja)
(1) Načrtovane prostorske ureditve upoštevajo:
– Obveznost prestavitve glavne državne ceste, določena 

z OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev glavne 
ceste G1-6.

– Programske usmeritve, podane z idejnimi zasnovami za 
umestitev doma za starejše in negovalne bolnice, navedenima 
v 4. točki 2. člena tega Odloka.

– Možnosti ločenega razvoja posameznih načrtovanih 
prostorskih ureditev.

(2) Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omo-
gočila vzpostavitev:

– Osrednjega mestnega trga in s tem urejene odprte 
površine, ki ustreza mestnemu naselju.

– Glavne promenade mesta z urejenimi tlakovanimi in 
zelenimi površinami javnega in poljavnega značaja, ki bo pove-
zala posamezne kvalitetne ambiente mesta v celoto.

– Krožnih pešpoti, ki bodo povezale posamezne urbane 
ter zelene in rekreacijske površine med seboj.

– Negovalne bolnice in s tem izboljšano zdravstveno in 
socialno oskrbo za celotno regijo.

– Doma za starejše in varovanih stanovanj in s tem izbolj-
šano zdravstveno in socialno oskrbo za celotno regijo.

– Izboljšavo stanja na področju urejenih zelenih in parkov-
nih površin z urbanim značajem z odprtjem parka pri Vili Javor 
Pivka in vzpostavitvijo krožnih pešpoti.
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– Izboljšavo stanja na področju turizma z vzpostavitvijo 
postajališča za avtodome.

– Izboljšavo prometne varnosti z preureditvijo prometnih 
poti v povezavi s prestavitvijo glavne državne ceste G1-6 v delu 
naselja Pivka in ureditvijo kolesarskih stez ter javnih parkirišč.

– Izboljšavo stanja na področju zagotavljanja javnih par-
kirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.

4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

9. člen
(načrtovane prostorske ureditve OPPN središče Pivke)

(1) Ureditev območja OPPN središče Pivke obsega:
– Ureditev odprtega javnega prostora – trga na delu 

Kolodvorske ceste (v delu med križiščema s Snežniško cesto 
oziroma bodočo mestne obvoznico in Prečno ulico oziroma 
bodočo mestno promenado) z delno ukinitvijo prometa in uredi-
tvijo mestnega trga z oblikovanjem površin za različne strukture 
uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.

– Ureditev sejmišča z javnim parkiriščem za osebna vo-
zila, postajališča za avtodome in ureditvijo zunanjih otroških 
igralnih površin za različne starostne skupine.

– Ureditev promenadne poti od bodočega trga do spome-
nika NOB v mestnem parku.

– Ureditev doma za starejše z varovanimi stanovanji v 
zaledju obstoječe strukture ob Kolodvorski cesti in pod obmo-
čjem pokopališča.

– Ureditev negovalne bolnice med Kolodvorsko cesto, 
Radohovo potjo in spomenikom NOB.

– Ureditev drugih javno dostopnih odprtih (zelenih) po-
vršin.

– Ureditev drugih nadomestnih (javnih) parkirišč.
– Ureditev prometa za ožje in širše območje.
– Ureditev kolesarskih in pešpoti s poudarkom na vzpo-

stavitvi krožnih mestnih poti.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov 

in ureditev, delno prenovo objektov (rekonstrukcijo), odstranitev 
(rušitev) objektov, vzdrževalna dela ter urejanje javnih in drugih 
zelenih površin.

(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so:
– Prikazane rešitve načrtovanih objektov in površin na 

Listu 4.1: Zazidalna s prikazom višinske ureditve, M 1:1000.
– Prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.0: Prikaz lege 

objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objek-
tov, M 1:1000.

10. člen
(načrtovani objekti OPPN središče Pivke)

(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov 
je v območju OPPN središče Pivke dovoljena gradnja objektov:

– CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe
– CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe
– CC-SI 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
– CC-SI 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi sta-

novanji
– CC-SI 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
– CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotraj-

no nastanitev
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– CC-SI 12113 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev
– CC-SI 12202 Stavbe javne uprave
– CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– CC-SI 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (kon-

ferenčne in kongresne stavbe)
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe
– CC-SI 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– CC-SI 12420 Garažne stavbe

– CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice
– CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-

raziskovalno delo
– CC-SI 12640 Stavbe za zdravstvo
– CC-SI 12650 Športne dvorane
– CC-SI 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– CC-SI 12730 Kulturni spomeniki
– CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 

uvrščene drugje
– CC-SI 21120 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in 

regionalne ceste do izvedbe prestavitve glavne ceste G1-6
– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizi-

rane ceste in gozdne ceste
– CC-SI 22121 Prenosni vodovodi
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
– CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja
– CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi
– CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehno-

loško vodo
– CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro 

in stisnjen zrak
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo
– CC-SI 22232 Čistilne naprave
– CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in 

distribucijska komunikacijska omrežja
– CC-SI 24110 Športna igrišča
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas.
(2) Vse v tem členu navedeni objekti so dopustni pod 

skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posa-
meznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da pred-
stavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev 
in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega do-
voljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih de-
javnosti iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele 
in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

(3) Ne glede na prejšnjo točko tega člena so enostano-
vanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe dopustne le pod 
pogojem, da so izrecno opredeljene z lokacijskimi merili od 
19. do 34. člena tega odloka za posamezno območje parcele 
in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.

(4) Stavba izpolnjuje pogoje za stavbo v javni rabi iz 
19. člena do 34. člena (poglavje: Opis rešitev in lokacijski po-
goji) tega Odloka v primeru, da se v njej najmanj v pretežnem 
delu pritličja izvajajo dejavnosti, navedene v prvi, drugi, osmi, 
deveti, deseti in enajsti alineji 1. točke 11. člena tega odloka.

11. člen
(dopustne dejavnosti v OPPN središče Pivke)

(1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
so v območju OPPN središče Pivke osnovne dejavnosti:

– G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
vendar le Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,

– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obve-

zne socialne varnosti,
– P Izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim ose-

bjem, proizvodnja za lastno rabo,
– U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
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(2) Bivanje je dopustna dejavnost v vseh stavbah, in sicer 
v vseh etažah razen pritličja.

(3) Ne glede na prejšnjo točko je bivanje dopustna de-
javnost tudi v pritličju stavb kolikor je to navedeno v lokacij-
skih pogojih za območje posamezne parcele od 19. člena do 
34. člena tega Odloka.

(4) V območju OPPN središče Pivke je pogojno dopustna 
še dejavnost z oznako G Trgovina in storitvene dejavnosti, in 
sicer brez Trgovine na drobno, razen z motornimi vozili, ter 
dejavnost z oznako H Promet in skladiščenje pod sicer pod 
pogoji, da:

– BEP prostorov za dejavnost ne presegajo 300,00 m2.
– So površine prostorov za dejavnost neposredno nave-

zane na javno prometno infrastrukturo z izjemo BEP prostorov 
do 50,00 m2.

– Dejavnost ne povzroča bistveno povečanih negativnih 
vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in 
drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.

(5) Vse v tem členu navedene dejavnosti so dopustne 
pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da 
predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ure-
ditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih 
dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji 
oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

12. člen
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN središče Pivke)

(1) V območju OPPN središče Pivke so dopustna dela:
– Gradnje novih objektov,
– Rekonstrukcije objektov,
– Odstranitve objektov,
– Vzdrževanje objektov in
– Spremembe namembnosti objektov.

(2) V območju OPPN središče Pivke so poleg gradenj in 
drugih del, načrtovanih s tem odlokom, v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo 
ureditev in uporabe po tem odloku dopustne:

– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih 
obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez 
povečanja BEP ne glede na skladnost z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka.

– Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih 
objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javne-
ga dobra in priključkov nanje.

– Odstranitve objektov.
(3) Poleg gradenj in drugih del, navedenih v prejšnji točki 

tega člena, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve 
objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe 
po tem odloku in v skladu z dopustnimi objekti, določenimi v 
10. členu tega odloka in dopustnimi dejavnostmi, v skladu z 
11. členom tega odloka, ter v skladu z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopu-
stne še:

– Novogradnje objektov kot prizidave oziroma dozidave 
k zakonito zgrajenemu obstoječemu objektu do 20 % BEP prej 
navedenega objekta.

– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih 
obstoječih objektov.

– Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obstoje-
čih objektov.

– Legalizacije obstoječih objektov.

13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) V območju OPPN središče Pivke so v skladu z rešitva-
mi v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega 
odloka, dopustni nezahtevni in enostavni objekti:

Vrsta objekta Opis objekta
1. Objekti za lastne potrebe
– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za 
čas njenega obstoja;
– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so 
bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli;
– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne 
potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.
drvarnica to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in 

višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop 
nad prostorom;

garaža to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino 
največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha 
je hkrati strop nad prostorom;

steklenjak to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto 
površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, 
katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

uta oziroma senčnica to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad 
prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje 
točke objekta;

bazen to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega 
požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

enoetažna pritlična lopa namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m² in višino 
najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;
nadstrešek to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za 

komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 
3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;

rezervoar za 
utekočinjeni naftni plin 
ali nafto 

s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje naprav za vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;
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mala komunalna čistilna 
naprava

zmogljivosti do 50 populacijskih enot;

Zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m;
zbiralnik za kapnico to je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe, 

če je njegova prostornina do 30 m³;
enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, 

katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
utrjena dvorišča do površine 300 m².
2. Ograje
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o 
tem pisno sporazumejo;
– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba 
pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
Ograja nižja od 1,20 m. Ograje ne smejo ovirati preglednosti.
3. Škarpe in podporni zidovi
Škarpe in podporni zid nižji od 1,50 m.
4. Pomožni infrastrukturni objekti
– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri telekomunikacijskem 
objektu pooblaščeni operater;
– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim nadzorom.
pločnik in kolesarska 
steza

ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;

pomožni cestni objekti – objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in 
revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil 
prepusta do 1 m;
– cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;
– objekt javne razsvetljave;
– cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za 
posipavanje cest, če je njegova prostornina do 300 m³;
– varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;

pomožni energetski 
objekti

– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje;
– ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih;
– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;
– relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike 
delovanja elektroenergetskega omrežja;
– priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah;
– priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;
– etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 
30 m² – v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.

pomožni komunalni 
objekti

– vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
– objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina 
pa do 4 m od terena do kapa;
– kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;
– tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz 
čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode, če je 
njena prostornina do 50 m³;
– mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;
– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe 
prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi 
frakcijami, če je njegova tlorisna površina do 100 m²;
– cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m 
in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste;
– vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova 
prostornina do 250 m³ in največja globina do 5 m;
– priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z 
nazivno močjo do 300 kW.

pomožni 
telekomunikacijski 
objekti 

– objekt za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za 
radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m;
– telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski 
pas okoli oddajne točke.

postajališče to je prostor ob vozišču ceste ali železniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, 
taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki.
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bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega 
nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 
antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob 
najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, 
pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 
1,5 m;
– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem 
njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, 
je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m².

pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja

ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter 
seizmološkemu opazovanju, do bruto površine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m, na 
nevpadljivih lokacijah.

pomožni objekti vodne 
infrastrukt. 

ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in 
kontejnerjem do bruto površine 20 m².

mala komunalna čistilna 
naprava

v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 
50 populacijskih enot.

5. Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam
– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene za ta 
namen, ali na površinah v lasti države ali občin, na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.
– začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka 
gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 

3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
odprti sezonski gostinski 
vrt

to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 
50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;

oder z nadstreškom če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz 
montažnih elementov;

pokriti prireditveni 
prostor

kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s 
sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

cirkus to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo 
površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;

začasna tribuna za 
gledalce na prostem

če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje 
povprečne točke terena.

drugi začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi in sezonskim nakupom npr. sadja, domačih pridelkov ipd.
6. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno 
dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za objekt, za 
katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
igrišče za šport in 
rekreacijo na prostem

to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, 
ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za 
posamezno vrsto igre z žogo;

kolesarska steza to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je 
njegova širina do 1,2 m;

sprehajalna pot to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je 
njegova širina do 1,2 m;

trimska steza to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami 
in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m.

7. Spominska obeležja
spominska obeležja narejeni v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter 

spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih in druga spominska obeležja.
8. Urbana oprema
nadkrita čakalnica na avtobusnem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 

4 m, merjeno od terena do kapa;
javna kolesarnica z 
nadstreškom

če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

javna telefonska 
govorilnica

to je tipska oziroma montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino do 10 m², 
s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim 
storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;
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transparent pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi 
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen na konstrukcijske elemente 
nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m 
nad voznim pasom ceste;

skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;
večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;
montažna sanitarna 
enota

ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;

vodnjak oziroma okrasni 
bazen

to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom, če je 
njegova tlorisna površina do 100 m², pri vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;

otroško igrišče če je njegova tlorisna površina do 500 m²;
obešanka na drogu 
javne razsvetljave

z največjo površino ene strani 2 m².

9. Objekti za oglaševanje
objekt za oglaševanje to je reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prostora za 

namestitev oglasnih sporočil do 20 m² in višino najvišje točke največ 7 m, merjeno od najnižje točke 
objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-
stojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

(3) V območju OPPN središče Pivke so dopustni tudi 
posegi:

– Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih 
toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

– Na strehah so dopustni sončni zbiralniki in sončne 
celice.

(4) Ostali pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostav-
nih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje 
zunanjih površin in oblikovanje objektov od 15. do 18. člena 
tega odloka.

(5) Za razvrstitev objektov na vrsto zahtevnosti se upora-
blja veljavna zakonodaja na tem področju.

5. NAČRT PARCELACIJE

14. člen
(načrtovane parcele)

(1) Območje OPPN središče Pivke je razdeljeno na nove 
zemljiške parcele (v nadalj.: parcele).

(2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN središče 
Pivke je prikazan v tabeli 1.

Ime območja Ime parcele Oznaka parcele
Osrednje območje 
mestnega trga

Mestni trg (načrtovano javno dobro) T1-1
Razširitev trga (načrtovano javno dobro) T1-2

Severna fasada mestnega 
trga

Župnišče – Kolodvorska 8 in 10 T2-1
Poslovno-stanovanjski objekt – Kolodvorska 6A in 6 T2-2
Poslovno-stanovanjski objekt – Kolodvorska 4 T2-3
Gostinski objekt – Kolodvorska 2 T2-4
Javna parkirišča (načrtovano javno dobro) T2-5

Rezervat Rezervat za cerkev T3-1
Rezervat za javne površine T3-2

Južna fasada mestnega 
trga

Občinska stavba – Kolodvorska 5 T4-1
Javna parkirišča (načrtovano javno dobro) T4-2
Poslovno-stanovanjski objekt – Kolodvorska 7, 7a T4-3
Poslovno-stanovanjski objekt – Kolodvorska 3 T4-4
Poslovno-stanovanjski objekt – Kolodvorska 1 in Snežniška 2 T4-5
Poslovno-stanovanjski objekt – Snežniška 4 T4-6
Gasilski dom – Snežniška 6 T4-7
Poslovni objekti s poljavnimi zelenimi površinami – Kolodvorska 9a T4-8

Bivši vrtec Bivši vrtec V1
Severni del promenade Večstanovanjski objekti Kolodvorska 14, 14a, 14 b in eno- ali 

dvostanovanjska objekta
K1-1

Večstanovanjski objekt – Kolodvorska 18 K1-2
Javne zelene površine (načrtovano javno dobro) K1-3

Južni del promenade Trgovski objekt – Kolodvorska 22 K2-1
Eno- ali dvostanovanjski objekt – Kolodvorska 20a K2-2
Večstanovanjska objekta – Kolodvorska 22a, 22b K2-3
Zdravstveni dom – Kolodvorska 24 K2-4
Skupna dostopna cesta K2-5
Večstanovanjski objekt – Kolodvorska 26 K2-6
Eno- ali dvostanovanjski objekt – Kolodvorska 27 K2-7
Mesnica – Kolodvorska 28 K2-8
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Ime območja Ime parcele Oznaka parcele
Dom za starejše in 
varovana stanovanja

Dom za starejše in varovana stanovanja KZ-1
Javna zelena površina (načrtovano javno dobro) KZ-2

Javna površina Piazzeta (načrtovano javno dobro) K3-1
Javni park (načrtovano javno dobro) K3-2
Javno parkirišče (načrtovano javno dobro) K3-3

Razširitev promenade Piazzeta (načrtovano javno dobro) K4-1
Stanovanjski objekti Kolodvorska 13a, 13b, 13 in 18 K4-2

Območje ob Radohovski 
poti

Negovalna bolnica – Kolodvorska 19 K5-1/1
Dodatna parkirišča K5-1/2
Eno- in dvostanovanjski objekti – Kolodvorska 17 K5-2
Javne zelene površine (načrtovano javno dobro) K5-3

Prometne površine Kolodvorska cesta (načrtovano javno dobro) P1-1
Dostopna cesta na javno parkirišče (načrtovano javno dobro) P1-2
Razširitev Kolodvorske ceste (promenada) (načrtovano javno dobro) P1-3
Pot na Orlek I. (načrtovano javno dobro) P2
Pod Zavrtnice (načrtovano javno dobro) P3
Pot na Orlek II. (načrtovano javno dobro) P4

– Tlakovane javne prometne površine kot javna cesta, 
kolesarska steza, pločnik,

– Delno zelene javne površine,
– Zelene javne površine.
(4) Tlakovane javne urbane površine predstavljajo jav-

ne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena 
vsem in imajo najvišji pomen v sistemu za javnosti odprtih 
prostorov kot npr.: trg, tržnica, promenadna ulica, igrišče in 
podobna površina.

(5) Tlakovane javne prometne površine predstavljajo 
javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji name-
njena vsem in predstavljajo servisne površine za motorni 
promet kot so npr.: javna cesta, kolesarska steza, pločnik, 
parkirišče.

(6) Zelene javne površine predstavljajo javne površine, 
katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in imajo 
komplementarni pomen tlakovanim javnim urbanim površi-
nam v sistemu za javnosti odprtih prostorov kot npr.: park, 
zelenica, zelena površina z drevoredom, travnik, igrišče in 
podobna površina.

(7) Delno zelene javne površine predstavljajo kombi-
nacijo tlakovanih javnih urbanih površin in zelenih javnih 
površin.

(8) Za javnost odprt prostor:
– Ne predstavlja javnega dobra.
– Predstavlja v obliki mreže medsebojno povezane 

prostore, ki so dodatno formalno povezani z načrtovanimi 
pešpotmi ali drugo posebno ureditvijo za pešce na javnih 
površinah.

(9) Za javnost odprt zasebni je z OPPN središče Pivke 
opredeljen s terminom/instrumentom:

– Tlakovane poljavne površine,
– Delno zelene poljavne površine,
– Zelene poljavne površine,
– Druge zasebne površine kot npr.: dostopne zasebne 

ceste, zasebni vrtovi …
(10) Tlakovane poljavne površine so lahko v javni ali 

zasebni lasti ali služijo kot funkcionalne površine stavb v jav-
ni rabi v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.

(11) Delno zelene poljavne površine so lahko v javni ali 
zasebni lasti ali služijo kot funkcionalne površine stavb v jav-
ni rabi v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.

(12) Zelene poljavne površine so lahko v javni ali zasebni 
lasti ali služijo tudi kot funkcionalne površine stavb v javni rabi 
v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.

(13) Pešpot ali posebna ureditev za pešce na javnih 
površinah zagotavlja povezljivost med za javnost dostopnimi 
prostori.

(3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke, 
List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
parcel ter prikazom javnega dobra, M 1:1000.

6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI

6.1 Opis rešitev ter lokacijski pogoji

15. člen
(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)

(1) Razvoj obstoječih in načrtovanih stavb v območju 
OPPN središče Pivke je opredeljen s termini: načrtovane stav-
be, celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev 
stavb ter urejanje javnih odprtih in zelenih površin.

(2) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe, so 
dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili od 
19. do 36. člena tega odloka za posamezno območje parcele.

(3) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali 
celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne:

– Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrže-
vanje.

– Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovo-
ljena z lokacijskimi merili od 19. do 36. člena tega odloka za 
posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi 
lokacijskimi merili.

(4) Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so po-
leg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je 
novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 36. člena 
tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej 
navedenimi lokacijskimi merili.

16. člen
(opis rešitev za zunanje površine)

(1) Urbani prostor vključuje vsa nepozidana območja zno-
traj OPPN središče Pivke ne glede na lokacijo znotraj ali na 
robu območja OPPN središče Pivke.

(2) Urbani prostor (zunanje površine) povezuje notranja 
mestna območja z okoliško pokrajino in se glede na dostopnost 
za javnost deli na za javnost odprt prostor in zasebni prostor. 
Za javnost odprt prostor se glede na lastništvo in opredelitev 
javnega dobra deli na javni prostor in za javnost odprt zasebni 
prostor.

(3) Javni prostor je opredeljen kot javno dobro, ki je po-
drobneje opredeljeno kot:

– Tlakovane javne urbane površine kot npr.: trg, prome-
nadno oblikovan pločnik,
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17. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Za javnost odprt prostor je oblikovan v skladu z usme-
ritvami za oblikovanje, ki so določene v spodnjih točkah tega 
člena in posameznimi lokacijskimi merili od 19. do 37. člena 
tega odloka za posamezno območje parcele.

(2) Usmeritve za oblikovanje za javnost odprtega prosto-
ra so opredeljene kot usmeritve za oblikovanje posameznih 
oblikovalskih vzorcev, povzetih iz Smernic za urejanje prostora 
(www.urbanspaces.eu, projekt »Urbspace«):

– Mirno mesto za sedenje, razmišljanje ter branje: Sku-
pine malih v zavete postavljenih senčnih otokov namenjenih 
za sedenje, odmaknjenih od glavnih poti ter virov hrupa. Če je 
mogoče se omogoči pogled iz prostora, vendar to ni prevladu-
joča funkcija tega prostora.

– Dnevna soba na prostem, udoben prostor za srečanja, 
pogovor in sprostitev: Izrazit osrednji prostor tlakovan in posa-
jen z rastlinami, blizu, vendar ne v neposredni bližini glavnih 
krožnih poti, z veliko sedežnimi kapacitetami postavljenimi 
tako, da omogoča različnim skupinam, da se med seboj sti-
kajo oziroma ločijo. Prostor mora nuditi kombinacijo odprtosti 
in ograjenosti – preglednost in zaprtosti – ter lahko vsebuje 
nekatere osrednje arhitekturne elemente, kot je na primer 
pergola ali paviljon.

– Hoja v parku: Sorazmerno neformalna krožna pot, ki 
zagotavlja pot po malih mestnih zelenih površin in povezuje 
njena glavna področja in značilnosti. Ta vzorec omogoča upo-
rabnikom, da „gredo na sprehod“, ne da bi zapustili park. To 
se lahko povezuje s fitnes tečaji, kot tudi nudenjem območij z 
sedežnimi kapacitetami.

– Razgledna ploščad za nadzor dogajanja: V najboljšem 
primeru gre za dvignjen tlakovan prostor, ki se nahaja v bližini 
roba mesta, morda z eno stranjo meji na ograjo ali rampo, na 
katero se je mogoče nasloniti, da imamo boljši pregled nad 
dogajanjem v sosednjem prostoru/prostorih. Platformo se lahko 
uvrsti tudi tako, da pogled sega izven meja samega odprtega 
prostora.

– Arena, oder za predstave: Relativno velik utrjen prostor 
v centru, ki ga je mogoče videti iz ene ali več strani, kateri lahko 
deluje kot kraj, kjer se izvajajo neformalni športi, kot npr. rol-
kanje, po možnosti pred enako neformalnim občinstvom. Taka 
območja so lahko v zimskem času poplavljena z vodo in se jih 
uporablja kot drsalne površine.

– Promenada – videti in biti viden: Široka tlakovana in 
dobro osvetljena pot, po možnosti obdana z drevoredom in 
klopmi, ki omogoča, da več ljudi sočasno hodi drug ob drugem, 
ter se med seboj srečujejo. Hoja gor in dol, je glavna funkcija 
promenade in ni nujno glavna povezovalna pot med vhodnimi 
in izhodnimi točkami, potrebno pa jo je strateško umestiti glede 
na preostali prostor kjer se nahaja.

– Senčni gaj: Mreža ali formirana skupina dreves, ki tvori 
zaprto zaveso krošenj in introvertiran ter miren tridimenzionalni 
prostor pod njimi, katerega se lahko opazuje bodisi od zunaj 
ali pa izkusi znotraj, kar lahko postane tudi osrednja značilnost 
prostora. Obenem pa zagotavlja senčni prostor v katerega se 
lahko izstopi iz širšega prostora.

– Meja prostora: Ta lahko poteka v obliki velikodušnega in 
dobro strukturiranega pasu zasaditve, ki tvori rob odprtega pro-
stora in tako označuje mejo med odprtim prostorom in ostalim 
mestom. Prav tako je mogoče, da se meja vzpostavi z zidom, 
ograjo, zasajenimi grički ali kombinacijo le-tega – slednje je 
namenjeno ustvarjanju jasno vidnega roba odprtega prostora. 
To ima lahko pomemben učinek blokiranja urbanega okolja in 
omogoča, da odprt prostor razvije svoj posebni karakter.

– Glavni vhod: Tlakovan prostor s sedeži, ki tvori prag 
mestnega odprtega prostora in deluje kot prehod med odprtim 
prostorom in preostalim mestom. To je kraj, ki je umeščen 
med mestom in parkom in ima značilnosti obeh, idealno je, da 
se nahaja v bližini postaje javnega mestnega prometa. Ta je 
namenjen ljudem, ki čakajo eden drugega, medtem pa lahko 
spremljajo tako dogajanje na ulici, kot tudi dogajanje v parku.

– Travnik: Veliko osrednje območje poraščeno s travo, ki 
je fleksibilno ter se ga lahko uporablja tako za neformalne igre 
z žogo, kot tudi za sprejem v velikem šotoru postavljenim za 
posebne prireditve v poletnih mesecih. Idealno je, da se travnate 
površine ne razdeli, ter da preko nje ne potekajo poti, saj se tako 
zagotovi širok spekter uporabnosti. Prostor je lahko tudi rahlo 
vbočen tako za krepitev občutka zaprtega prostora, kot tudi za 
namen zadrževanje meteorne vode v primeru močnega deževja.

– Pogled na cvetje: Preproge cvetja koncentrirane okoli 
robov in vhodov v prostor ali pa kot osrednja funkcija na drugih 
točkah – optimalno v povezavi z kraji z sedežnimi kapacitetami, 
lahko zagotovijo prostoru barve in toplino. To lahko pritegne 
ljudi v ta prostor, obenem pa se moramo zavedati, da bo to 
privabilo tudi metulje in druge žuželke. V prostor bolj urbanega 
značaja, lahko vnesemo tudi druge oblike vegetacije – drevesa 
ali grmičevje – kateri igrajo podobno vlogo, ter dajo prostoru 
poseben poudarek.

(3) Usmeritve za oblikovanje (pešpoti) znotraj zelenih in 
delno zelenih površin:

– Obvezna je zasaditev drevoredov z visokodebelnim 
drevjem na javnih zelenicah, ki so določene z regulacijskimi 
linijami.

– Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in 
naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru.

– Večje višinske razlike in razgiban teren se uporabi kot 
prednost lokacije kot npr. terase, prostori za posedanje ipd.

– Obstoječa drevesa se ohrani v čim večji meri oziroma 
se zasadi novo drevesa izključno avtohtone vrste. Znotraj 
območja se vegetacijske mase oblikujejo v skladu z grafičnimi 
usmeritvami.

– Uredi se posamezne elemente parkovne ureditve vključ-
no z igrali. Posamezna igrala se uredi tudi ob športnih igriščih.

– Tlakovanje sprehajalnih poti upošteva pomen, funkcio-
nalnost in povezanost za javnost odprtih prostorov.

– Tlaki se preprosto in čisto oblikujejo s pretežno uporabo 
avtohtonih materialov kot npr. les in kamen. Posamezne ma-
terialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in har-
monično uglašene. Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.

– Pešpoti na zelenih in delno zelenih površinah so v pri-
meru neravnega terena oblikovane po plastnicah terena.

– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki 
kamna in zemlje.

(4) Usmeritve za oblikovanje prometnih površin:
– Prometne, manipulativne površine in površine za miru-

joči promet morajo biti asfaltirane z izjemo parkirnih površin in 
površin za pešce, ki jih je mogoče tudi tlakovati.

– Zaradi oblikovalskih posebnosti je mogoča tudi kom-
binacija asfalta, betonskih plošč, tlakovcev in granitnih kock 
(dovoljena kombinacija z asfaltom in betonskimi ploščami), 
obvezna pa je obroba v kamnu ali betonski robniki. Površine 
namenjene parkiranju se izvede bodisi v betonski ali asfaltni 
izvedbi, ki morajo imeti zagotovljeno odvajanje meteornih voda 
preko pravilno dimenzioniranih peskolovov in oljnih lovilcev.

– Parkirne površine naj bodo zasenčene z visokodebel-
nim drevjem in obdane z okrasnimi zelenicami ali živo mejo.

– Oblikovanje škarp in podpornih zidov v skladu z obli-
kovanjem okoliškega javnega prostora. Priporoča se uporaba 
avtohtonih materialov.

(5) Usmeritve za oblikovanje urbane opreme: Urbana 
oprema se oblikuje enotno za celotno območje OPPN središče 
Pivke v okviru celovitega projekta. V celovit projekt oblikovanja 
se vključi tudi oblikovanje pešpoti, nezahtevnih objektov za 
lastne potrebe in ograj.

18. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje stavb:
– Energetsko varčno in enostavno oblikovanje novogra-

denj stavb.
– Novogradnje stavb naj bodo oblikovno enostavne in 

geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno 
in berljivo prostorsko kompozicijo.
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– Posamezne materialne izvedbe stavb naj bodo likovno 
poenotene in harmonično uglašene.

– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značil-
nih kvalitetnih vzorcih v območju. Priporoča se uporaba mate-
rialov avtohtonega izvora kot npr. avtohton kamen, omet, les ...

– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v 
primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih 
značilnosti značilnih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna le-
stvica, teksture in proporci). Navedeno ni dovoljeno za objekte 
znotraj območij kulturne dediščine oziroma za posamezne 
objekte kulturne dediščine.

– Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki 

kamna in zemlje. Za objekte znotraj območij kulturne dediščine 
oziroma posamezne objekte kulturne dediščine je potrebno de-
finirati izbor barve s šifro in proizvajalcem oziroma se obarvanje 
izvede po barvni študiji ZVKDS. Izbor potrdi pristojna služba za 
varstvo kulturne dediščine.

– Stavbe so lahko oblikovane skladno s programskimi 
zahtevami dejavnosti.

– Ohranja se obstoječe kvalitetne arhitekturne elemente 
obstoječih stavb.

(2) Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno 
oblikovane, in sicer so dopustne:

– Osnovna oblika strehe je dvokapnica z dopustnim na-
klonom od 40° do 45° in plitva dvokapnica z dopustnim naklo-
nom od 15° do 25°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno z 
daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se 
sleme novogradenj obvezno orientira vzporedno s plastnicami. 
Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, pred-
vsem v primeru dozidav.

– Dopustna oblika strehe je tudi enokapnica ali štirikapni-
ca ali ravna streha.

– Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikovane 
skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.

– Dopustna barvna lestvica je od rdeče do rjave barve in 
srednje sive do temno sive barve. Druge barve so dovoljene le 
v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih 
značilnosti značilnih stavbnih kompleksov. Za objekte znotraj 
območij kulturne dediščine oziroma posamezne objekte kultur-
ne dediščine se ohranja historična oblika kritine.

– Dopustna je izvedba zelene strehe vendar ne v obmo-
čjih naselbinske kulturne dediščine.

– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade, 
privzdignjena streha ali strešna okna, ki ne smejo presegati 
30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken. V primeru izvedbe 
frčade morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. 
Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij 
morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osve-
tljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe frčad. 
Oblika in velikost frčad na eni stavbi mora biti enotna.

– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona 
ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve 
kritin morajo biti enake.

(3) Sončne zbiralnike, sončne celice, satelitske antene, 
dele klimatskih naprav in podobne elemente je dopustno name-
ščati le na vizualno neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta, 
gledano iz smeri javnih površin. Sončnih zbiralnikov in sončnih 
celic ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad slemena streh 
in morajo biti locirani vzporedno s strešino.

6.2 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 01

19. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in ureditev v podenotah  

z oznako PI SR 01/1 in PI SR 01/2)
(1) Območje je namenjeno ureditvi osrednjega mestnega 

javnega prostora, namenjenega vsem vrstam socialnih inte-
rakcij kot npr. prostor srečevanja, posedanja, pogovarjanja, 
sprehajanja, druženja, javnega nastopanja in le sekundarno 
namenjenega servisnim površinam za motorni promet.

(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve ob-
segajo celovito ureditev osrednjega mestnega trga kot osre-
dnje odprte javne površine vključno z ureditvijo uličnih fasad 
in zunanjih površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne 
infrastrukture.

(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 01/1 
se načrtuje ureditev osrednjega mestnega trga ter ureditev 
prometnih površin za mirujoči promet delno kot javnih parkirišč 
in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne.

(4) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 01/2 se 
načrtuje ureditev načrtovane prostorske ureditve cerkve.

(5) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnej-
še prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.1: Prikaz lege objek-
tov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov 
– severni del, M 1:500.

20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo 

 z oznako T1-1 in T1-2)
(1) V območju parcel oznako T1-1 in T1-2 se uredi osre-

dnji mestni javni prostor, namenjen vsem vrstam socialnih 
interakcij. Načrtovane prostorske ureditve vključujejo:

– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1 v 
obsegu 1.900,00 m2.

– Ureditev enosmerne ceste v smeri od Prečne ulice k 
Postojnski in Snežniški cesti, ki se nameni stanovalcem, do-
stavi in javnem avtobusnem prometu na parceli z oznako T1-1.

– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše pri-
reditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.

– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s peš-
potmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena mestnega trga na parceli z ozna-

ko T1-1 pada od zahoda proti vzhodu, in sicer od 550,70 m n.v. 
do 547,00 m n.v.. Kota gotovega terena razširitve mestnega 
trga na parceli z oznako T1-2 se prilagaja koti gotovega terena 
mestnega trga.

– Kota gotovega terena enosmerne ceste na parceli z 
oznako T1-1 je vsaj 0,10 m nižja od kote terena mestnega trga.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije mestnega trga na parceli 
z oznako T1-1 so 100,20 m2 x 18,50 m2. Dimenzije razširitve 
mestnega trga na parceli z oznako T1-2 so 15,00 m2 x 8.40 m2. 
Širina enosmerne ceste na parceli z oznako T1-1 je 3,50 m.

– Višinski gabariti: /.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načr-

tovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-trg določa mejo med 

tlakovanimi poljavnimi površinami ob severni ulični fasadi in 
tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga.

– Gradbena linija z oznako GL-svetilke določa lego osre-
dnje linije urbane opreme.

– Gradbeni liniji z oznako GL-cesta določata mejo med 
enosmerno cesto in tlakovanimi javnimi površinami mestnega 
trga na severni in južni strani.

– Gradbena linija z oznako GL-promenadna ulica določa 
mejo med tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga in 
tlakovanimi poljavnimi površinami ob južni ulični fasadi.

– Lega razširitve mestnega trga je določena z mejami 
načrtovane parcele.

– Ne glede na zgornje alineje se lega enosmerne ceste 
in vzhodne stranice mestnega trga uskladi z lego načrtovane 
priključitve enosmerne ceste na načrtovano prestavitev glavne 
ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Piv-
ka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljeno z Odlokom o OPN 
Pivka.
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– Mestni trg se povezuje preko načrtovanih pešpoti z 
drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče 
Pivke (npr.: širše območje načrtovane cerkve, območje parka 
Javor …), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Osrednji mestni trg je zasnovan kot izrazito repre-
zentativni trg z oblikovanjem osrednjega prostora kot dnevne 
sobe na prostem in arene (odra na prostem) ter oblikovanjem 
dopolnilnih urbanih prostorov mestnega trga kot so npr.: mirno 
mesto za sedenje in razmišljanje, razgledna ploščad za nadzor 
dogajanja, promenada …

– Mestni trg je oblikovan monumentalno brez drobnih 
struktur, dinamika prostora je poudarjena z longitudinalno li-
nijo enosmerne ceste in osrednjo linijo urbane opreme v sme-
ri vzhod–zahod ter linijsko zasnovo tlakovanja s poudarjeno 
smerjo sever–jug.

– Trg z razširitvijo se tlakuje z avtohtonim kamnom in 
granitnimi kockami. Granitne kocke lahko zamenjajo tudi druge 
podobne strukture tlaka. Osrednjo linijo urbane opreme obliku-
jejo linija svetil z diskretno ambientalno osvetlitvijo z klopmi in 
drugo urbano opremo.

– Trg se oblikuje kot enotna površina, ki jo deli enosmerna 
cesta na prostor dnevne sobe na prostem na severni strani in 
promenade na južni strani. Enosmerna ceste se lahko v pri-
meru ukinitve prometa preoblikuje v areno (oder na prostem).

– Razširitev trga se z oblikovanjem prostorov za sedenje, 
enotno oblikovanim tlakom z mestnim trgom in z ohranitvijo 
obstoječih dreves v jugozahodnem vogalu ter prostimi povr-
šinami oblikuje manjša dnevna soba na prostem, ki se lahko 
preoblikuje v areno (oder na prostem).

– V severovzhodnem vogalu mestnega trga pred stavbo 
z oznako Kolodvorska 2 se oblikuje vodno skulpturo skupaj 
s prostori za sedenje in tako oblikuje razgledno ploščad za 
nadzor dogajanja ter prostorsko dominanto, ki označi prostor 
mestnega trga.

– V jugozahodnem vogalu mestnega trga med stavbami 
z oznako Kolodvorska 5 in 7 se oblikuje vodno skulpturo s pro-
stori za sedenje, poleg obstoječega drevesa se zasadi še eno 
visokodebelno drevo ter tako oblikuje mirno mesto za sedenje 
in razmišljanje.

– Ohranja se vsa visokodebelna vegetacija.
– Mestni trg se skupaj s celotnim urbanim prostorom v 

območju OPPN središče Pivke opremi z enotno urbano opremo 
(klopi, razsvetljava, senčniki, koši za smeti …).

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:

– Dopustna odstopanje, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je tudi ureditev dostopov do stavb na severni 

stranici trga preko osrednjega mestnega trga do izvedbe do-
stopne ceste preko parcele z oznako T3-1.

– Dopustna je tudi ureditev dostopov do stavb na južni 
stranici trga preko enosmerne ceste, ki teče preko trga.

– Dopustna je ukinitev enosmerne ceste pod pogojem, 
da se zagotovi druga ustrezna prometna povezava in njeno 
funkcionalno in oblikovno preoblikovanje v del mestnega trga.

– Dopustne so začasne ureditve v času in za potrebe 
organiziranih javnih dogodkov.

21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele  

z oznako T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 in T2-5)
(1) V območju parcel z oznako T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 in 

T2-5 se načrtuje vzdrževanje, celovita in delna prenova stavb, 
rušitev ter urejanje za javnosti odprtega prostora, ki vključujejo:

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 8 in celo-
vito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 10 za potrebe ure-
ditve župnišča in z njim povezanih dejavnosti (npr.: dejavnost 
Karitas …) na parceli z oznako T2-1.

– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 6 in 6a z 
obvezno javno rabo stavb na parceli z oznako T2-2.

– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 4 z obvezno 
javno rabo stavbe na parceli z oznako T2-3.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 2 z ohra-
nitvijo prevladujoče gostinske dejavnosti ter dopustno rušitvijo 
prizidkov na severni strani stavbe in ureditev zasebnih prome-
tnih površin za mirujoči promet (v nadalj.: parkirišča) v obsegu 
11 parkirnih mest na parceli z oznako T2-4.

– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na 
parceli z oznako T2-5.

– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s peš-
potmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na južni strani 

parcel z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se prilagaja kotam 
gotovega terena mestnega trga pri čemer se višinske razli-
ke med kotami gotovega terena mestnega trga in obstoječih 
stavbe izravnajo v območju med mestnim trgom in stavbami, 
opredeljen kot tlakovane poljavne površine.

– Kota terena načrtovanih javnih in zasebnih parkirišč na 
parceli z oznako T2-4 in T2-5 se prilagaja obstoječemu terenu 
pri čemer se na vzhodnem robu uskladi s koto gotovega terena 
načrtovane priključitve enosmerne ceste na načrtovano presta-
vitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 
339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljeno z Odlokom 
o OPN Pivka.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb na parceli 
z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se ohranjajo pri čemer 
so dopustne novogradnje garažnih objektov na severni strani 
obstoječih stavb v lahki montažni konstrukciji v skladu s kultur-
novarstvenimi pogoji in 17. členom tega odloka.

– Tlorisni gabariti: Širina javnih in zasebnih parkirišč na 
parceli z oznako T2-4 in T2-5 je 16,00 m.

– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb na parceli 
z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se ohranjajo.

(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načr-

tovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-objekti določa lego stavb 

z oznako Kolodvorska 2, 4, 6, 6a in 8.
– Gradbena linija z oznako GL-trg določa mejo med 

tlakovanimi poljavnimi površinami ob severni ulični fasadi in 
tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga.

– Lega javnih in zasebnih parkirišč je določena z mejami 
načrtovanih parcel.

– Ne glede na zgornje alineje se lega prometnih priključ-
kov javnih in zasebnih parkirišč uskladi z lego načrtovanih pri-
ključkov na načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu 
odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica 
Pivka), opredeljeno z Odlokom o OPN Pivka.

– Glavni dostop do parcel z oznako T2-1, T2-2 in T2-3 se 
uredi s severne strani preko parcele z oznako T3-1. Do izvedbe 
prej navedene dostopne ceste je dopustna ureditev dostopov 
preko parcele z oznako T1-1 (mestnega trga).

– Glavni dostop do parcel z oznako T2-4 se uredi s 
Postojnske ceste v skladu s pogoji za načrtovano prestavitev 
glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 
Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljenimi z Odlokom o 
OPN Pivka.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z dru-
gimi urbanimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. s 
širše območje Prečne ulice in ob Postojnski cesti), njegovim 
zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Tlakovane poljavne površine ob severni fasadi trga so 
oblikovane kot podaljšek tlaka mestnega trga.
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(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:

– Dopustna odstopanje, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna so tudi druge funkcionalne dopolnitve na se-

verni strani obstoječih stavb v območju parcel z oznako T2-1, 
T2-2, T2-3, T2-4 in T2-5 v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji 
in 15., 16., 17. in 18. členom tega odloka ter ob pogoju, da ne 
presežejo 20 % BEP osnovne stavbe na posamezni parceli in 
minimalnim odmikom od parcelnih mej 2,00 m.

– Do izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih v 22. in 
23. členu tega odloka, je dopustna izvedba servisnega dostopa 
do stavbe z oznako Kolodvorska 10.

– Dopustna je ureditev dostopa do javnih parkirišč v 
obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5 na severni 
strani parcele.

22. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T3-1)

(1) Območje parcele z oznako T3-1 je namenjeno načrto-
vani prostorski ureditvi cerkve z za javnost odprtim prostorom 
za potrebe župnijskega cerkvenega središča v Pivki za pribli-
žno 300 obiskovalcev, ki bo vključevala:

– Ureditev nove stavbe za opravljanje verskih obredov 
– cerkve.

– Ureditev notranje dostopne ceste za potrebe novega 
stavbnega kompleksa in za potrebe dostopa do objektov z 
oznako Kolodvorska 4, 6, 6a in 8.

– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s parki-
rišči za potrebe obiskovalcev, otroškim in športnim igriščem ter 
pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo.

(2) Gradnja novih stavb z izjemo gradnje gospodarske 
javne infrastrukture do izvedbe javnega natečaja ni dopustna.

(3) Gabariti:
– Tlorisni gabariti: Dimenzije načrtovane cerkve se po-

drobneje določijo z javnim arhitekturnim natečajem pri čemer 
se prilagajajo tlorisnim gabaritom trškega jedra Pivke (značilna 
dolžina od 20,00 m do 30,00 m).

– Višinski gabariti: Dimenzije načrtovane cerkve se po-
drobneje določijo z javnim arhitekturnim natečajem pri čemer 
se prilagajajo višinskim gabaritom trškega jedra Pivke (značilna 
višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje točke 
terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe) z 
izjemo zvonika, ki lahko tvori novo prostorsko dominanto.

(4) Lega objektov:
– Se določi z javnim arhitekturnim natečajem.
– Upošteva se zagotovitev notranje dostopne ceste, do-

ločeno z regulacijsko linijo.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z dru-

gimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče 
Pivke (npr.: širše območje načrtovan mestni trg, območje ob 
Prečni ulici in Postojnski cesti …), njegovim zaledjem in oko-
liško pokrajino.

(5) Oblikovanje:
– Se določi z javnim arhitekturnim natečajem.
(6) Dopustna odstopanja: /.

23. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T3-2)

(1) V območju parcele z oznako T3-2 se načrtuje razširitev 
za javnost odprtega prostora s programskimi obogatitvami, ki 
bo povezoval območje cerkve z območjem mestnega trga.

(2) Gradnja novih objektov z izjemo gradnje gospodarske 
javne infrastrukture do izvedbe javnega natečaja ni dopustna.

(3) Gabariti, lega objektov in oblikovanje se določi z jav-
nim arhitekturnim natečajem.

24. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako  

T4-1, T4-2, T4-3, T4-4, T4-5, T4-6, T4-7 in T4-8)
(1) V območju parcel z oznako T4-1, T4-2, T4-3, T4-4, 

T4-5, T4-6 in T4-7, T4-8 se načrtuje vzdrževanje stavb, celovita 
in delna prenova stavb, rušitev ter urejanje za javnost odprtega 
prostora, ki vključujejo:

– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 5 z ohranitvi-
jo dejavnosti javne uprave na parceli z oznako T4-1.

– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na 
parceli z oznako T4-2.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 3 z obve-
zno javno rabo stavbe na parceli z oznako T4-4.

– Celovito prenovo stavb z oznako Kolodvorska 7 in 7a z 
obvezno javno rabo stavb na parceli z oznako T4-3.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 1 in ce-
lovito prenovo stavb z oznako Snežniška 2, T4-5/1 in T4-5/2 
in dopustno novogradnjo na mestu prej odstranjene stavbe z 
oznako Snežniška 2 z obvezno javno rabo prej naštetih stavb 
na parceli z oznako T4-5.

– Celovito prenovo stavbe z oznako Snežniška 4 s pripo-
ročljivo javno rabo stavbe na parceli z oznako T4-6.

– Delno prenovo stavbe z oznako Snežniška 6 in T4-7/1 z 
obvezno ohranitvijo dejavnosti javne uprave in obrambe (npr.: 
gasilstva in z njim povezanih dejavnosti) prej naštetih stavb na 
parceli z oznako T4-7.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 9a s 
priporočljivo javno rabo stavbe, vzdrževanje stavbe z oznako 
T4-8/1 z obvezno ohranitvijo javne rabe stavbe in celovito 
prenovo objekta z oznako T4-8/2 in dopustno novogradnjo na 
mestu prej odstranjene stavbe z oznako T4-8/2 na parceli z 
oznako T4-8.

– Ureditev javne ceste na parceli z oznako P1-2.
– Dopustno in obvezno rušitev objektov brez oznak v 

skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom 

na oblikovanju tlakovanih poljavnih površin v južnem zaledju 
mestnega trga na parceli z oznako T4-4, T4-5 in T4-7 in zelenih 
poljavnih površin v parku Javor na parceli z oznako T4-8 vključ-
no s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na severni 

strani parcel z oznako T4-1, T4-3 in T4-4 se prilagaja kotam 
gotovega terena mestnega trga na parceli z oznako T1-1.

– Kota gotovega terena načrtovanih parkirišč se prilagaja 
koti gotovega terena mestnega trga in načrtovane ceste na 
parceli z oznako P1-2.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo 
pri čemer so novogradnje dopustne le za zagotovitev nado-
mestnih prostorov v dopustnem primeru novogradnje stavbe 
namesto stavbe z oznako T2-5/1 in T4-8/2 in načrtovanih 
rušitev na parcelah z oznako T4-4 in T4-5 vendar v skladu z 
značajem posameznih za javnost odprtih površin in v skladu s 
kulturnovarstvenimi pogoji in 15., 17. in 18. členom tega odloka.

– Tlorisni gabariti: dimenzije javnega parkirišča so 
22,00 m x 31,00 m.

– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohra-
njajo.

(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načr-

tovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-objekti določa lego objek-

tov z oznako Kolodvorska 1, 3 in 5.
– Gradbena linija z oznako GL-promenadna ulica določa 

mejo med tlakovanimi poljavnimi površinami ob južni fasadi 
trga in tlakovanimi javnimi površinami (promenado).
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– Lega javnih parkirišč je določena z mejami načrtovane 
parcele.

– Lege obstoječih stavb se z izjemo objektov, ki so načr-
tovani za odstranitev, ohranjajo.

– Glavni dostop do parcel z oznako T4-1, T4-2, T4-3 in 
T4-4 se uredi se uredi preko načrtovane ceste na parceli z 
oznako P1-2. Do izvedbe načrtovane ceste je dopustna uredi-
tev dostopov preko enosmerne ceste na parceli z oznako T1-1.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugi-
mi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke 
(npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski 
cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Tlakovane poljavne površine ob južni fasadi trga so 
oblikovane kot podaljšek tlaka mestnega trga.

– Ohranja se zasnova parka Javor z ohranitvijo obstoječih 
dreves in zelenih površin. V primeru odstranitve dreves se ta 
obvezno nadomesti.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:

– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna so tudi druge funkcionalne dopolnitve na južni 

strani obstoječih stavb oziroma na strani, ki ne vpliva na obliko-
vanje javnega prostora, v območju parcel z oznako T4-1, T4-2, 
T4-3, T4-4, T4-5, T4-6 in T4-7 v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji in 15., 16., 17. in 18. členom tega odloka ter ob pogoju, 
da ne presežejo 20 % BEP osnovne stavbe na posamezni par-
celi in minimalnim odmikom od parcelnih mej 2,00 m.

6.3 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 02

25. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno ureditvi razširitve osrednjega 
javnega prostora z ureditvijo obojestranske promenade ob 
Kolodvorski cesti, manjšega javnega parka in javnih parkirišč. 
Promenada s parkom je primarno namenjena socialnim inte-
rakcijam in zato predstavlja prostor srečevanja, posedanja, 
sprehajanja, druženja in le sekundarno predstavlja servisno 
površino za motorni promet.

(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve ob-
segajo celovito ureditev promenadno oblikovane Kolodvorske 
ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo 
Pod Zavrtnice vključno z ureditvijo uličnih fasad in zunanjih 
površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnej-
še prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.1: Prikaz lege objek-
tov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov 
– severni del, M 1:500 in na Listu 4.2.2: Prikaz lege objektov 
na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – južni 
del, M 1:500.

26. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele  

z oznako K3-1, K3-2 in K3-3)
(1) V območju parcel z oznako K3-1, K3-2 in K3-3 se 

načrtuje ureditev javnega prostora, namenjenega socialnim 
interakcijam v delu ureditve javnega parka in manjšega trga in 
servisnim prometnim površinam v delu ureditve javnih parkirišč. 
Načrtovane ureditve obsegajo:

– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalni-
co in prostorom pokrite tržnice v obsegu 300,00 m2 na parceli 
z oznako K3-1.

– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Ko-
lodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima 
igriščema za različne starostne stopnje v obsegu 850,00 m2 ter 
ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko 
cesto na parceli z oznako K3-2.

– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za 
sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih 
mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči 
za avtodome z komunalnimi priključki na parceli z oznako K3-3.

– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s peš-
potmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena razširitve promenadno obliko-

vanega pločnika je vsaj 0,10 višja od kote gotovega terena 
Kolodvorske ceste.

– Kota gotovega terena razširitve promenadno oblikova-
nega pločnika pada od kote razširitve promenadnega pločnika 
na kota javnih parkirišč.

– Kota gotovega terena javnih parkirišč je 550,50 m n.v..
– Širina razširitve promenadno oblikovanega pločnika na 

parceli z oznako K3-1 je 3,00 m.
– Dimenzije manjšega parka na parceli z oznako K3-2 so 

11,00 m (do 14,00 m) x 58,00 m.
– Dimenzije javnih parkirišč na parceli z oznako K3-3 so 

32,00 m (do 20,00 m) x 63,50 m.
– Višinski gabariti: /.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načr-

tovanih parcel.
– Lega razširitve promenade in manjšega parka na parceli 

z oznako K3-2 je določena z mejami parcele in z gradbeno 
linijo, ki loči območje razširitve promenade od parka.

– Lega javnih parkirišč je določena s parcelnimi mejami 
in minimalnim odmikom od cestnega telesa 3,50 m. Dostop do 
javnih parkirišč je načrtovan na sredini severne stranice par-
cele in na jugovzhodnem vogalu parcele v skladu z grafičnimi 
usmeritvami.

– Lega peš povezave je določena z usmeritvijo za lego 
pešpoti.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z dru-
gimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče 
Pivke (npr.: mestni trg, območje parka Javor, vaško jedro …), 
njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Razširitev promenadnega pločnika je zasnovana kot 
razgledna ploščad za nadzor dogajanj, dinamika prostora je 
poudarjena z longitudinalno osrednjo linijo urbane opreme v 
smeri sever–jug ter zasnovo tlakovanja s poudarjeno smerjo 
sever–jug. Osrednjo linijo urbane opreme oblikuje linija svetil 
z diskretno ambientalno osvetlitvijo s klopmi, skulpturami z 
lokalno identiteto in drugo urbano opremo.

– Manjši trg se oblikuje kot razgledna ploščad za nadzor 
dogajanj in kot prostor srečevanja v delovnem času tržnice 
z ureditvijo info-točke, stalne prodajalnice in prostora pokrite 
tržnice ter prostorov za sedenje ob vzhodni in južni stranici ter 
ohranitvijo obstoječega drevesa in ureditvijo vodne skulpture.

– Manjši javni park je zasnovan nivojsko z dvema utrjeni-
ma brežinama, ki se delno zasadi z grmovnicami. Ohranja se 
vsa visokodebelna vegetacija z izjemo dveh dreves in zasadi 
se nove avtohtone vrste drevja.

– Tlakovanje je nadgradnja prostora po njegovi pomemb-
nosti, funkcionalnosti in povezanosti in je obvezno usklajeno s 
tlakovanjem mestnega trga in promenade ob Kolodvorski cesti.

– Območje se skupaj s celotnim urbanim prostorom v 
območju OPPN središče Pivke opremi z enotno urbano opremo 
(klopi, razsvetljava, koši za smeti …).

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:

– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Na celotni parceli z oznako K3-3 je dopustno parkiranje 

za avtobuse, avtodome ipd.
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27. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za območja z oznako  

P1-1, P1-2, P1-3, P2, P3 in P4)
(1) V območju parcel z oznako P1-1, P1-2, P1-3, P2, P3 

in P4 se načrtuje preureditev obstoječih in ureditev novih cest, 
ki obsega:

– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križ-
išča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice 
na parceli z oznako P1-1.

– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne 
ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno 
parkirišče na parceli z oznako P1-2.

– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom 
ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.

– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju 
OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.

– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v ob-
močju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.

– Rekonstrukcijo in preureditev južnega dela Poti na Orlek 
v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P4.

– Prestavitev in preureditev priključka notranje ceste go-
spodarske cone Javor na pot Pod Zavrtnice.

(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev pro-
metne infrastrukture, določenih v 35. in 36. členu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 17. in 18. členu 
tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Dopustna so odstopanja dolo-
čena v 50. členu tega odloka.

28. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele  

z oznako K4-1 in K4-2)
(1) V območju parcel z oznako K4-1 in K4-2 se načrtuje 

celovita in delna prenova, rušitev stavb ter urejanje za javnost 
odprtega prostora, ki vključujejo:

– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve pro-
menade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 13a in 
13b ter celovita prenova stavb z oznako Kolodvorska 13 in 
Pod Zavrtnice 18 z dopustno rušitvijo objektov brez oznak na 
parceli z oznako K4-2.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na parceli z 

oznako K4-1 se prilagaja koti gotovega terena promenade ob 
Kolodvorski cesti na parceli z oznako P1-1.

– Kota gotovega terena parcele z oznako K4-2 se prila-
gaja obstoječemu terenu.

– Tlorisni gabariti: Na parceli z oznako K4-2 se obstoje-
če stavbe ohranjajo pri čemer so novogradnje dopustne pod 
pogojem, da so zagotovljeni dostopi do obstoječih stavb in se 
vsaj 30 % BTP ohranja nepozidanih, netlakovanih in neutrjenih.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije javnega prostora predstavlja 
trikotnik s stranico v smeri Kolodvorske ceste dolžine najmanj 
15,00 m in največ 25,00 m in s stranico širine najmanj 5,00 m 
in največ 16,00 m.

– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih objektov se ohra-
njajo.

(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
– Lege obstoječih objektov se z izjemo objektov, ki so 

načrtovani za odstranitev, ohranjajo.
– Obstoječi dostopi do parcel z oznako K4-2 se ohranjajo, 

priporoča se ukinitev dostopa s Kolodvorske ob meji s parcelo 
z oznako K4-1.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugi-
mi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke 

(npr. mestni trg, mestna promenada ob Kolodvorski cesti), 
njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Tlakovane površine razširitve promenade so oblikovane 
kot podaljšek promenade.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:

– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustno je oblikovanje parcele z oznako K4-1 v veliko-

sti, ki je potrebna za izvedbo pizzete v skladu z merili iz zgornjih 
točk tega člena.

6.4 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 03

29. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno vzdrževanje stanja in funkcio-
nalnim dopolnitvam območja

(2) V območju EUP PI SR 03 se:
– Obstoječa struktura ohranja in dopolnjuje
– Uredi urbani prostor.
– Prenovi komunalna oprema.
(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnej-

še prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.2: Prikaz lege objek-
tov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov 
– južni del, M 1:500.

30. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako V1)

(1) V območju parcele z oznako V1 se načrtuje delna 
prenova, ki vključuje:

– Delno prenovo stavbe z oznako Pot na Orlek 2 na par-
celi z oznako V1.

– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na 
oblikovanju delno zelenih poljavnih površin na parceli z oznako 
V1 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena zunanjih površin se ohranja in 

prilagaja koti gotovega terena rekonstrukcije Poti na Orlek 
na parceli z oznako P2 in koti gotovega terena rekonstrukcije 
Prečne ulice.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe se ohra-
njajo pri čemer so novogradnje dopustne pod pogojem, da so 
zagotovljeni dostopi do obstoječe stavbe in se vsaj 40 % BTP 
ohranja nepozidanih, netlakovanih in neutrjenih in v skladu s 
kulturovarstvenimi pogoji ter 17. in 18. členom tega odloka.

– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe se ohra-
njajo. Novogradnje ne smejo presegati obstoječih višinskih 
gabaritov.

(3) Lega:
– Lega je določena z lego obstoječe stavbe in mejami na-

črtovanih parcel pri čemer je minimalni odmikom od cestnega 
telesa 5,00 m. Dostop do stavbe se lahko uredi s Poti na Orlek 
ali načrtovane ceste na severni strani parcele.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z dru-
gimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče 
Pivke (npr. mestni trg, območje načrtovane cerkve, mestna 
promenada ob Kolodvorski cesti), njegovim zaledjem in oko-
liško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in zunanjih površin so določenih v 17. in 18. členu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Dopustna odstopanja so dolo-
čena v 50. členu tega odloka.
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31. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako  

K1-1, K1-2 in K1-3)
(1) V območju parcel z oznako K1-1, K1-2 in K1-3 se 

načrtuje vzdrževanje stavb, celovita in delna prenova stavb, 
rušitev ter urejanje za javnost odprtega prostora, ki vključujejo:

– Vzdrževanje stavbe oznako K1-1/1 z dopustno dejav-
nostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K1-1.

– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 12 ali 
njeno novogradnjo ter obvezno javno rabo stavbe na parceli z 
oznako K1-1.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 14, 14a in 
14b ter dopustne novogradnje garažnih stavb na parceli z 
oznako K1-1.

– Dopustno odstranitev stavbe z oznako K1-2/1 ter dopu-
stno novogradnjo garažne stavbe na mestu prej odstranjene 
na parceli z oznako K1-2.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 18 z dopu-
stno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe ali novogradnjo 
stavbe z obvezno javno rabo stavbe in preureditev prometnega 
priključka za objekte z oznako Kolodvorska 18 na parceli z 
oznako K1-2.

– Obvezno odstranitev objekta z oznako K1-3/1 na parceli 
z oznako K1-3 zaradi ureditve javne poti na parceli z oznako 
P4.

– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako 
K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vzhodni 

strani parcel z oznako K1-1, K1-2 in K1-3 se prilagaja kotam 
gotovega terena rekonstrukcije Kolodvorske ceste na parceli 
z oznako P1-1.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo 
pri čemer je širina dopustnih novogradenj garažnih stavb na 
parceli z oznako K1-1 in K1-2 od 5,00 m do 8,00 m.

– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohra-
njajo z izjemo stavbe z oznako Kolodvorska 12, ki se lahko 
dogradi do kote najvišje točke 563,00 m n.v.. Višina dopustnih 
novogradenj garažnih stavb na parceli z oznako K1-1 in K1-2 
sega od 3,00 m do 8,00 m.

(3) Lega:
– Lega stavb na parceli z oznako K1-1 in K1-2 je določena 

z lego obstoječih stavb, ki se ohranja in z mejami načrtovanih 
parcel za dopustne novogradnje pri čemer je minimalni odmik 
od meje parcele 2,00 m.

– Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer so 
dopustne novogradnje garažnih objektov na parceli z oznako 
K1-1 in K1-2 na zahodni strani obstoječih stavb.

– Lege javne zelenice na parceli z oznako K1-3 je dolo-
čena z mejami parcele.

– Glavni dostop do parcel z oznako K1-1 se ohranjajo, 
uredi se nov prometni priključek za dostop na parcelo z oznako 
K1-2.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugi-
mi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke 
(npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski 
cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Tlakovane poljavne površine ob vzhodni fasadi stavb 
so oblikovane ob upoštevanju oblikovanja mestnega trga na 
parceli z oznako T1-1.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna odstopanja določena v 
50. členu tega odloka.

32. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako  

K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, K2-7 in K2-8)
(1) V območju parcel z oznako K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, 

K2-5, K2-6, K2-7 in K2-8 se načrtuje vzdrževanje objektov, 
celovita in delna prenova, rušitev in novogradnje stavb ter 
urejanje za javnost odprtih površin, ki vključujejo:

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 20a z 
dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli 
z oznako K2-2.

– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 22 ali 
novogradnjo stavbe z obvezno javno rabo stavbe na parceli z 
oznako K2-1.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 22a in 22b 
z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli 
z oznako K2-3.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 24 z do-
pustno dejavnostjo zgolj 86 Zdravstvo ter 47.730 Trgovina na 
drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 
na parceli z oznako K2-2.

– Novogradnjo stavb z oznako K2-4/1 in K2-4/2 z do-
pustno dejavnostjo 86 Zdravstvo ter z zdravstvom povezane 
dejavnosti na parceli z oznako K2-4.

– Preureditev skupne dostopne ceste na parceli z oznako 
K2-5.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 26 z do-
pustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z 
oznako K2-6.

– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 26a ali no-
vogradnjo stavbe z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju 
stavbe na parceli z oznako K2-7.

– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 28 ali novo-
gradnjo stavbe z obvezno javno rabo in vzdrževanje stavbe z 
oznako K2-8/1 na parceli z oznako K2-8.

– Novogradnjo stavbe z oznako K2-8/2 z obvezno javno 
rabo na parceli z oznako K2-8.

– Preureditev prometnih priključkov za dostop na parcele 
z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8.

– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom 
na oblikovanju zelenih javnih površin z drevoredom v zaledju 
promenade ob Kolodvorski cesti na vzhodnem delu parcel z 
oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 vključno s pešpotmi v 
skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vhodni 

strani parcele z oznako K2-1 se ohranja.
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vhodni stra-

ni parcel z oznako K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 se prilagaja kotam 
gotovega terena promenade ob Kolodvorski cesti na parceli z 
oznako P1-1 in P1-3.

– Tlorisni in višinski gabariti:
– Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo. Dimenzije 

dopustnih novogradenj na parceli z oznako K2-1, K2-4, K2-7 
in K2-8 morajo slediti značilni dolžini stavb ob Kolodvorski cesti 
to je od 20,00 m do 30,00 m pri čemer je potrebno zagotoviti 
vsa potrebna parkirišča v okviru parcele in ohraniti vsaj 20 % 
BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme 
preseči višin obstoječih stavb ob Kolodvorski cesti, in sicer je 
lahko kota najvišje točke 574,00 m n.v..

(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in dvema 

gradbenima linijama ter minimalnim odmikom od mej sosednjih 
parcel 2,00 m za novogradnje.

– Lega stavb mora upoštevati eno od gradbenih linij z 
izjemo lege obstoječih objektov, ki se lahko ohranja.

– Glavni dostop do parcel z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, 
K2-6 in K2-8 se uredi se preko načrtovanih prometnih pri-
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ključkov s Kolodvorske ceste. Do njihove izvedbe je dopustna 
uporaba obstoječih priključkov.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugi-
mi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke 
(npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski 
cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem in okoliško 
pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega 
odloka se upošteva še te pogoje:

– Tlakovane poljavne površine ob vzhodnem robu parcel 
z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 se oblikuje ob upo-
števanju oblikovanja promenade ob Kolodvorski cesti na parceli 
z oznako P1-1 in P1-3.

– Ohranja se obstoječi drevored in dopolni z novimi vi-
sokodebelnimi drevesi avtohtone vrste. V primeru odstranitve 
dreves se ta obvezno nadomesti.

(5) Dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:

– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Odstopanje pri določanju tlorisnih gabaritov dopustnih 

novogradenj na parceli z oznako K2-4, in sicer se v primeru 
dozidav lahko dolžina in širina novogradenj oblikuje tako, da z 
osnovnim objektom z oznako Kolodvorska 24 tvori funkcionalno 
in oblikovno celoto.

– Odstopanje pri določanju tlorisnih gabaritov dopustnih 
novogradenj na parcelah z oznako K2-7 in K2-8, in sicer je 
dolžina stavb minimalno 15,00 m.

– Graditi škarpe, višje od 1,50 m, za premostitev višinskih 
razlik na parcelah z oznako K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, 
K2-7 in K2-8 vendar ne na strani, kjer mejijo na javni prostor.

6.5 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 04

33. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno načrtovani prostorski ureditvi 
doma za starejše občane z varovanimi stanovanji.

(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obse-
gajo celovito ureditev doma za starejše občane z varovanimi 
stanovanji vključno z ureditvijo notranje prometne mreže, par-
kirišč in zelenih površin, torej vse parcele z oznako KZ-1 ter 
parcela javnih zelenih površin, z oznako ZK-2 in ceste Pot na 
Orlek 2, z oznako parcele P4.

(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 04 se 
načrtuje:

– Ureditev načrtovane prostorske ureditve doma za sta-
rejše občane z varovanimi stanovanji.

– Ureditev urbanega prostora.
– Ureditev komunalne opreme.
(4) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnej-

še prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.2: Prikaz lege objek-
tov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov 
– južni del, M 1:500.

34. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele  

z oznako KZ-1 in KZ-2)
(1) V območju parcele z oznako KZ-1 in KZ-2 se načrtuje 

novogradnja stavbnega kompleksa doma za starejše občane in 
varovanih stanovanj ter ureditev za javnost odprtega prostora, 
ki obsega:

– Novogradnjo stavbnega kompleksa doma za starejše 
občane in varovanih stanovanj vključno z ureditvijo notranje 
prometne mreže, parkirišč in zelenih površin na parceli z ozna-
ko KZ-1.

– Ureditev javne male mestne zelene površine na parceli 
z oznako KZ-2.

– Ureditev drugega za javnost odprtega prostora vključno 
s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena novogradnje stavbnega komplek sa 

na parceli z oznako KZ-1 sega od 560,00 m n.v. do 567,00 m  
n.v. pri čemer predstavlja koto pritličja višina 562,00 m n. v..

– Tlorisni gabariti: Dimenzije načrtovane stavbe z oznako 
KZ-1/1 so 16,00 m x 30,00 m, dimenzije načrtovane stavbe z 
oznako KZ-1/2 so 16,00 m x 40,00 m in načrtovane stavbe z 
oznako KZ-1/3 so 16,00 m x 40,00 m. Med stavbama z oznako 
KZ-1/2 in KZ -1/3 je dopustna gradnja transparentno oblikova-
nega povezovalnega objekta. V okviru prej navedene parcele 
je potrebno zagotoviti vsa potrebna parkirišča.

– Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavbe z oznako 
KZ-1/1 je od (K) + P + 1 do (K) + P + 2 pri čemer je najvišja 
točka stavbe največ 571,00 m n. v.. Dopustna etažnost stavb 
z oznako KZ-1/2 in KZ-1/3 je od (K) + P + 2 do (K) + P + 3 pri 
čemer je najvišja točka stavb največ 574,50 m n. v..

(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in grad-

benimi mejami ter minimalnim odmikom 2,00 m od parcelnih 
mej parcele z oznako K2-2. Lega transparentno oblikovane 
povezave med stavbama z oznako KZ-1/2 in KZ-1/3 ne sme 
segati vzhodneje od gradbene meje, ki določa vzhodno strani-
co stavbe z oznako KZ-1/2.

– Lega javne male mestne zelene površine na parceli z 
oznako KZ-2 je določena z mejami načrtovane parcele.

– Glavni dostop do parcele z oznako KZ-1 se uredi pre-
ko načrtovanega prometnega priključka na severni in južni 
strani območja v skladu z grafičnimi usmeritvami in pogoji za 
komunalno opremljanje, določenimi od 37. do 48. člena tega  
odloka.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugi-
mi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke 
(npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski 
cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem in okoliško 
pokrajino.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in zunanjih površin so določenih v 17. in 18. členu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:

– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je ureditev kotlovnice ali druge oblike sku-

pinskega ogrevanja za širše območje v okviru novogradnje 
stavbnega kompleksa doma za starejše občane in varovanih 
stanovanj.

– Dopustna je ureditev peš dostopov na vzhodni strani 
kompleksa.

6.6 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 05

35. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno načrtovani prostorski ureditvi 
negovalne bolnice.

(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obse-
gajo celovito ureditev negovalne bolnice vključno z ureditvijo 
notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin.

(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 05 se 
načrtuje:

– Ureditev načrtovane prostorske ureditve negovalne 
bolnice.

– Ureditev urbanega prostora.
– Ureditev komunalne opreme.
(4) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnej-

še prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.3: Prikaz lege objek-
tov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov 
– območje ob Radohovski poti, M 1:500.
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36. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako  

K5-1/1, K5-1/2, K5-2 in K5-3)
(1) V območju parcel z oznako K5-1/1, K5-1/2, K5-2 

in K5-3 se načrtuje vzdrževanje, celovita prenova, rušitev in 
novogradnje stavb ter ureditev za javnost odprtega prostora, 
ki vključujejo:

– Vzdrževanje stavb z oznako Kolodvorska 17 in z oznako 
K5-2/1, obe z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju, na 
parceli z oznako K5-2.

– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 19 za 
potrebe dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajo-
čimi dejavnostmi na parceli z oznako K5-1/1.

– Novogradnjo stavbe z oznako K5-1/5 za potrebe dejav-
nosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajočimi dejavnost-
mi na parceli z oznako K5-1/1.

– Novogradnjo stavbe z oznako K5-1/6 za potrebe dejav-
nosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajočimi dejavnost-
mi na parceli z oznako K5-1/1.

– Rušitev stavb z oznako K5-1/1, K5-1/2, K5-1/3 in K5-1/4 
ter Radohovska pot 1 na parceli z oznako K5-1/1.

– Ureditev prometnih priključkov s parcele z oznako K5-
1/1 na Radohovsko cesto.

– Ureditev notranje prometne mreže in podzemnih in nad-
zemnih parkirišč na parceli z oznako K5-1 pri čemer je potrebno 
pri dimenzioniranju upoštevati veljavne predpise in dejanske 
potrebe načrtovanih dejavnosti.

– Ureditev dodatnih parkirišč poljavnega značaja na par-
celi z oznako K5-1/2.

– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom 
na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na 
parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi 
usmeritvami.

– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulp-
ture, vodnjaki, koši za smeti …).

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastruk-
ture ter priključkov nanjo.

(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena prenove in novogradnje stavbne-

ga kompleksa na parceli z oznako K5-1/1 se na južni stranici 
prilagaja koti Radohovske ceste in sega od 573,00 m n.v. na 
vzhodnem robu in do 577,10 m n.v. na zahodnem delu ob boč-
nih parkiriščih ob Radohovski poti.

– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe z oznako 
Kolodvorska 19 se ohranjajo. Dimenzije načrtovane stavbe 
z oznako K5-1/5 so 23,90 m (do 29,70 m) x 24,70 m (do 
27,50 m), dimenzije načrtovane stavbe z oznako K5-1/6 so 
21,70 m x 9,90 m. V okviru prej navedene parcele je potrebno 
zagotoviti vsa potrebna parkirišča pri čemer je dopustna fazna 
izgradnja stavb s ustrezno fazno izgradnjo potrebnih parkirišč. 
Parkirišča se izvede podzemno in nadzemno.

– Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavbe z oznako 
Kolodvorska 19 je (K) + P + 1 + 1M. Dopustna etažnost stavbe 
z oznako K5-1/5 je (K) + P + 2N s koto pritličja 577,10 m n.v.. 
Dopustna etažnost stavbe z oznako K5-1/6 je (K) + P + 2N 
s koto pritličja 577,10 m n.v.. Višinski gabarit stavb z oznako 
K5-1/5 in K5-1/6 je lahko do največ 1,5 m nad koto slemena na 
objektu z oznako Kolodvorska 19.

(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in grad-

benimi mejami. Lega parkirišč je določena z mejami parcel.
– Lega javnega prostora zelenih površin na parceli z 

oznako K5-3 je določena z mejami načrtovane parcele.
– Glavni dostop do parcele z oznako K5-1/1 in K5-1/2 se 

uredi se preko načrtovanega prometnega priključka na južni 
strani območja v skladu z v skladu s pogoji za načrtovano pre-
stavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Piv-
ka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljenimi z 
Odlokom o OPN Pivka in grafičnimi usmeritvami in pogoji za 
komunalno opremljanje, določenimi od 35. do 46. člena tega 
odloka.

– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z dru-
gimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče 
Pivke (npr. mestni trg, mestni park, mestna promenada ob 
Kolodvorski cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem 
in okoliško pokrajino.

(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje 
objektov in zunanjih površin, ki so določeni v 17. in 18. členu 
tega odloka, se upošteva še:

– Kulturovarstvene pogoje pri celoviti prenovi stavbe z 
oznako Kolodvorska 19 z EŠD 17443: Pivka – Hiša Kolodvor-
ska 19, in sicer se stavba ohranja v obstoječih gabaritih. Od-
strani se vse neustrezne prizidke in korigira neustrezne pose-
ge, ki so bili izvedeni na objektu brez pridobljenega gradbenega 
dovoljenja. Ohranijo se vsi kvalitetni arhitekturni detajli kot npr. 
notranje kamnito stopnišče, kovane mreže na retro fasadi, dvo-
riščna ograja ob cesti v Radohovo vas, ipd. Stavbno pohištvo 
in streha se oblikuje po vzoru izvornega. Obarvanje fasade se 
izvede po barvni študiji, ki jo izdela ZVKDS, OE Nova Gorica. 
K celoviti prenovi stavbe z oznako Kolodvorska 19 je potrebno 
pridobiti kulturovarstveno soglasje za oblikovanje stavbe.

– Pri oblikovanju stavbe za oznako K5-1/5 in K5-1/6 se 
upošteva sodobne principe oblikovanja in izbor materialov. 
Streha na objektu K5-1/5 in K5-1/6 je v osnovi ravna streha.

– Streha podzemnih garaž se izvede kot zelena streha.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 

zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je odstranitev prizidka na zahodni strani stav-

be z oznako Kolodvorska 19 in novogradnja na mestu in v 
gabaritih prej odstranjenega prizidka.

– Graditi škarpe, višje od 1,50 m, za premostitev višinskih 
razlik na parcelah z oznako K5-1/1 in K5-1/2.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 

INFRASTRUKTURE

37. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka:
– Glavna državna cesta G1-6/0338 Postojna–Pivka, kot 

Postojnska cesta,
– Glavna državna cesta G1-6/0339 Pivka–Ribnica, kot 

Kolodvorska cesta,
– Regionalna državna cesta R2 404/1380 Ilirska Bistri-

ca–Pivka, kot Snežniška cesta,
– Lokalna zbirna cesta št. 315230 Prečna ulica–Kolod-

vorska cesta,
– Lokalna zbirna cesta št. 315260 Pod Zavrtnice,
– Lokalna zbirna cesta št. 315290 Radohovska pot,
– Javna pot št. 816010 Pot na Orlek,
– Javna pot št. 816000 Postojnska cesta.
(2) Cilji prometnega urejanja:
– Dograditi in delno rekonstruirati obstoječo prometno 

mrežo,
– Urediti javna parkirišča znotraj območja OPPN središče 

Pivka,
– Vzpostaviti ustrezne notranje prometne mreže v posa-

meznih območjih,
– Izboljšati prometno varnost in kvaliteto bivalnega okolja 

z vzpostavitvijo kolesarskih stez in pešpoti.
(3) Načrtovana prometna ureditev obsega:
– Ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno 

kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste 
mestne kavarne.

– Spremembo prometne mreže na delu Kolodvorske ce-
ste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko cesto v 
sklopu ureditve osrednjega mestnega trga z arhitekturno-urba-
nistično preureditvijo, in sicer se mestni trg uredi z hkratno uki-
nitvijo dvosmerne ceste in vzpostavitvijo enosmerne povezave.
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– Ureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek 
do mestnega parka.

– Ureditev javnih prometnih površin za mirujoči promet za 
stavbo Občine Pivka.

– Ureditev javnih površin za mirujoči promet s postajali-
ščem za avtodome ob sejmišču.

– Ureditev severne in južne priključne ceste doma za 
starejše in objektov varovanih stanovanj.

– Ureditev skupinskih cestnih priključkov ob Kolodvorski 
cesti.

– Ureditev individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski 
cesti.

– Ureditev cestnih priključkov in parkirišč za potrebe ne-
govalne bolnišnice.

(4) Načrtovana prometna ureditev obsega tudi določitev 
koridorjev za:

– Ureditev dostopne ceste za stavbami z oznako Kolod-
vorska 4, 6, 6A, 8.

– Ureditev industrijskega dostopa do gospodarske cone 
Javor s ceste Pod Zavrtnice.

(5) Uredi se tudi vse dostope na javne poti in ceste.
(6) Prostorske izvedbene pogoje za prestavitev glavne 

ceste G1-6 OPN Pivka vključno z rekonstrukcijo obstoječega 
cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 in razširitev 
obstoječe lokalne ceste Radohovska pot na 6,00 m vključno 
z ureditvijo enostranskega pločnika za pešce ob levem robu 
vozišča na 1,50 m določa OPN Pivka in se rešuje v okviru 
posebnega projekta.

(7) Ceste in priključki na ceste morajo biti urejeni v skladu 
z veljavnimi področnimi predpisi in pogoji upravljavca ceste.

(8) Pogoji za oblikovanje (tlakovanje) prometnih in mani-
pulativnih površine in parkirišč so opredeljeni z lokacijskimi po-
goji za oblikovanje zunanjih površin, ki so določeni v 16. členu 
tega odloka.

(9) Odvodnjavanje prometnih in manipulativnih površin 
ter površin za mirujoči promet mora biti v skladu z veljavnimi 
področnimi predpisi izvedeno preko peskolovov in lovilcev olj 
v sistem meteorne kanalizacije.

(10) Površine za pešce morajo biti grajene brez komuni-
kacijskih ovir in morajo zagotavljati varno uporabo tudi funkci-
onalno oviranim osebam. Na zaključkih pločnikov in lokacijah 
prehodov za pešce se predvidi izvedba ustrezne klančine s 
spuščenim robnikom brez višinske denivelacije.

(11) Uredi se ustrezna prometna signalizacija in oprema 
ter javna razsvetljava.

(12) Dopustna je tudi druga ureditev cest, pločnikov in ko-
lesarskih stez, kot je določena v tem odloku pod pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pri-
dobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje 
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

(13) Prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne 
infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Piv-
ke List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture 
M 1:1000.

38. člen
(projektne rešitve prometne infrastrukture  

in pogoji za priključevanje)
(1) Ureditev prometnih površin za mirujoči promet osebnih 

vozil na parcelah z oznako T2-4 in T2-5 obsega ureditev dveh 
parkirišč, katera ločuje cestni priključek javne poti št. 816000 
širine 5,50 m. Od skupno 17 javnih parkirnih mest se jih 5 uredi 
na manjšem parkirišču na severnem delu cestnega priključka 
ter 12 na delu večjega parkirišča na južni strani prej navedene-
ga cestnega priključka. Na preostalem delu večjega parkirišča 

se uredi še 11 nadomestnih parkirnih mest za goste mestne 
kavarne ter cestni priključek širine 6,00 m na njegovem skraj-
nem južnem delu, ki služi tudi kot dostop do dvorišča kavarne. 
Za ločitev javnih in nejavnih parkirnih mest se predvidi izvedba 
nižjega zidu oziroma drugega arhitekturnega elementa. Oba 
cestna priključka se priključujeta na Postojnsko cesto. Ves 
notranji promet se organizira dvosmerno.

(2) Ureditev dostopne ceste za stavbe z oznako Ko-
lodvorska 4, 6, 6A, 8 in industrijskega dostopa s ceste Pod 
zavrtnice je določena zgolj s koridorji, katerih lega je določena 
z regulacijsko črto.

(3) Sprememba prometnega režima na delu Kolodvorske 
ceste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko 
cesto v sklopu ureditve osrednjega mestnega trga predstavlja 
ukinitev dvosmernega prometa in vzpostavitev enosmernega 
prometa v smeri od Poti na Orlek do Postojnske cesti z uredi-
tvijo enosmernega vozišča širine 3,50 m v celotni dolžini trga.

(4) Sprememba prometnega režima, opredeljena v prej-
šnji točki tega člena, je dopustna sočasno ali po vzpostavitvi 
mestne obvoznice (glavne državne ceste), ki bo potekala po 
obstoječi trasi Postojnske in Snežniške ceste. Po vzpostavitvi 
mestne obvoznice se Kolodvorska cesta prekategorizira v lo-
kalno cesto.

(5) Profil Kolodvorske ceste v delu od križišča s Potjo na 
Orlek do mestnega parka se spremeni, in sicer se:

– V delu od Poti na Orlek do mestnega trga uredi oboje-
stranski pločnik širine 2,00 in 1,70 m, enostranska dvosmerna 
kolesarska steza širine 2,60 m in vozišče širine 7,00 m. Na 
delu vozišča Kolodvorske ceste v območju priključka predvi-
dene enosmerne ceste se predvidi izvedba cestne ploščadi za 
umiritev hitrosti prometa.

– V delu od mestnega trga do dostopne ceste k poslovni 
stavbi Pivka Javor d.d. se uredi pločnik širine 2,00 m, eno-
smerna kolesarska steze širine 1,35 m, vozišče širine 7,00 m, 
enosmerna kolesarska steze širine 1,35 m in pločnik širine cca 
5,00 m.

– V delu od poslovne stavbe Pivka Javor d.d. do križišča 
s Potjo pod Zavrtnice uredi pločnik širine 2,0 m, enosmerna ko-
lesarska steze širine 1,00 m, vozišče širine 6,00 m, enosmerna 
kolesarska steze širine 1,00 m in pločnik širine cca 2,00 m.

– V delu od križišča s Potjo pod Zavrtnice Poti do mestne-
ga parka uredi pločnik širine 2,00 m, enosmerna kolesarska 
steze širine 1,00 m, vozišče širine cca 6,00 m, enosmerna 
kolesarska steze širine 1,00 m in pločnik širine cca 2,00 m.

(6) Ureditev javnih prometnih površin za mirujoči promet 
osebnih vozil za stavbo Občine Pivka obravnava ureditev par-
kirišča s 34 parkirnimi mesti, ki se bo do vzpostavitve mestnega 
trga in spremenjene prometne ureditve na Kolodvorsko cesto 
priključevalo s cestnim priključkom med stavbama z oznako 
Kolodvorska 3 in 5, po vzpostavitvi mestnega trga pa na cestni 
priključek med stavbama z oznako Kolodvorska 7A in T4-5/1. 
Ves notranji promet se organizira dvosmerno.

(7) Ureditev javnih površin za mirujoči promet s postaja-
liščem za avtodome ob sejmišču obsega ureditev parkirišča s 
63 parkirnimi mesti za osebna vozila in 3 parkirnimi mesti ozi-
roma postajališči za avtodome. Parkirišče se na cesto Pod za-
vrtnice priključuje z dvema cestnima priključkoma širine 6,00 m, 
ki sta locirana na severnem jugo-vzhodnem delu parkirišča. 
Ves notranji promet se organizira dvosmerno.

(8) Ureditev severne in južne priključne ceste doma za 
starejše in objektov varovanih stanovanj predstavlja ureditev 
glavnih dostopnih cest do parcele z oznako K3-1 s Kolodvorske 
ceste. Karakteristični profil severne dostopne ceste, ki bo v 
javni uporabi in se bo navezovala na pot na Orlek bo sesta-
vljen iz dvosmernega vozišča širine 5,50 m, ki se na severnem 
robu območja zoži na 4,00 m in enostranskega pločnika širine 
1,60 m. Karakteristični profil južne dovozne ceste ki ne bo v jav-
ni uporabi bo identičen, z izjemo zožitve. Z le-te bo omogočen 
tudi dostop do stavbe z oznako Kolodvorska 26A. Ob izvedbi 
južne dostopne ceste se ukine obstoječi južni priključek do 
stavbe z oznako Kolodvorska 24 (Zdravstveni dom).
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(9) Ureditev skupinskih cestnih priključkov ob Kolodvorski 
cesti obravnava ureditev novih oziroma preureditev obstoječih 
skupinskih priključkov. Med stavbama z oznako Kolodvorska 
14B in 18 se uredi obstoječi cestni priključek v širini 5,50 m z 
enostranskim pločnikom 1,60 m. Pred večstanovanjsko stavbo 
z oznako Kolodvorska 22A se ukine obstoječi cestni priključek 
in predvidi skupinski cestni priključek širine 4,50 m za stavbe 
z oznako Kolodvorska 22A in 22 (Mercator), ki je lociran med 
predmetnima objektoma. Ukine se obstoječ severni cestni pri-
ključek do stavbe z oznako Kolodvorska 24 (Zdravstveni dom) 
in predvidi skupinski cestni priključek širine 5,00 m za stavbe 
z oznako Kolodvorska 24, K2-4/2 in 22B, ki je lociran med 
stavbama z oznako Kolodvorska 24 in 22B. Za potrebe stavb 
z oznako Kolodvorska 26 in K2-8/2 se predvidi cestni priklju-
ček širine 5,00 m. Predlaga se ukinitev obstoječega cestnega 
priključka za stavbe z oznako Kolodvorska 13A, 13B, 13 in 
18, ter uporabo že obstoječih cestnih priključkov na cesto Pod 
zavrtnice.

(10) Ureditev individualnih cestnih priključkov ob Kolod-
vorski cesti obravnava ureditev cestnega priključka med stav-
bama z oznako Kolodvorska 12 in 14, ki služi za dostop do 
stavb z oznako Kolodvorska 12 in K1-1/1, ureditev cestnega 
priključka ob južnem delu stavbe z oznako Kolodvorska 14B, 
ki je namenjen dostavi goriva. Oba individualna priključka sta 
široka 3,00 m.

(11) Ureditev cestnih priključkov predvidene in površin 
za mirujoči promet za potrebe negovalne bolnišnice v skladu z 
grafičnimi usmeritvami.

(12) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospo-
darske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN 
središče Pivke na:

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – severni del, M 1:5000.

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – južni del, M 1:5000.

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.

39. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) V območju OPPN središče Pivke potekajo obstoječi 
komunalni vodi in naprave.

(2) Območje OPPN središče Pivke se komunalno opremi z:
– Gradnjo vodovodnega omrežja,
– Gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja s komu-

nalno čistilno napravo,
– Gradnjo meteornega kanalizacijskega omrežja,
– Gradnjo elektroenergetskega omrežja,
– Gradnjo telekomunikacijskega omrežja,
– Gradnjo omrežja javne razsvetljave,
– Dopustna je tudi gradnja toplovoda.
(3) Objekti v območju OPPN središče Pivke se morajo 

priključiti na v prejšnji točki navedeno komunalno opremo.
(4) Komunalni vodi in naprave morajo biti v skladu z 

vsemi veljavnimi področnimi predpisi, ter s pogoji posameznih 
upravljavcev.

(5) Merilni jaški, omarice in priključki komunalnih vodov 
ter komunalne naprave morajo biti locirani na zemljiških parce-
lah objektov praviloma v oddaljenosti najmanj 1,00 m od roba 
vozišča ali 0,50 m od roba pločnika.

(6) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je 
zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo obrambno-zaščitnim 
zahtevam.

(7) V objektih je potrebno zagotoviti učinkovito rabo vseh 
vrst energije in rabo obnovljivih virov energije, v skladu z veljav-
nimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. 
Za gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople 
sanitarne vode in vseh vrst električne energije se lahko upora-
blja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne črpalke, 
sončni zbiralniki, sončne celice itn.) Naprave za njihovo proi-
zvodnjo se lahko nameščajo na strehe objektov. Izvedba, ki bi 
vplivala na izgled objektov ali krajine ni dopustna.

(8) Koridorje varovalnega pasu javnega vodovodnega 
in kanalizacijskega omrežja vključno s priključki je potrebno 
varovati kot nezazidljive s podzemnimi in nadzemnimi objekti 
in stavbami, prepovedano je postavljanje ograj, drogov, ja-
škov, kanalet, sajenje dreves ali drugih trajnih nasadov, ki bi 
upravljavcu ovirale dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe 
vzdrževanja.

(9) Objekti morajo biti od linije javnih sekundarnih in 
primarnih vodov vodovoda in kanalizacije odmaknjeni najmanj 
3,00 m.

(10) Prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne 
infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Piv-
ke List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture 
M 1:1000.

40. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

(1) V območju OPPN središče Pivka poteka javno vodo-
vodno omrežje.

(2) Oskrba načrtovanih prostorskih ureditev se uredi z 
javnega vodovodnega sistema, ki se nahaja znotraj območja 
OPPN središče Pivke.

(3) Načrtovana je rekonstrukcija javnega vodovodnega in 
dograditev hidrantnega omrežja z nadzemnimi javnimi hidranti 
v skladu s projektno dokumentacijo PZI, št. načrta: 25/11-1, 
izdelano pri Biro Obala d.o.o., v januarju 2013.

(4) Posamezen objekt mora biti opremljen s samostojnim 
vodovodnim priključkom, ki praviloma poteka po zemljišču la-
stnika stavbe.

(5) Obračunski vodomeri se vgradijo v vodomernih jaških, 
praviloma lociranih izven objektov na zemljišču lastnikov posa-
meznih priključkov, ob parcelni meji s cesto oziroma površino, 
pod katero poteka javni vodovod.

(6) Vodomerni jaški so od linije javnega vodovoda lahko 
oddaljeni največ do 20,0 m. Vodomernih jaškov praviloma 
ni dovoljeno postavljati na površinah namenjenih motornemu 
prometu.

(7) V primeru, da se v istem objektu uporablja voda za 
pridobitne in nepridobitne namene, je potrebno izvesti ločeno 
vodovodno inštalacijo z vgradnjo dveh merilnih naprav.

(8) Obstoječi vodovod na območju predvidenih objektov 
z oznako KZ-1/3, KZ-1/2 in KZ-1/1 se prestavi ob nameravani 
gradnji s predhodnim soglasjem Občine Pivka.

(9) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospo-
darske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN 
središče Pivke na:

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – severni del, M 1:5000.

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – južni del, M 1:5000.

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
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41. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje  

in odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih voda)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka mešani javni 

kanalizacijski sistem, ki zbira in odvaja meteorne vode, prelive 
iz greznic, ter manjšo količino komunalnih odpadnih vod iz 
objektov, ki so priključeni neposredno na sistem. Kanalizacijski 
sistem ni zaključen s čistilno napravo ampak s prelivnim objek-
tom, preko katerega se odpadne vode odvajajo neposredno v 
reko Pivko. Izjema so objekti z ločenim sistemom kanalizacije, 
ki so priključeni na KČN PSO Pivka in KČN Pivka TC Špar 
(99 PE – ta ni dimenzionirana za sprejem dodatnih količin 
komunalne odpadne vode).

(2) Načrtovana je rekonstrukcija in dograditev javnega 
kanalizacijskega sistema.

(3) Območje OPPN središče Pivka se opremi z ločenim 
fekalnim in meteornim javnim kanalizacijskim omrežjem, s kate-
rim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih vod v skladu 
z rešitvijo predvideno po projektu PZI Odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod aglomeracij Pivka, št. projekta 48/10-1, izdelan 
pri Biro Obala d.o.o., v avgustu 2010 in projektu Ureditev me-
teornega kanalizacijskega sistema v naselju Pivka, št. projekta 
8/12-1, izdelan pri Biro Obala d.o.o., v marcu 2013.

(4) Izgradnjo morebitnega internega kanalizacijskega 
omrežja z malo komunalno čistilno napravo za območje no-
vogradnje v 1. fazi do obratovanja popolnega javnega kana-
lizacijskega sistema komunalne odpadne vode, je potrebno 
načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočena kasnejša 
gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s 
katerim bo urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter 
dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata.

(5) Interno in priključno kanalizacijsko omrežje mora biti 
načrtovano v ločenem sistemu, ki se zaključi z revizijskima 
jaškoma lociranima na robu parcel posameznih lastnikov.

(6) Priključki na javno kanalizacijo se izvedejo v revizijskih 
jaških, ki so locirani na robu parcele lastnika priključka, največ 
8.0 m od javne kanalizacije.

(7) Drenažne in zaledne vode s posameznih parcel ni 
dovoljeno priključiti v javni kanalizacijski sistem fekalne kanali-
zacije. Kolikor terenske razmere dopuščajo možnost lokalnega 
ponikanja se drenažne in zaledne, ter meteorne vode s strešin 
objektov in utrjenih funkcionalnih površin posameznih parcel 
lahko rešuje individualno, tako da se jih ponika v okviru parcele.

(8) Ponikovalnice ter deponije s škodljivimi vodotopni-
mi substancami morajo biti od javnega vodovoda-kanalizacije 
oziroma od vodovodnih-kanalizacijskih priključkov odmaknjene 
najmanj 5,0 m.

(9) Potencialno onesnaženje meteorne kanalizacije z olji 
(javna parkirišča, garaže …) in peskom mora biti onemogočeno 
z vgradnjo lovilcev olj, ter z usedalniki peska.

(10) Povsod tam, kjer je iz odpadne vode potrebno izlo-
čiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v javni 
kanalizacijski sistem (gostinski lokali …) je potrebno vgraditi 
maščobolovilce.

(11) Do vzpostavitve urejenega javnega kanalizacijskega 
sistema je potrebno komunalne odpadne vode iz novih objek-
tov začasno zadržati v individualnih malih čistilnih napravah. 
Izgradnja greznic (neprepustnih zbiralnikov) je dovoljena le v 
posebnih primerih.

(12) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki 
se zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki objektov v roku 
6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

(13) Po izgradnji in obratovanju javnega kanalizacijskega 
omrežje za komunalne odpadne vode je potrebno vse obsto-
ječe greznice in male komunalne čistilne naprave ukiniti in 
izključiti iz sistema javne kanalizacije.

(14) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospo-
darske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN 
središče Pivke na:

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 

grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – severni del, M 1:5000.

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – južni del, M 1:5000.

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.

42. člen
(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne 

elektroenergetske razvode)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka distribucijsko 

elektroenergetsko omrežje, in sicer srednje napetostni podze-
mni kablovod KT 128 Dom – Center Pivka, ter podzemno in 
nadzemno nizkonapetostno omrežje, ki se z električno energijo 
oskrbuje iz transformatorskih TP Dom in TP Pivka center, ki se 
nahajata na obrobju območja.

(2) Načrtovana je dograditev elektroenergetskega omrež-
ja. V skladu s pogoji upravljavca je dopustna ureditev novih TP.

(3) Srednjenapetostni kablovod in nizkonapetostno 
omrežje se predvidi v kabelski kanalizaciji, katera naj poteka v 
trasah predvidenih cest in pločnikov.

(4) Pri izgradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih objektov 
je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev objektov 
na obstoječo distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo. 
Priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna 
mesta.

(5) Do obstoječih transformatorskih postaj in do jaškov 
kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z 
javnih površin za osebno in tovorno vozilo.

(6) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso pod-
zemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo na-
meravana gradnja obravnava.

(7) Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroener-
getskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo 
v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev 
tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo 
biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

(8) Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na elek-
troenergetskih napravah je izvajalec del dolžan odpraviti na 
lastne stroške.

(9) Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo na podlagi 
predhodnega obvestila o pričetih delih izvajal upravljalec.

(10) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se sme-
jo graditi drugi objekti in naprave, ter izvajati dela, ki bi lahko 
vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in 
na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. 
Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka 
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda, oziroma od 
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti 
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV 
do vključno 20 kV – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformator-
sko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.

(11) Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih 
ali načrtovanih distribucijskih elektroenergijskih infrastruktur, 
je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s 
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov 
ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektro-
energetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

(12) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nad-
zemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno 
tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki preva-
žajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
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(13) Priključki se natančneje obdelajo v projektih za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

(14) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospo-
darske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN 
središče Pivke na:

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – severni del, M 1:5000.

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – južni del, M 1:5000.

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.

43. člen
(zasnova projektnih rešitev za telekomunikacije)

(1) V območju OPPN središče Pivke poteka obstoječe 
telefonsko omrežje v zemeljski izvedbi, ter delno v nadzemni 
izvedbi.

(2) Ob zahodni in južni strani meje območja poteka te-
lekomunikacijska kabelska kanalizacija, na katero se priključi 
načrtovano telekomunikacijsko kanalizacijo v območju OPPN 
središče Pivka.

(3) Načrtovana je dograditev telekomunikacijskega 
omrežja.

(4) Pri načrtovanju komunalne infrastrukture za nove po-
zidave je potrebno predvideti priključevanje na telekomunika-
cijsko omrežje s sistemom kabelske kanalizacije z navezavo 
na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Traso telekomuni-
kacijskih naprav je potrebno načrtovati v javno dostopnih kori-
dorjih usklajeno z ostalo infrastrukturo, ter v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(5) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospo-
darske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN 
središče Pivke na:

– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – severni del, M 1:5000.

– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – južni del, M 1:5000.

– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne 
infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.

44. člen
(zasnova projektnih rešitev za toplovod)

(1) V območju OPPN središče Pivke na območju Javor 
Pivka d.d. poteka obstoječi toplovod.

(2) Na območju Kolodvorske in Snežniške ulice se načr-
tuje koridor za novogradnjo toplovoda.

45. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)

(1) V območju OPPN središče Pivke poteka omrežje 
javne razsvetljave.

(2) Načrtovana je rekonstrukcija in dograditev omrežja 
javne razsvetljave.

46. člen
(zasnova projektnih rešitev za ogrevanje objektov)
(1) Ogrevanje se izvede individualno s kurilnim oljem ali 

plinom.

(2) V območju se lahko uredi individualno ogrevanje 
objektov s priklopom na lokalno plinsko omrežje, ki bo oskrbo-
vano s posameznimi plinohrami ali s plinsko postajo za oskr-
bovanje celotnega območja. Plinska postaja ali posamezni pli-
nohram se izvede podzemno v sklopu utrjenih zelenih površin

(3) Načrtuje se izvedba skupne kotlovnice na parceli z 
oznako K2-4 v skladu z lokacijskimi pogoji za parcelo z oznako 
K2-4.

(4) V območju je dopustna tudi izvedba ogrevalnih sis-
temov z drugimi energenti (kurilno olje, elektrika, les in drugi 
obnovljivi viri energije).

47. člen
(odvoz odpadkov)

(1) Na območju OPPN središče Pivke je zagotovljeno 
ločeno zbiranje odpadkov.

(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti 
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki 
ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posa-
meznih nevarnih snoveh.

48. člen
(obveznosti priključevanja na gospodarsko infrastrukturo)

Na vso navedeno komunalno infrastrukturo se morajo po 
njeni zgraditvi priključiti vsi objekti v območju OPPN središče 
Pivke.

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

49. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem 
odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in 
se lahko gradijo sočasno ali ločeno.

(2) Pred izvedbo prestavitve glavne ceste G1-6 ter pre-
nosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med 
občinske ceste so dopustne tiste prostorske ureditve, ki niso 
pogojene s spremembo prometnega režima na glavni cesti 
G1-6 in prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih 
cest med občinske ceste.

(3) Izvedba mestnega trga z drugimi prostorskimi uredi-
tvami, določenimi v 20. členu tega odloka ter bo dopustna po 
izvedbi prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posame-
znih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste.

(4) Načrtovanje sprememb prometne ureditve na odsekih 
sedanjih državnih cest v območju OPPN središče Pivka, dolo-
čenih v 35. in 36. členu tega odloka, bo dopustna po izvedbi 
prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posameznih delov 
nadomeščenih državnih cest med občinske ceste, in sicer:

– Ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno 
kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste 
mestne kavarne.

– Spremembo prometne mreže na delu Kolodvorske ce-
ste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko cesto 
v sklopu ureditve osrednjega mestnega trga z arhitekturno-ur-
banistično preureditvijo.

– Ureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek 
do mestnega parka v delu, ki je pogojen s spremembo prome-
tnega režima na glavni cesti G1-6 in prenosom posameznih 
delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste (npr. 
zožanje cestišča in ureditev kolesarske steze v okviru seda-
njega cestišča).

– Ureditev skupinskih in individualnih cestnih priključkov 
ob Kolodvorski cesti.

(5) Ne glede na prejšnji člen je ureditev skupinskih in 
individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti dopustna 
pred izvedbo prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom 
posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske 
ceste pod pogojem, da se k načrtovanim ureditvam pridobi 
soglasje upravljavca ceste.
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50. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja so navedene od 20. do 48. členu 
tega odloka.

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, 
je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 
20 % posameznega obsega ali dimenzije tlorisnih gabaritov in 
± 1,00 m od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 19. do 
48. člena tega odloka, pri čemer se v dimenzije prej navedenih 
višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav 
in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.).

(3) Zgoraj navedeno določilo ne velja za višino atike ravne 
strehe na objektih z oznako K5-1/5 in K5-1/6.

(4) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodo-
vodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, 
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod 
pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pri-
dobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje 
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

(5) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih 
elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih 
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 
2. ali 3. točko tega člena.

(6) V območju OPPN središče Pivke je dopustna dodatna 
podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi 
lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele 
javnega dobra ohranjajo.

(7) Ne glede na prejšnjo točko tega člena je dopustno 
opredelitev posameznih poljavnih površin kot javnih površin z 
obveznim soglasjem vseh lastnikov parcele.

9. PROSTORSKI UKREPI

51. člen
(prostorski ukrepi)

(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske jav-
ne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko:

– V skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 
109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za do-
ločen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.

(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske jav-
ne infrastrukture, so prikazane v grafičnem delu OPPN sredi-
šče Pivke, in sicer na:

– Listu 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infra-
strukture – severni del, M 1:500,

– Listu 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infra-
strukture – južni del, M 1:500,

– Listu 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-
ključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infra-
strukture – območje ob Radohovski poti, M 1:500.

– Listu 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zako-
ličbo parcel ter prikazom javnega dobra.

(3) V območju parcel, ki so na Listu 7: Načrt parcelacije s 
tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega 
dobra prikazane kot javno dobro, lahko občina v skladu s 85. do 
vključno 91. člena ZUreP-1 in 109. členom ZPNačrt uveljavlja 
predkupno pravico.

10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, 
OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

52. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN središče Pivke je evidentirana 
naslednja enota kulturne dediščine:

– Naselbinska dediščina z EŠD 26863 Pivka – Trško 
jedro.

– Naselbinska dediščina z EŠD 16019 Pivka – Vaško 
jedro.

– Sakralna stavbna dediščina – Pivka – kapelica pri Ško-
fovih EŠD 17447.

– Memorialna dediščina z EŠD 4800 – Pivka – Spomenik 
NOB ob cesti Postojna–Ilirska Bistrica z vplivnim območjem.

– Memorialna dediščina z EŠD 4801 – Pivka – Grobnica 
padlih borcev – Ilirska Bistrica z vplivnim območjem.

– Profana stavbna dediščina z EŠD 17443 – Pivka – Hiša 
Kolodvorska 19.

(2) Spomenik NOB ob cesti Postojna–Ilirska Bistrica z 
EŠD 4800 in Spomenik Pivka – Grobnica padlih borcev z EŠD 
4801 se nahajata izven območja OPPN središče Pivke, in sicer 
se varujeta znotraj predvidenega območja oziroma predvide-
nega parka. Znotraj predvidene parkovne zasnove je potrebno 
ohraniti prostorski kontekst in zagotoviti hortikulturno urejanje 
in vzdrževanje znotraj vplivnega območja.

(3) Na območju OPPN središče Pivke je potrebno upošte-
vati varstveni režim, ki velja za:

– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi ob-
močji

– varstveno območje dediščine
– registrirano kulturno dediščino.
(4) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spo-

menik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v 
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registri-
rano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo 
dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo 
varstveni režimi za posamezne tipe dediščine, ki so navedeni 
v nadaljevanju tega člena.

(5) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino: 
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(6) Varstveni režim za registrirano naselbinsko dediščino: 

ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-

ža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-

bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7517 

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki itd.),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 

pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 

ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(7) Varstveni režim za registrirano memorialno dediščino: 

ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 

vedute.
(8) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kul-

turnega spomenika ali varstveno območje dediščine, registri-
rano kulturno dediščino, vplivno območje dediščine je potrebno 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za podro-
čje varstva kulturne dediščine.

(9) Na območju OPPN središče Pivke veljajo splošna 
zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin. Potrebno 
je zagotoviti:

– strokovni nadzor nad posegi in
– pri morebitnem odkritju dediščine zaščito najdbe pred 

poškodbami in obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

(10) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba 
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke osta-
line, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne 
dediščine (31. člen ZVKD-1).

– Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist var-
stva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kul-
turne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine. 
Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohra-
njanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega 
spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega 
kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovin-
skega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialne-
ga vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.

– Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varo-
vati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati grad-
biščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne 
ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energet-
ska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati 
za deponije viškov materialov ipd.

53. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)

V območju OPPN središče Pivke se ne nahajajo naravne 
vrednote ali druga varovana območja s področja ohranjanja 
narave.

54. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) Ob robu območja OPPN središče Pivke poteka glavna 
državna cesta G1-6, ki prispeva pomemben delež k emisijam 
škodljivih snovi v zrak. Z realizacijo OPPN-ja središče Pivke se 
glavna državna cesta umika izven območja.

(2) Drugi onesnaževalci zraka so:
– V manjši meri stanovanjski in drugi objekti kot individu-

alne kurilne naprave na tekoča in trdna goriva,
– Proizvodni objekti (območje Javor Pivka d.d.), ki se 

nahajajo izven območja OPPN za območje središča Pivke v 
širši okolici.

55. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

(1) Obravnavano območje je del vodovarstvenega obmo-
čja, za katerega je v pripravi Uredba o vodovarstvenih območjih 
za vodna telesa vodonosnikov območja Občine Postojna in 
Občine Cerknica. Po sprejetju te uredbe, bodo na vodovar-
stvenem območju dovoljeni le tisti posegi v prostor, ki bodo 
skladni z njenimi določili. Za predvidene posege v prostor bo 
potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati morebi-
tne omejitve gradnje in varovalne ukrepe zaradi lege območja 
na vodovarstvenem pasu. Načrtovanje in izvedba predvidenih 
posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih 
razmer meteornih voda na obravnavanem območju in območjih 
dolvodno od njega. Odvod zalednih meteornih voda je potrebno 
ustrezno urediti, za vse ponikalne objekte je potrebno spo-
sobnost ponikanja preveriti in računsko dokazati. Na območju 
predvidene gradnje je potrebno evidentirati morebitne vodne 
vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.

(2) Načrtovana je gradnja ločenega fekalnega in meteor-
nega javnega kanalizacijskega omrežja.

56. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Vir hrupa v območju OPPN središče Pivke je cestni in 
železniški promet, saj drugih hrupnih dejavnosti ni.

(2) Železniška proga poteka v povprečju 350,00 m od 
območja, vendar na njegovem jugozahodnem robu meji nanj. 
Za vse posege, ki se bodo vršili v varovalnem progovnem pasu 
železniške proge št. 50 Ljubljana–Sežana–drž. Meja, je treba 
upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu 
ZVZelP – UPB1, Uradni list RS, št. 36/10), ZVZelP-B, Uradni 
list RS, št. 60/11) in Pravilnika o pogojih za graditev gradbe-
nih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varoval-
nem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem 
tiru (Uradni list SRS, št. 287), Pravilnika o nivojskih prehodih 
(Uradni list RS, št. 85/08) ter ostalih podzakonskih aktov, ki so 
navedeni v 120. členu citiranega zakona.

(3) Glavna državna cesta G1-6 poteka preko območja. Z 
realizacijo OPPN za območje središča Pivke se glavna državna 
cesta umika izven območja.

(4) Območje OPPN središče Pivke je v skladu z Uredbo 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno 
v III. stopnjo varstva pred hrupom.

57. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

V območju je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni 
center je v IOC Neverke.

58. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno 

onesnaževanje)
Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih sve-

tlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) pri 
ureditvi nove razsvetljave.

59. člen
(rešitve in ukrepi za zagotavljanje varstva pred naravnimi  

in drugimi nesrečami in varstva pred požarom)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano ob-

močje in pripadajoče posamezne objekte je zasnovana na 
naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru 
požara,

– stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je 
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih eva-
kuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo 
uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe,
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– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara 
(voda – zunanji hidranti),

– preprečevanju širjenja požara med prostori različnih 
namembnosti,

– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencij-
ska vozila do objekta, kateri so tehnično opremljeni v skladu 
s tehnično smernico TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v 
stavbah,

– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe 
objekta.

– Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo 
glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje za-
četnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi 
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.

– Cilji požarne zaščite temeljijo na:
– varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru 

nastanka požara,
– varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda 

omejena na del požarnega sektorja,
– preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte 

drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skla-
dno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med 
stavbami),

– varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, 
tudi v času rednih vzdrževalnih del.

(2) Za zagotovitev potrebne količine vode za gašenje 
požarov se uredi zunanjo hidrantno mrežo, ki v celoti pokriva 
obravnavano območje v krožni zanki.

(3) Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v 
posameznem objektu znotraj obravnavane cone ni posebnih 
zahtev za varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot 
gasilo izključno voda. V primeru uporabe gasilne pene za gaše-
nje požara, je potrebno peno zadržati na gorečem področju do 
razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem. 
Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova 
požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa 
študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti oziroma 
študija požarne varnosti je elaborat, s katerim se dokazuje iz-
polnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Za nezah-
tevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki 
so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti 
ne izdelujeta. Objekti, za katere je obvezna izdelava zasnove 
ali študije požarne varnosti, so določeni v izvršilnem predpisu, 
ki ureja izdelavo študije požarne varnosti.

(4) Cona potresne ogroženosti je VII. stopnj po MCS, 
projektni pospešek tal je 0,175. Tem lastnostim je potrebno 
prilagoditi tehnične rešitve gradnje.

11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OPPN SREDIŠČE PIVKE

60. člen
(1) OPPN središče Pivke velja do izvedbe vseh prostor-

skih ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN središče Pivke naj 

se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom ter določi 
posebnih PIP-ov za posamezno vrsto podrobnejše namenske 
rabe prostora kot je določena v 6. členu tega odloka.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
(dokončanje že začetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah 
izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja.

62. člen
Ta odlok je s prilogami na vpogled na spletni strani Občine 

Pivka in na sedežu Občine Pivka.

63. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

2505. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Pivka

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. 
US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 
– Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), 3. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni 
list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 
in 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine 
Pivka na 19. redni dne 4. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka 

(v nadaljevanju: odlok) ureja način opravljanja obvezne go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo tako, da določa:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-
ska razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev del,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
6. meritev količin in obračun storitev,
7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje javne službe
8. in druge elemente potrebne za izvajanje javne službe.
(2) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov 

se na območju Občine Pivka izvaja na območjih poselitve, kjer 
se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne 
službe pod pogoji, kot jih določata uredba, ki ureja oskrbo s 
pitno vodo in ta odlok.
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2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadalj-

njem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki jo na podlagi 
zakonskih in podzakonskih predpisov določi Občina Pivka,

2. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki je 
na podlagi tega odloka, pridobila pravico upravljanja z objekti 
in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,

3. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju,

4. uporabnik storitve oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: 
uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek 
na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem 
upravljavca vodovoda in v skladu z veljavnimi predpisi odvze-
ma pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda,

5. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,

6. priključek na javni vodovod je cevovod od javnega vo-
dovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na 
javni vodovod je v lasti lastnika nepremičnine; priključni sklop 
na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so 
sestavni del priključka na javni vodovod; meja med vodovodnim 
priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj 
med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim 
vodomerom,

7. odjemno mesto je mesto spoja obračunskega vodome-
ra in interne vodovodne napeljave, kjer se poraba posamezne-
ga uporabnika ali več uporabnikov pitne vode meri z obračun-
skim vodomerom ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem 
jašku; odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odvzem vode 
za pranje in namakanje javnih površin ter za gašenje požarov 
s pitno vodo,

8. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zuna-
nje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične 
normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; hidranti 
na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju 
vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov,

9. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
pitno vodo,

10. drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali 
tehničnemu pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA OSKRBE S PITNO VODO

3. člen
(1) Oskrba s pitno vodo na območju Občine Pivka se 

zagotavlja:
1. iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
2. iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba) in
3. kot samooskrba (kjer se ne zagotavlja javna služba ali 

lastna oskrba).
(2) Območja javnih in zasebnih vodovodnih sistemov so 

določena v skladu z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo v 
grafični prilogi.

(3) Grafična priloga je javno objavljena na geografskem 
informacijskem sistemu Občine Pivka.

4. člen
(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina 

Pivka v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine 
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

(2) Javno službo iz prejšnjega odstavka tega člena ter 
naloge upravljavca javnega vodovoda na območju vodovodnih 
sistemov Postojna – Pivka in Suhorje izvaja Javno podjetje 
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna.

(3) Občina Pivka mora zagotoviti javni vodovod na vseh 
območjih poselitve na njenem območju, razen na območjih 
poselitve kjer se iz posameznega zasebnega vodovoda oskr-
buje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in je letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne 
vode na dan.

5. člen
(1) Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokovno 

usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati 
mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s 
pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise 
s področja oskrbe s pitno vodo.

(2) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s pro-
gramom oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela izvajalec vsaka 4 leta 
skladno z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

(3) Program pregleda in uskladi z izvajalcem javne službe 
občina. Usklajen program potrdita župan občine in odgovorna 
oseba izvajalca javne službe.

(4) Za sprejem sprememb programa oskrbe s pitno vodo 
veljajo ista določila prejšnjega odstavka.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne 

službe na območjih javnih vodovodov zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne 

službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, standardi in 
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega 
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe in vodenja 
predpisanih evidenc,

4. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov 
in opreme javnega vodovoda,

5. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju jav-
nega vodovoda,

6. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
7. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih 

zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov, v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,

8. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti 
pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz predpisa, ki 
ureja pitno vodo,

9. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 
iz zajetja za pitno vodo,

10. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno 
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za dru-
go rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega 
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

11. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena 
območja,

12. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja 
vodovodnega sistema,

13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih do-

godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,

15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja vodnih virov,

16. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
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17. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priklju-
čene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem 
stavb na območju javnega vodovoda,

18. vodenje evidenc, določenih z uredbo, ki ureja oskrbo 
s pitno vodo, in

19. opravljanje drugih nalog iz tega odloka.
(2) Vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje 

podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
zagotavlja Občina Pivka v okviru storitev javne službe v skladu 
s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov 
in geodetsko dejavnost.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

(Javno pooblastilo upravljavcu)

7. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne 

zakonodaje in javnega pooblastila vodi kataster javnega vodo-
voda, izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov, 
projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za 
priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene do-
kumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi 
objektov, prostorskem načrtovanju ter tehničnem pravilniku 
upravljavca javnega vodovoda.

(2) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati soglas-
je k priključitvi najpozneje v roku 30 dni od prejema popolne 
vloge.

(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, ter pri 
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovo-
dnega omrežja.

(Tehnični pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo)

8. člen
(1) Na območju javnega vodovoda je priključitev objektov 

na javni vodovod obvezna, če se v njih zadržujejo ljudje ali se 
pitna voda uporablja za oskrbo živali in je oddaljenost objekta 
od javnega vodovoda manjša od 200 m.

(2) Upravljavec javnega vodovoda mora bodočega upo-
rabnika obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javni 
vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu 
določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.

(3) Občina Pivka, po predhodnem soglasju izvajalca javne 
službe, lahko opredeli spremembe območij javnih in zasebnih 
vodovodov, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne 
bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno viso-
kih stroškov priključitve.

9. člen
Upravljavec javnega vodovoda za podrobnejšo določitev 

pogojev projektiranja, tehnične izvedbe in uporabe javnega 
omrežja in priključkov sprejme tehnični pravilnik, ki ga potrdi 
Skupni organ upravljanja podjetja.

10. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali 

gradbeno inženirski objekt posebej, razen v primerih, ko se 
na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki 
predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika s pitno 
vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb.

(2) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod mora 
zagotoviti merjenje porabe pitne vode ločeno za vodo, ki se 
uporablja kot javna služba in ločeno za rabo pitne vode, ki ne 
šteje za javno službo.

(3) Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, 
in ko predloži predpisano dokumentacijo, upravljavec v roku 
30 dni izvede priključek na javni vodovod.

(4) Upravljavec mora uporabniku namestiti obračunski 
vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen 
s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi in projek-
tnimi pogoji.

(5) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 
na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni 
urejeno v skladu s predpisi ali če lastnik stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta za rabo vode, ki se ne šteje za javno služ-
bo oskrbe s pitno ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, 
ki urejajo vode.

(6) Začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali 
začasni objekt) se izvede za določen čas do največ dveh let z 
možnostjo podaljšanja. Upravljavec javnega vodovoda ločeno 
vodi evidenco začasnih priključkov.

11. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v 

primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za 
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati upravljavcu 
javnega vodovoda pisno vlogo za ukinitev priključka. Ukinitev 
priključka se zavede v evidenci uporabnikov po izvedeni ukinitvi 
vodovodnega priključka in po plačilu vseh zapadlih obveznosti 
do upravljavca javnega vodovoda.

(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec 
javnega vodovoda na stroške uporabnika.

(3) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede upra-
vljavec javnega vodovoda na podlagi pisne zahteve uporab-
nika. Stroške začasne ukinitve in ponovne priključitve plača 
uporabnik.

12. člen
(1) Javni vodovod in vodovodni priključek do odjemnega 

mesta morata biti vedno dostopna upravljavcu javnega vodo-
voda.

(2) V varovalnem pasu vodovodne infrastrukture iz prej-
šnjega odstavka ni dovoljeno izvajati izkopov ali nasutij, po-
staviti ali zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega 
vodovoda.

(Obveznosti upravljavca javnega vodovoda)

13. člen
V zvezi z zagotavljanjem oskrbe s pitno vodo je upravlja-

vec javnega vodovoda dolžan:
1. zagotavljati delovanje javnega vodovoda,
2. načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodo-

vodu in priključkih,
3. izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikov-

no gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno 
dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,

4. izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in 
slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega 
vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,

5. izvajati strokovni nadzor nad gradnjo cevovodov, objek-
tov in naprav javnega vodovoda ter priključkov na javni vodo-
vod,

6. nadzorovati izvajalce pri gradnji ostale infrastrukture 
ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka 
javni vodovod,

7. vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skla-
dno s predpisi o meroslovju,

8. ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih 
razmerah,

9. ustrezno obveščati uporabnike o času trajanja in ukre-
pih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti 
vode,

10. voditi kataster javnega vodovoda in druge evidence 
ter omogočati Občini Pivka dostop do podatkov iz katastra 
javnega vodovoda,

11. odčitavati obračunske vodomere in obračunavati po-
rabljeno vodo uporabnikom,
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12. izvajati javna pooblastila,
13. zagotavljati in izvajati ukrepe in obveze, ki izhajajo iz 

varovanja vodnih virov,
14. zmanjševati posledice naravnih in drugih nesreč na 

delovanje javnega vodovoda,
15. izvajati nadomestno oskrbo s pitno vodo ob prekini-

tvah dobave pitne vode,
16. izvajati druge predpisane obveznosti.

(Prekinitev in omejitev dobave vode)

14. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda prekine oskrbo z vodo 

uporabniku brez objave v sredstvih javnega obveščanja na 
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v 
naslednjih primerih:

1. če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden 
brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ali v nasprotju s 
soglasjem upravljavca javnega vodovoda,

2. če brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,

3. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdr-
ževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki 
urejajo pitno vodo in storitve javne službe,

4. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževa-
nja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,

5. če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi 
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,

6. če kljub opozorilu ne uredi odjemnega mesta v skladu 
z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,

7. če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka 
pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen,

8. če krši objavljene omejitve v zvezi z varčevanjem vode,
9. če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 

dobavo vode,
10. če je zaradi stanja interne napeljave ali odjemnega 

mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena zdra-
vstvena ustreznost vode v javnem vodovodu in

11. če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 
15 dni od prejema opomina, s katerim je opozorjen na preki-
nitev oskrbe.

(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka 
prekinitve. Uporabnik plača prekinitev in ponovno zagotovitev 
oskrbe s pitno vodo ter morebitne dodatne stroške, ki so nastali 
kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec javnega vodovoda je 
dolžan uporabniku ponovno zagotoviti oskrbo s pitno vodo najka-
sneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.

15. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko brez povračila 

stroškov prekine oskrbo s pitno vodo za krajši čas zaradi 
planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodo-
vodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o priporočilih za 
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo ali omejitvijo upravljavec 
obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, z ob-
javo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren 
način najkasneje en dan pred prekinitvijo.

(2) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo zaradi nujnih 
ali nepredvidenih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na jav-
nem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima upravljavec 
javnega vodovoda pravico brez povračila stroškov prekiniti ali 
omejiti uporabnikom oskrbo s pitno vodo. Upravljavec javnega 
vodovoda mora obvestiti uporabnike o vzrokih, o času trajanja 
prekinitve ter o priporočilih za ravnanje uporabnikov med pre-
kinitvijo ali omejitvijo preko sredstev javnega obveščanja, z ob-
javo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren 
način čim prej, najpozneje pa v 24 urah po prekinitvi ali omejitvi 
oskrbe s pitno vodo.

(3) Upravljavec javnega vodovoda mora v primerih pre-
kinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od štiriindvajset ur 
zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.

(4) Upravljavec izdela program ukrepov za hitro ponovno 
vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja in za nadome-
stno oskrbo s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov (naravne 
nesreče, onesnaženja) skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Program ukrepov zajema 
načrte oskrbe s pitno vodo v izrednih dogodkih in načrte zaščite 
in reševanja.

(5) V primeru, ko je nepredvidena prekinitev, omejitev ali 
motnja oskrbe s pitno vodo krajša od ene ure, objava upra-
vljavca ni obvezna.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
IN IZVAJALCEV DEL

16. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega 

vodovoda pravico:
1. priključitve na javni vodovod,
2. spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, loka-

cijo odjemnega mesta,
3. izvesti dodatna dela na priključku,
4. povečati odvzem vode,
5. ukinitve priključka.

(Obveznosti uporabnikov)

17. člen
Uporabniki morajo:
1. redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno 

omrežje z internimi hidranti,
2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega 

vodovoda neobičajno visoko porabo,
3. redno vzdrževati in zagotavljati odjemna mesta v skla-

du z zahtevami in priporočili upravljavca javnega vodovoda,
4. omogočiti upravljavcu javnega vodovoda preverjanje 

izvedbe in delovanja priključka in interne napeljave na javni 
vodovod,

5. varovati vodovodni priključek in odjemno mesto pred 
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, prekomerno 
toploto in drugimi škodljivimi vplivi,

6. v primeru, da se vzporedno oskrbujejo tudi iz lastnega 
vodnega vira, interni inštalaciji med seboj fizično ločiti in za-
gotoviti merjenje porabe vode tudi iz lastnega vira v skladu z 
vodnim dovoljenjem,

7. na zahtevo izvajalca javne službe sporočiti podatke v 
vrsti in namenu rabe vode iz javnega vodovodnega sistema,

8. sporočati upravljavcu javnega vodovoda okvare na 
javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem 
vodomeru,

9. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav za-
radi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na 
internem omrežju,

10. zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema dostop 
za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega ali pomo-
žnega vodomera,

11. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah, ki vplivajo na obračun storitev; 
spremembe se upoštevajo šele po poravnavi vseh zapadlih 
obveznosti uporabnika,

12. za opravljene storitve plačevati izvajalcu javne službe 
v roku, navedenem na računu,

13. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru mo-
tenj pri oskrbi s pitno vodo,

14. dovoliti vzdrževanje vodovodnega priključka in pred 
ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost odjemnega mesta 
skladno z zahtevami upravljavca,

15. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov,
16. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro-

čijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
17. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi 

s pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
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18. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za 
katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični 
pregled, upravljavcu javnega vodovoda pred tehničnem pre-
gledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,

19. opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

18. člen
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrže-

vanja javnega vodovoda mora lastnik nepremičnine, na kateri 
leži vodovod dovoliti upravljavcu javnega vodovoda dostop do 
objektov vodovodnega sistema.

(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
pripada za poseg na nepremičnini vzpostavitev nepremičnine 
v prvotno stanje oziroma odškodnina.

(Odvzemi vode iz javnih hidrantov)

19. člen
(1) Hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo 

biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni. 

Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju uporabnika; 
ostali hidranti so javni. Poraba vode iz internih hidrantov se 
mora registrirati preko obračunskega vodomera.

20. člen
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem 

vodovodu za pranje ali namakanje javnih površin, pranje in 
namakanje zasebnih površin, za javne prireditve, za polnje-
nje cistern za nadomestno oskrbo s pitno vodo le na podlagi 
izpolnjevanja pogojev iz predhodno pridobljenega soglasja 
upravljavca, ter če razmere na javnem vodovodu dopuščajo 
tak odvzem vode.

(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene pisni do-
govor, s katerim se določi pogoje odvzema in plačila stroškov 
porabljene vode.

(3) Gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Postojna 
lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja 
za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizual-
ni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni 
priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilsko 
društvo obvesti upravljavca.

21. člen
Brez soglasja upravljavca se sme uporabiti voda iz hi-

dranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izva-
janje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora 
uporabnik v roku enega meseca pisno obvestiti upravljavca 
javnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in 
količini porabljene vode.

22. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu 

zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali 
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo 
uporabnika.

(Uporaba javnega vodovoda)

23. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda 

samo v skladu s pogoji soglasja in na način, ki ne poslabšu-
je pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov, in ki ne 
vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem 
vodovodu.

(Uporaba vodovodnega priključka)

24. člen
Uporabnik ne sme brez soglasja upravljavca prestaviti, 

zamenjati, popraviti vodomer, odstraniti plombe upravljavca 
javnega vodovoda na vodomeru ali odvzemati vode mimo ali 
brez obračunskega vodomera.

25. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre-

dno kontrolo točnosti vodomera, če sumi, da meritev ni pravil-
na. Če se pri kontroli vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo 
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole 
vodomera upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

26. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 

ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka 
bremenijo uporabnika.

27. člen
(1) Stroški okvar, nastalih na priključku v lasti uporabni-

ka, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale zaradi 
delovanja javnega vodovoda ali so posledica normalne rabe 
priključka.

(2) Če uporabnik povzroči ali ne prepreči okvare obračun-
skega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.

(3) Obnova in vzdrževanje priključkov na javno infra-
strukturo vključuje stroške vzdrževanja in rednih menjav ob-
računskega vodomera, pokrivanju stroškov vzdrževanja vo-
dovodnega priključka, ki obsega nadzor, kontrolo in izvajanje 
popravil ter obnov priključka brez odjemnega mesta. Obnova 
in vzdrževanje priključkov na javno infrastrukturo ne zajema del 
na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in po-
novna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, 
travne ruše, nasada, zemeljske utrditve, protiprašnega sloja, 
betonske plošče ali druge utrjene površine, del na odjemnih 
mestih ter del na interni vodovodni napeljavi in pomožnih vo-
domerih. Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja 
terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi 
in plača lastnik priključka.

(Obveznosti izvajalcev del)

28. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov gospo-

darske infrastrukture ali lastniki ali uporabniki zemljišč (v na-
daljevanju: izvajalci del), po katerih poteka javni vodovod ali 
vodovodni priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju 
ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda 
in vodovodnih priključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke 
o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del 
ter ga o pričetku del obvestiti.

(3) Odpiranja in zapiranja posameznih delov javnega 
vodovoda ali priključkov, ki vplivajo na delovanje javnega vodo-
voda in zagotavljanje oskrbe s pitno vodo uporabnikom lahko 
izvaja le upravljavec javnega vodovoda na stroške naročnika.

(4) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo-
staviti javni vodovod in vodovodne priključke v prvotno stanje 
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca javnega 
vodovoda.

(5) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali 
vodovodnem priključku pri izvajanju del iz prvega odstavka 
tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan 
upravljavca javnega vodovoda o tem nemudoma obvestiti in 
pri njem naročiti popravilo poškodb ter poravnati vse stroške 
popravila.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

29. člen
(1) Javna služba se financira iz:
1. cen storitev javne službe,
2. proračuna Občine Pivka in
3. drugih virov.
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(2) Cene storitev javne službe se določa skladno z ve-
ljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno 
politiko. Cene oblikuje izvajalec javne službe, pregledajo in 
potrdijo pristojni organi v skladu s predpisi.

(3) Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokri-
vanje vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, 
občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe 
tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje 
tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku 
poslovnega leta izvajalec javne službe opravi končni obračun 
rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki 
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je zagoto-
vljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni 
te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 
31. 3. za preteklo leto.

(4) Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev 
javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

(Meritev količin in obračun storitev)

30. člen
(1) Upravljavec najmanj enkrat letno meri količino pora-

bljene vode v kubičnih metrih (m3) z obračunskimi vodomeri.
(2) Upravljavec obračuna storitve oskrbe s pitno vodo 

mesečno na podlagi:
1. odčitane količine porabljene vode,
2. izračunane povprečne porabe med zadnjima dvema 

odčitkoma,
3. normirane porabe glede na zmogljivost priključka, dolo-

čeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe 
pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem 
omrežnine 1, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom.

(3) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, na-
vedenem na računu, v nasprotnem primeru mu upravljavec jav-
nega vodovoda zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

(4) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima 
pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri 
izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec je 
dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.

(5) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče 
ugotoviti dejanske porabe vode, upravljavec upošteva pri ob-
računu vode povprečno količino porabljene vode na podlagi 
zadnjih treh obračunskih obdobjih pred nastankom okvare.

(6) V primeru, da zaradi nedostopnosti vodomera upra-
vljavec ni mogel odčitati porabljene vode, je uporabnik dolžan 
sporočiti stanje vodomerna, v roku 30 dni po prejemu obvestila.

(7) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti 
rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe 
z ločenim obračunskim vodomerom, upošteva porabljeno vodo 
za kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom obračunskega 
vodomera in mesečno normo porabe, ki znaša 4,0 m3 na osebo 
vseh stalno prijavljenih oseb na kmetijskem gospodarstvu.

31. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda izstavi račun, iz prej-

šnjega člena tega odloka, lastniku objekta ali uporabniku vode, 
če je na obračunski vodomer priključen le en uporabnik.

(2) V večstanovanjski stavbi izda upravljavec javnega 
vodovoda račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku 
stavbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec jav-
nega vodovoda izdaja račune tudi posameznim uporabnikom 
na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali poobla-
ščencem skupnosti lastnikov stanovanj in pisnega dogovora s 
posameznim uporabnikom.

(4) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, lahko upravlja-
vec izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če uporabni-
ki podpišejo pisni dogovor z upravljavcem javnega vodovoda.

32. člen
(1) Pomožni vodomeri v interni vodovodni napeljavi upo-

rabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov in obra-
čun omrežnine. Teh vodomerov upravljavec javnega vodovoda 
ne vzdržuje in ne odčitava.

(2) Ne glede na drugi stavek prejšnjega odstavka tega 
člena lahko upravljavec javnega vodovoda in upravnik stavbe 
skleneta pisni dogovor o odčitavanju in vzdrževanju pomožnih 
vodomerov ter delitvi stroškov v interni napeljavi v skladu z 
določbami predpisa, ki ureja stanovanjske zadeve.

33. člen
(1) Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je se-

stavljena iz omrežnine in vodarine in se na računu prikazujejo 
ločeno.

(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne 
službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na doba-
vljeno količino pitne vode izražene v EUR na m3.

(3) Upravljavec javnega vodovoda za prekomerno porabo 
vode določi višjo ceno v višini in na način, ki je določen v pred-
pisu o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: 
predpis o metodologiji za oblikovanje cene).

(4) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne in-
frastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, obnove in 
vzdrževanja priključkov, stroške odškodnin in nadomestil ter 
se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost 
priključkov, določenih z velikostjo vodomera.

(5) Faktorji za različne velikosti vodomerov ali premere 
priključkov so določeni v predpisu o metodologiji za oblikovanje 
cene.

(6) V primeru, ko je na isti priključek priključenih več 
uporabnikov, se omrežnina za vse uporabnike izračuna glede 
na zmogljivost skupnega priključka, določenega z velikostjo 
obračunskega vodomera. Delitev omrežnine obračunskega vo-
domera na posamezne uporabnike se opravi v razmerju glede 
na zmogljivost posameznih priključkov, določenih z velikostjo 
posameznih pomožnih vodomerov ali po dogovorjenem merilu 
med vsemi uporabniki istega obračunskega vodomera.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v večstanovanjskih 
stavbah omrežnina za posamezne stanovanjske enote obra-
čuna glede na zmogljivost priključka, določenega z velikostjo 
pomožnega vodomera.

34. člen
(1) Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja iz 

prejšnjega člena in tarife za omrežnino.
(2) Cena vodarine se izračuna kot zmnožek dobavljene 

količine vode in tarife za vodarino.

VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

35. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna 

infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
(2) Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega po-

mena na območju Občine Pivka za izvajanje javne službe je 
sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških 
naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, opre-
mo za merjenje, objekti za črpanje in prečrpavanje, čiščenje), 
ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali 
transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba 
naselij ali delov naselij s pitno vodo.

(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko z uporabo javne-
ga vodovoda izvaja storitve osebam, ki niso uporabniki storitev 
javne službe.

(4) Občina Pivka kot investitor in lastnik zagotavlja po-
datke o novozgrajeni komunalni infrastrukturi javne službe 
lokalnega pomena, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za 
opravljanje svojih obveznosti.



Stran 7524 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

(5) Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, 
s katero razpolaga upravljavec javnega vodovoda, obveznosti 
upravljavca javnega vodovoda glede razpolaganja s to komunal-
no infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana 
vprašanja se podrobneje uredijo v tripartitni pogodbi o najemu, 
vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture med upravljavcem 
javnega vodovoda ter Občino Pivka in Občino Postojna.

IX. NADZOR

36. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne 

službe in upravljavca javnih vodovodov izvaja občina.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 

njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja pri-
stojen občinski inšpekcijski organ.

X. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. se ne priključi na javni vodovod v roku iz 8. člena,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena,
3. ravna v nasprotju s tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, 

enajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto, sedemnajsto in osem-
najsto alinejo 17. člena,

4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju s 23. členom,
7. ravna v nasprotju s 24. členom,
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba prav-

ne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena uporabnik – posameznik.

38. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec 

del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 
z 28. členom.

(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena izvajalec del – posameznik.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Občina Pivka bo zagotovila, da so zahteve v zvezi s 

standardi opremljenosti iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo na vseh 
obstoječih poselitvenih območjih izpolnjene do 31. 12. 2015.

40. člen
(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov na območju 

Občine Pivka, ki nimajo določenega upravljavca v skladu s 
Pravilnikom o pitni vodi in z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, mo-
rajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 31. 12. 2013 in o tem 
obvestiti Občino Pivka.

(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v Občini 
Pivka so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo 
tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno 
vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normative. 
Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti odgovar-
jajo za ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno vodo in 
so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.

(3) Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s 
pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s 

pitno vodo zahtevam Uredbe o oskrbi s pitno vodo najpozneje 
do 31. 12. 2013.

41. člen
Do potrditve novega tehničnega pravilnika iz 9. člena tega 

odloka se uporablja Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnič-
no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, Kovod 
Postojna, d.o.o. 2002.

42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 18/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdel l.r.

2506. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Pivka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 
– Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12 in 97/12 – Odl. US), 3., 7., 35. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – 
Odl. US in 21/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 
54/06, 1/10 in 96/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Uredbe o 
spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 8/12), Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (uradni list RS, št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi in odva-
janju vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter Statuta 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 19. redni seji 
dne 4. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Pivka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Pivka (v nadaljevanju: od-
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lok), ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

– pogoje izvajanja javne službe,
– izvajanje javne službe na območjih, ki so opremljena z 

javno kanalizacijo,
– izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena 

z javno kanalizacijo,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– financiranje javne službe,
– meritve in obračun,
– vrste in obseg objektov in naprav za izvajanje javne 

službe,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe 

in
– druge elemente potrebne za izvajanje javne službe.
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi ter uporabi objek-

tov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pra-
vilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav 
za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih 
voda (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna odpadna voda je voda, skladna s pred-

pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Padavinska odpadna voda je voda, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Industrijska odpadna voda je voda, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo.

(4) Komunalna čistilna naprava je naprava, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(5) Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: 
MKČN) je naprava, skladna s predpisom, ki ureja emisije snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

(6) Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo 
komunalne odpadne vode, v katerem se le-ta pretaka iz usedal-
nega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo 
odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega objekta odvaja 
v okolje običajno z infiltracijo v zemljo.

(7) Obstoječa greznica je greznica, skladna s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

(8) Nepretočna greznica je greznica, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN.

(9) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(10) Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo 
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. K ob-
delavi blata se štejejo vsi postopki obdelave le-tega, ki se lahko 
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, 
kot so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in 
podobno, s katerimi se doseže:

– učinek stabilizacije blata skladno s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in

– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke pre-
delave ali odstranjevanja obdelanega blata skladno s predpisi, 
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetij-
stvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(11) Javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem.

(12) Javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo in jo zagotavlja občina. Javna 
kanalizacija se začne z združitvijo priključkov najmanj dveh 
stavb, v katerih obremenitev zaradi nastajanja komunalne od-
padne vode presega 20 PE oziroma 10 PE, če gre za naselje 
ali del naselja na vodovarstvenem ali občutljivem območju.

(13) Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opre-
mo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni 
odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe 
v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, 
MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali MKČN z zmoglji-
vostjo enako ali večjo od 50 PE, v katero se odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.

(14) Kanalizacijski priključek je kanalski vod s pripadajo-
čimi objekti in napravami, ki poteka po parcelah v zasebni lasti 
in po javni površini ter predstavlja spoj med interno in javno 
kanalizacijo, to je kanalizacijski vod od prvega revizijskega 
(priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do priključnega 
mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega jaška ni na parceli, 
na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do najbliž-
je zunanje stene stavbe.

(15) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklo-
pov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave 
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, 
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komu-
nalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju 
industrijske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kana-
lizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo 
na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo 
padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanali-
zacijskih priključkov.

(16) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanali-
zacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem 
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških 
sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave 
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, 
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju ko-
munalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju 
poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske 
odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem 
delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekun-
darno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno 
čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode 
ali z navezavo na primarno omrežje.

(17) Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen 
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, 
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode (v nadaljevanju: Uredbo).

(18) Območje poselitve je območje, skladno s predpisom, 
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav.

(19) Vodovarstveno območje je območje določeno v skla-
du s predpisi, ki urejajo vode.

(20) Kataster gospodarske javne infrastrukture je eviden-
ca o objektih gospodarske javne infrastrukture.

(21) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne in-
frastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(22) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je či-
ščenje vode, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
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(23) Obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev.

(24) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma 
MKČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo, namenjen shra-
njevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona ali 
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot use-
dalnik blata ali kombiniran objekt za blato in odpadno vodo (v 
nadaljevanju: usedalnik blata).

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

3. člen
(izvajanje javne službe)

(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju ali njegovem delu, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno kanalizacijo,
– vodenje evidenc v skladu z veljavno zakonodajo,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso 
večje od 100 m2 in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja ko-
munalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
upravljati naprave iz drugega odstavka 11. člena tega odloka.

(3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje 
za javno službo, razen izrecno navedenih v prvem odstavku, 
tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in 
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot po-
sebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z 
lastnikom infrastrukture.

(5) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka-
nalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino 
stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obde-
lavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

– prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic 
ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene 
obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo,

– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziro-
ma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.

(6) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

4. člen
(izvajalec in uporabniki javne službe)

– Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja 
izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem 
območju Občine Pivka v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
tem odlokom.

– Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
ter upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju 
Občine Pivka je Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, ka-
nalizacija, d.o.o., Postojna (v nadaljevanju: izvajalec).

– Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki 
oziroma posestniki stavbe, dela stavbe, gradbenega inženir-
skega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavci javnih po-
vršin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

5. člen
(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na svo-
jem območju v skladu z veljavno zakonodajo, izvajalec pa javno 
službo na navedenem območju Občine Pivka, izvaja skladno 
s predpisi in s Programom odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program), ki ga 
izdela skladno s Uredbo in objavi na spletni strani podjetja.

6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine 

se prostorsko zagotavlja:
– v MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in 

manjšo od 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odva-
jajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in z njimi upravlja 
izvajalec javne službe;

– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN z zmo-
gljivostjo manjšo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz 
stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni 
lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

7. člen
(prevzem vsebin greznic in blata MKČN)

Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne od-
padne vode iz nepretočnih greznic se zagotavlja na komunalni 
čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

8. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe ima javno pooblastilo za vo-
denje katastra javne kanalizacije ter predpisovanje projektnih 
pogojev in soglasij.

(2) Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostor-
skih aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
soglasja za priključitev in soglasja k izvedbi priključkov na 
podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je podrobneje 
določena v predpisih o graditvi objektov in prostorskem načr-
tovanju ter Tehničnem pravilniku izvajalca.

(3) Izvajalec je dolžan izdati soglasje k izvedbi priključka 
najpozneje v 30 dneh od prejema popolne vloge.

(4) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra 
osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes.

(5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informaci-
je iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, 
da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega 
značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dol-
žan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij 
javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati 
stroške skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja posredovanje 
informacij javnega značaja.

(6) Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov 
oziroma novozgrajene javne infrastrukture ter priključkov, ko-
likor so sami predmet tehničnega pregleda ali so v povezavi z 
javno infrastrukturo.

9. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij-
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisni-
kom le-te predati v last občini.



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 22. 7. 2013 / Stran 7527 

(2) Pogoji za prevzem objektov in omrežij javne kanaliza-
cije so določeni s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občina 
in s Tehničnim pravilnikom upravljavca.

(3) Občina kot lastnik in investitor zagotavlja podatke o 
novozgrajenih objektih in omrežjih javne kanalizacije in jih daje 
v upravljanje izvajalcu javne službe.

(4) Medsebojna razmerja med upravljavcem in lastnikom 
javne kanalizacije glede razpolaganja s to komunalno infra-
strukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vpra-
šanja se podrobneje uredijo v pogodbi o najemu, vzdrževanju 
in uporabi javne infrastrukture.

10. člen
(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v mešanem 
in ločenem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in inve-
sticijska vzdrževanja obstoječega omrežja se morajo graditi 
v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni 
možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma 
ni možnosti ponikanja ali so padavinske vode tako močno 
onesnažene, da jih ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, ob-
navlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev stavbe 
ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanali-
zacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja 
za priključitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati 
neposredno v javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na teh 
območjih komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v MKČN 
z zmogljivostjo pod 50 PE ali nepretočno greznico, če so iz-
polnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN, ki jih zagotavlja občina in upravlja iz-
vajalec javne službe, če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanal-
skega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa 
ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.

(3) Kolikor je preračunana obremenitev na 1 m dolžine 
kanalskega voda večja od 0,02, odvajanje pa je možno s 
prečrpavanjem, je uporabnik dolžan izvesti interno črpališče.

(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga 
je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja 
od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, 
ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.

(5) Priključitev na javno kanalizacijo iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, 
ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je 
uporabnik dolžan vgraditi MKČN.

(6) Izvajalec mora v roku 30 dni po prejemu uporabnega 
dovoljenja za javno kanalizacijo oziroma po njeni izgradnji, ob-
vestiti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priklju-
čitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom 
izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila 
o obvezni priključitvi.

(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizaci-
je odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico 

ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti 
in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter upravljavcu 
dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

(8) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v so-
glasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve 
javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve 
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi 
v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izva-
ja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške 
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrij-
sko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb-
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

12. člen
(načini priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena 
ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma 
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali 
več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka.

(3) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugo-
tovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev po 
navodilih izvajalca več objektov preko enega skupnega kana-
lizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki 
tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh 
lastnikov tega priključka.

(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in pa-
davinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpa-
dnih vod na fekalni kanal in padavinskih vod na meteorni kanal.

(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in 
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na javno 
kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega 
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo 
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo 
po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec dovoli začasno 
priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev 
tehnično izvedljiva. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev 
na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne sme biti 
daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega pri-
ključka mora izvajalec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga 
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

13. člen
(pogoji priključitve)

Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ob 
izpolnitvi naslednjih pogojev:

– da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne 
kanalizacije,

– da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obvezno-
sti do lastnika infrastrukture,

– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.
Lastnik objekta je dolžan upravljavca obvestiti o fizični iz-

vedbi priključka najmanj osem dni pred izvedbo del in podpisati 
obrazec za izvedbo, kolikor ga še ni v postopku izdaje soglasij. 
Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacij-
skega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega 
uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in 
v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.
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14. člen
(izvajanje priključkov)

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 
javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran izvajalec 
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o 
graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.

15. člen
(material kanalizacije uporabnika)

Kanalizacija uporabnika mora biti grajena iz materialov, 
ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim nor-
mativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so 
navedene v Tehničnem pravilniku.

16. člen
(spremembe na priključkih)

Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatne-
ga dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na enak 
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo 
v primerih rušenja priključenega objekta. Uporabnik mora po-
sredovati odjavo priključka izvajalcu v pisni obliki.

Prekinitev priključka izvede izvajalec na stroške uporabni-
ka. Izvajalec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz ustreznih 
evidenc.

Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo izva-
jalca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno kana-
lizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda.

Izvajalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremem-
bi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.

17. člen
(padavinske in tuje vode)

V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati 
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, kjer 
obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vo-
dotok. V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kana-
lizacijo, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje izvajalca. 
Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki 
jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri 
nastajajo padavinske odpadne vode.

18. člen
(industrijske odpadne vode)

V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske 
odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in 
ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo od-
vajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo, pod pogoji, 
ki jih določa ta odlok in soglasje izvajalca.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

19. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra-
dnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno 
Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja-
nja naselij z javno kanalizacijo, ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v rokih določenih v 
predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 

MKČN in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, 
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede 
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. 
Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrezno 
membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do 
takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, 
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni 
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kana-
lizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za 
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega 
upravljavca naprav.

(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napra-
vah izvajalec izdela obratovalni monitoring oziroma za naprave 
zmogljivosti do 50 PE izdela oceno obratovanja, v skladu z 
zakonsko predpisanim navodilom in na zakonsko predpisanem 
obrazcu na podlagi pravilnika o prvih meritvah.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se od-

vaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav,

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpa-
dne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost MKČN s standardi, navedenimi v Uredbi o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja ko-
munalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja na 
svojih spletnih straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

20. člen
(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi vodami  

iz greznic)
(1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in 

obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju 
občine v obsegu in rokih, določenih v 3. členu tega odloka. 
Izvajalec na podlagi Programa vsako leto do 25. decembra 
pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, 
čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.

(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo 
na sprejem na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za 
obdelavo blata, zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v 
okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podze-
mne vode ali javno kanalizacijo.

(3) Le v primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem 
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter 
skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v 
kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne 
službe zagotavlja samo storitve iz tretje in četrte alineje petega 
odstavka 3. člena. Lastnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe za vsako triletno 
obdobje predložiti pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo 
v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

21. člen
(obstoječe greznice)

(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvaja-
lec ob popisu stanja na terenu pri prvem prevzemu blata.
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(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posame-
znega uporabnika določi izvajalec v Programu na podlagi po-
rabljene količine pitne vode in prostornine usedalnika blata in 
v skladu z veljavno zakonodajo (najmanj enkrat na tri leta).

22. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opra-
vljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje 
ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec 
uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo obvesti pisno s 
povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. 
V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico en-
kratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more 
biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik 
izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo 
storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve 
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem 
onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opra-
vljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov 
ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni 
upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega 
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel 
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do ka-
terih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu 
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi 
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve 
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi 
izvajalec.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

23. člen
(obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 
obveznosti:

– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacij-
sko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno zakonodajo;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 
površine ter manjše od 100 m2, in industrijske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec 
javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanali-
zacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v 
soglasju z lastnikom infrastrukture;

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč-
nih greznic in MKČN;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode iz nepretočnih greznic;

– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno zakonodajo;

– na poziv občine sodelovati pri izdelavi programskih 
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno infrastrukturo;

– izdajati ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne 
evidence o teh objektih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije 
na stroške lastnika infrastrukture;

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge 
evidence;

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav-
ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infra-
strukturo ali pa brez nje;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih 
priključkov ter MKČN;

– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi 
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav-
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem 
obveščati v rokih, določenih v tem odloku;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče-
vanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za 
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova-
nja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah 
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja;

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samo-
upravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov;

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih;

– izvajati dežurno službo;
– izvajati druge obveznosti tega odloka.

24. člen
(vzdrževanje in izvajanje investicij)

Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi 
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s 
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je 
strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela 
se krijejo iz cene storitve javne službe.

Investitor v investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije je 
občina, ki pa izvajalca javne službe s tem odlokom pooblašča 
za vodenje in nadzor obnovitvene investicije v višini letne na-
jemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za račun občine 
(v tujem imenu in za tuj račun).

Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa 
izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in 
nadzor investicije.

Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec 
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe 
zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko 
omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti.

V primeru investicijskega vzdrževanja ali rekonstrukcije 
javne kanalizacije so priključki v cestnem telesu in izvedba 
revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta strošek obnove 
kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, 
MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.



Stran 7530 / Št. 62 / 22. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije

25. člen
(obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem 

upravljavca skladno z odobreno tehnično dokumentacijo;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 

MKČN ali nepretočno greznico;
– pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to 

določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 

in vse naprave, vgrajene vanjo, zlasti pa obstoječo ali nepre-
točno greznico in MKČN;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov 
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez 
soglasja upravljavca;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vse-
bine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN;

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja-
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objek-
tu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe 
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo 
popisa vodomera, ki je relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in 
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe 
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je 
novi uporabnik dolžan poravnavati;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-

stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode.

(2) Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo 
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih 
uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih 
in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njego-
vega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, 
zlasti revizijskih jaškov.

26. člen
(posegi v območju kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme graditi objektov, 
spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, 
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi 
lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovi-

rale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno 
posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave 
v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo 
o opravljanju del na svojih objektih in napravah v varovalnem 
pasu kanalizacije obvestiti izvajalca in izvajati dela tako, da 
ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane. V primeru 
poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravila.

VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

27. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.

28. člen
(proračunska sredstva občine)

Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje 
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina 
za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče 
mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega 
nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku 
poslovnega leta izvajalec javne službe opravi končni obračun 
rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki 
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je zagoto-
vljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni 
te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 
31. 3. za preteklo leto.

VIII. MERITVE IN OBRAČUN

29. člen
(elementi za obračun)

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode se oblikujejo in obračunavajo cene 
za storitve javne službe:

– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin,

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin velikosti do 100 m2,

– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoje-
čimi greznicami in MKČN,

– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpa-
dne vode z javnih površin in

– čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin velikosti do 100 m2.

30. člen
(sestava cene)

Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje prejšnje-
ga člena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev 
javne službe in okoljske dajatve, iz druge, četrte in pete alineje 
prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja storitev 
javne službe.

Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infra-
strukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode ter se uporabnikom obračunava 
mesečno glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določe-
nih z velikostjo obračunskega vodomera v skladu z Odlokom 
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o oskrbi s pitno vodo. Faktorji za različne velikosti vodomerov 
so določeni v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo stroške, ki 
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih dajatev 
v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaže-
vanje okolja.

Kolikor je uporabnik najemnik stavbe, inženirskega objek-
ta ali dela stavbe, je lastnik dolžan skleniti sporazum o načinu 
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih, če želi obveznost 
plačila storitev javne službe prenesti na najemnika.

31. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja  
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju 

kmetijske dejavnosti)
Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski 

dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni 
plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne voda. Poraba 
pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti se ugo-
tavlja v skladu z določbami odloka o oskrbi s pitno vodo.

Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v kme-
tijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.

32. člen
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve,  
ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti)

Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske daja-
tve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja 
z vložitvijo pisne vloge iz Priloge 1 tega odloka najkasneje do 
15. 2. tekočega leta.

Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede 

na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja ločeno 

merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vo-

dovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne obno-

vi vloge v roku iz drugega odstavka tega člena, mu upravljavec 
z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati polno 
okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne priloži 
vseh zahtevanih prilog.

33. člen
(enota količine)

(1) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je 
izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina 
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti 
na komunalni čistilni napravi.

(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z 
vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z bla-
tom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter 
obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave 
je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina 
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, ob-
stoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

(3) Predračunska cena opravljanja storitev iz prvega in dru-
gega odstavka se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno 
količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, 
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno 
ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obra-
čunsko obdobje. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe 
Odloka o oskrbi s pitno vodo.

(4) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 
vodomerom, se obračuna na podlagi števila stalno in začasno 

prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pi-
tne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za 
plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o 
številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Če količine 
dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normi-
rana poraba, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem 
omrežnine 1.

(5) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavin-
ske odpadne vode s streh in utrjenih površin, ki niso večje kot 
100 m2, je izražena v m3 in se obračuna glede na količino pa-
davin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s 
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizaci-
jo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske 
odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki 
pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za povprečno 
letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju 
zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena 
v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj. Storitev 
se ne obračuna, če se padavinska odpadna voda ne odvaja v 
javno kanalizacijo. V primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali 
zmanjševanja količin pri uporabniku, izvajalec obračunano koli-
čino padavinske odpadne vode lahko zmanjša za največ 50 %.

(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega 
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring 
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se 
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

34. člen
(način obračuna stroškov storitev)

(1) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške stori-
tev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin v javno kanalizacijo s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 
določeno s produktom cene za odvajanje odpadne vode (v 
EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin na čistilni napravi s postavkami

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, dolo-
čeno s produktom cene za čiščenje odpadne vode (v EUR/m3) 
in količine odvedene odpadne vode.

(3) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih 
greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN s 
postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– storitve vezane na greznice in MKČN, določeno s pro-
duktom cene za prevzem in obdelavo vsebine iz greznic in 
MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN (v EUR/m3) in 
količine odvedene odpadne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

(4) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritev odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin do 100 m2 v javno kanalizacijo s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– odvajanje padavinske odpadne vode, določeno s pro-
duktom cene za odvajanje (v EUR/m3) in količine odvedene 
padavinske vode.
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(5) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške sto-
ritev čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin do 100 m2 na čistilni napravi s postavkami:

– omrežnina, določeno s produktom cene omrežnine za 
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,

– čiščenje padavinske odpadne vode, določeno s produk-
tom cene za čiščenje (v EUR/m3) in količine odvedene pada-
vinske vode.

(6) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške stori-
tev iz 20. člena s postavkami:

– storitve vezane na greznice in MKČN delno, določeno s 
produktom cene obratovalnega monitoringa za MKČN in vodenje 
evidence izjav (v EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s pred-
pisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

(7) Izvajalec zaračuna uporabniku po veljavnem ceniku 
opravljeno storitev izdaje mnenj in strokovnih ocen, ki se nana-
šajo na področje odvajanja padavinskih odpadnih vod iz utrjenih 
površin in industrijskih odpadnih vod.

35. člen
(oblikovanje cene storitev)

(1) Ceno storitve javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode za območje občine predlaga 
izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne 
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

(2) Občina določi potrjeno ceno javne službe in morebitno 
subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter 
na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano 
za morebitno subvencijo.

36. člen
(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanaliza-
cijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot se 
obračunava oskrba s pitno vodo.

37. člen
(plačilo računov in ugovor)

Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva 
zapadlosti računa.

Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po 
prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen 
na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine dobavo 
vode.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, 
da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upra-
vljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno 
odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme 
prekiniti dobavo vode.

38. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih 
primerih:

– odvajanje odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 

ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne ka-
nalizacije,

– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s 
soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,

– uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pra-
vilnika,

– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
za neoporečnost pitne vode,

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje,

– uporabnik ne opusti greznice skladno s 11. členom tega 
odloka,

– uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predhodnega 
člena,

– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, iz-
delan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.

(2) Dobava pitne vode ali odvajanje komunalnih in padavin-
skih odpadnih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok 
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne 
priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica 
vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.

(3) Upravljavec lahko prekine dobavo vode in odvod od-
padne vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva 
začasno prekinitev, ki je daljša od treh mesecev. Stroške preki-
nitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik 
po ceniku upravljavca.

(4) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih pri-
merih:

– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in na-

pravah javne kanalizacije,
– v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša, onesna-

ževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.
(5) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja 

odpadnih voda iz prejšnjega odstavka obvestiti uporabnike ne-
posredno ali preko sredstev javnega obveščanja pravočasno, 
oziroma vsaj en dan pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna 
dela, v primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa tudi po-
stopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure) 
odvajanja odpadnih voda objava za upravljavca ni obvezna.

IX. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

39. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane teh-
nološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavin-
ske odpadne vode,

– revizijski jaški,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije, prevzeti v najem in upravljanje upravljavca,
– nepretočne greznice in MKČN iz drugega odstavka 

11. člena tega odloka.
(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja 

izvajalec.
(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacij-

skih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja 
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik 
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izre-
dnem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno 
stanje v roku 14-ih dni po izvedenih del.

40. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, pe-

skolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija,
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– interno črpališče,
– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in enako ali večjo od 50 PE za 
nestanovanjske stavbe v skladu z Uredbo,
in niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbe-
nemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali 
padavinska odpadna voda.

(2) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči objekti 
morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi pogoji iz soglasja in 
Tehničnega pravilnika tako, da na objektu ne nastane škoda za-
radi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode 
iz stavb, ki so nižje od javne kanalizacije ali pa v njih obstaja 
nevarnost preplavitve, se mora izvesti s črpanjem. Podrobnosti 
so določene v Tehničnem pravilniku.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in 
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževa-
nje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora 
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega 
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji 
ob izgradnji javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, 
ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za posta-
vitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno 
služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, 
na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz prvega 
odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot 
veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporabnik 
je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da je omogočeno 
nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
v javni kanalizaciji.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

41. člen
(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka 
in izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ.

42. člen
(globe za pravne in fizične osebe)

Pravna oseba uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z 
globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z 
globo 2.500,00 EUR:

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije 
skladno s prvim odstavkom 11. člena odloka;

– če ne ravna skladno z drugim odstavkom 20. člena 
odloka;

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 25. člena odloka;
– če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali padavin-

sko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega kana-
lizacijskega sistema.

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek 
iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

43. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje upravljavec omrežja, ki:
– ne izvaja ali izvaja neustrezno javna pooblastila iz 

8. člena,
– dovoli priključek v nasprotju z določili 12. in 13. člena,
– ne prijavi ugotovljenih kršitev iz 25. člena inšpekcijski 

službi.
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 
73/08 in 1/10) in Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz 
javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00, 110/05) ter 
Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih 
dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na obmo-
čju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 90/02 in 32/10).

45. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in 

upravljavec izvesti v enem letu od uveljavitve tega odloka.
Na območjih kjer občani plačujejo okoljsko dajatev, pa ob-

močja z državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode niso predvidena za opremljanje s 
kanalizacijskim omrežjem, Občina Pivka lastnikom stavb, ki 
najkasneje do 31. 12. 2017 zagotovijo čiščenje odpadnih vod 
v lastni MKČN, povrne z njihove strani vplačano okoljsko da-
jatev v obdobju od 1. 1. 2001 pa do dneva ukinitve obstoječe 
greznice.

Evidenco vplačane okoljske dajatve zagotovi izvajalec 
javne službe. Lastnik objekta, ki je upravičen do vrnitve vpla-
čane okoljske dajatve, vloži na naslov Občine Pivka pisni 
zahtevek za povrnitev okoljske dajatve, ki mu predloži oceno 
obratovanja iz tretjega odstavka 19. člena in potrdilo vplačane 
okoljske dajatve s strani izvajalca javne službe ter slike vgra-
jene naprave in ukinjene greznice. Sredstva se zagotovijo iz 
proračuna.

46. člen
Upravljavec omrežja se obveže v roku enega leta izdati z 

določbami tega odloka usklajen nov Pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.

47. člen
Občina se obvezuje sprejeti pravilnik iz 9. člena v roku 

enega leta od sprejetja tega odloka.

48. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo zaklju-

čeno s čistilno napravo prek greznic, morajo v roku enega leta 
po obvestilu izvajalca izvesti kanalizacijski priključek po navo-
dilu upravljavca z opustitvijo greznice.

Lastniki obstoječih stavb lahko do rokov, določenih v 
predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN, ne glede na določbe druge alineje pr-
vega odstavka 25. člena komunalno odpadno vodo odvajajo v 
obstoječo greznico, če zagotavljajo njeno praznjenje z uporabo 
storitev javne službe.

49. člen
Uporabnik, ki že izvaja obvezen monitoring odpadnih 

vod, mora upravljavcu redno dostavljati poročila o opravljenih 
meritvah.

50. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdel l.r.

Priloga
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PRILOGA 1 
 
Vlagatelj:    

Ime:    ___________________________________ 
Naslov:   ___________________________________ 
Poštna številka in kraj:   _________________________ 
Številka odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vodovodnega omrežja: 
  _____________________ 
MID:     _____________________ 
Kontaktna številka:  __________________________ 
Elektronski naslov:   __________________________ 

 
Vlagam: 

VLOGO 
ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI 
ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANU KMETIJSKE 

DEJAVNOSTI V OBČINI PIVKA, 
 
Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ul. RS, 
št. 80/2012), 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Ul. RS, št. 64/12 ) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS, št. 113/09 
in 5/2013). 
 
K vlogi prilagam: 
 
1. Fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oprostila, ali izpis iz registra 
kmetijskih gospodarstev, 
 
S podpisom te vloge izjavljam, da so vse odpadne vode iz kmetijske dejavnosti speljane v vodoneprepustno 
gnojnično jamo, ki:  

‐ nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo,  
‐ ne pronica v podtalje,  
‐ je zgrajena v skladu s predpisi s področja kmetijstva in graditve objektov. 

 
Opomba: V primeru, da se ugotovi, da je izjava o urejenosti gnojnične jame lažna, ima izvajalec javne službe 
pravico zahtevati povračilo plačila okoljske dajatve od začetka oprostitve skupaj s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi.  
 
Zavezujem se, da bom vlogo enkrat letno obnovil, v nasprotnem primeru pravica do oprostitve plačevanja 
okoljske dajatve preneha.  
 
 
 
Kraj in datum:   Podpis: 

 

 

 

Vloga se odda na naslov: 
Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna 
 
Rok za oddajo vloge: 
Najkasneje do 15. februarja vsako leto 
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VLADA
2507. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-

dni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13 in 45/13) se v 1. členu:

– v točki 1.3 znesek »531,3900« nadomesti z zneskom 
»511,6100«,

– v točki 1.4 znesek »531,3900« nadomesti z zneskom 
»511,6100«,

– v točki 2.1 znesek »408,8800« nadomesti z zneskom 
»395,4800«,

– v točki 2.2 znesek »88,7200« nadomesti z zneskom 
»77,5200«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 23. julija 2013.

Št. 00712-38/2013
Ljubljana, dne 22. julija 2013
EVA 2013-1611-0078

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI

2508. Popravek Rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2013 (Rb2013)

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Rebalansa proračuna Republike Slovenije  

za leto 2013 (Rb2013)

V Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2013 
(Rb2013), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61/13, z dne 
19. 7. 2013, se številka na koncu akta pravilno glasi »Št. 411-
02/13-6/42«.

Št. 10/2013
Ljubljana, dne 22. julija 2013

Uredništvo
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