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DRŽAVNI ZBOR
3031. Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno 

prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 15. 7. 2013 je 
Državni zbor na seji dne 26. 9. 2013 potrdil uradno prečiščeno 
besedilo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki obsega:

– Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list 
RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa – ZPrCP-A (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 
27. 7. 2012),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa – ZPrCP-B (Uradni list RS, št. 63/13 z dne 
26. 7. 2013).

Št. 326-07/13-29/4
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1393-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

Z A K O N
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA 

(uradno prečiščeno besedilo) 
(ZPrCP-UPB2)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se določajo prometna pravila ravnanja v 
cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju 
tega zakona izrekajo pristojni organi.

2. člen
(predpisi Evropske skupnosti)

S tem zakonom se prenaša Direktiva Sveta 1991/671/EGS 
z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov 
in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L št. 373 z 
dne 31. 12. 1991, str. 26), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. aprila 
2003 o spremembi Direktive Sveta 1991/671/EGS o približe-
vanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih 

pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 115 z dne 9. 5. 
2003, str. 63).

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo 
naslednji pomen:

1. »bočna razdalja« je razdalja med skrajno točko na 
levi ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, 
udeleženca cestnega prometa, ovire ali objekta;

2. »cestni promet« je promet vozil, pešcev in drugih ude-
ležencev cestnega prometa na javnih cestah in nekategorizira-
nih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet;

3. »cestni turistični vlak« je vlečno vozilo, ki vleče največ 
tri priklopna vozila za prevoz oseb;

4. »desno pravilo« ureja prednostna razmerja med dvema 
voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na 
istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta bočno;

5. »dnevna svetilka« je svetilka za dnevno vožnjo, ki po-
meni naprej usmerjeno svetilko, katere namen je narediti vozilo 
bolj opazno pri vožnji podnevi;

6. »dolgi žaromet« je žaromet z dolgim snopom svetlobe, 
ki se uporablja za osvetlitev cestišča daleč pred vozilom;

6.a »dvosledno vozilo« je vozilo, katerega sled je širša 
od 50 cm;

6.b »enosledno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša 
od 50 cm;

7. »etilometer« je merilna naprava za ugotavljanje množi-
ne alkohola v izdihanem zraku;

8. »gonjač, vodič ali jahač« je oseba, ki na cesti goni, vodi 
ali jaha žival ali goni čredo;

9. »gospodarska vožnja« je vožnja za potrebe kmetijstva 
ali gradbeništva, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na 
naravo in posebne potrebe kmetijske ali gradbene dejavnosti. 
Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru turistične 
ponudbe, ki se opravlja s cestnim turističnim vlakom, kole-
som-rikša, kočijo, ipd.;

10. »indikator alkohola« je sredstvo za hitro ugotavljanje 
prisotnosti alkohola v izdihanem zraku;

11. »intervencijsko vozilo« je motorno vozilo, ki je posebej 
označeno in je na izvrševanju določene naloge;

12. »izhodiščni prometni pas« je prometni pas po katerem 
vozi voznik pred prehitevanjem;

13. »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj 
dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali s 
pomočjo pomožnega motorja, s katerim lahko doseže hitrost 
največ 25 km/h;

14. »kolo-rikša« je trisledno vozilo, ki ga poganja voznik 
z lastno močjo ali s pomočjo pomožnega motorja, s katerim 
lahko doseže hitrost največ 25 km/h, in ki glede na konstruk-
cijske lastnosti, ki jih določi proizvajalec, lahko prevaža eno ali 
več oseb;
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15. »kolona vozil« so tri vozila ali več, ki vozijo eno za drugim 
po istem prometnem pasu na takšni medsebojni razdalji vozila, da 
sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti;

16. »meglenka« je žaromet za meglo, ki se uporablja 
za izboljšano osvetlitev cestišča v megli, sneženju, dežju ali 
oblakih prahu;

17. »mrtvi kot« je voznikovemu pogledu skrito področje 
okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila 
ali drugih vzrokov;

18. »neposredni udeleženec prometne nesreče« je vo-
znik v nesreči udeleženega vozila, učitelj vožnje, ki je v času 
nesreče usposabljal kandidata za voznika motornega vozila, 
ki je vozil v nesreči udeleženo vozilo, spremljevalec, v nesreči 
udeleženi pešec in drug udeleženec prometne nesreče, ki je bil 
pred nesrečo samostojno udeležen v cestnem prometu;

19. »nezanesljivo« je ravnanje udeleženca cestnega pro-
meta, kadar zaradi neznanja, neizkušenosti, vpliva alkohola, 
prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi 
drugega vzroka ne obvladuje svojega ravnanja ali vozila v ce-
stnem prometu in pride zaradi tega do kršitev prometnih pravil, 
pomena prometnih znakov ali znakov policista oziroma druge 
pooblaščene uradne osebe;

20. »nezavarovan prehod ceste čez železniško progo« 
je prehod ceste čez železniško progo, označen samo s pro-
metnim znakom, ki je brez zapornic, polzapornic ali svetlobnih 
prometnih znakov, ki napovedujejo prihod vlaka;

21. »očitno pod vplivom alkohola« je udeleženec cestne-
ga prometa takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo 
ravnanje v prometu nezanesljivo;

22. »odgovorna oseba« je odgovorna oseba pravne ose-
be, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost;

23. »organizirana kolona vozil« je posebej označena sku-
pina treh ali več vozil, vključno s spremljevalnimi vozili, ki vozijo 
po istem prometnem pasu z določeno hitrostjo na predpisani 
razdalji;

24. »parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzro-
ka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da 
se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v 
skladu s prometnimi pravili;

25. »pešec oziroma peška (v nadaljnjem besedilu: pe-
šec)« je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki hodi po 
cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se premika z 
invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, 
in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, ki 
po tem zakonu ni vozilo;

26. »pešpot« je s predpisano prometno signalizacijo 
označena javna pot, namenjena pešcem;

27. »poklicni voznik oziroma poklicna voznica (v nadalj-
njem besedilu: poklicni voznik)« je voznik, ki ima opravljene 
temeljne kvalifikacije in se redno usposablja skladno z zako-
nom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Voznik lahko status 
poklicnega voznika dokazuje s spričevalom o pridobljenih te-
meljnih kvalifikacijah ali s spričevalom o rednem usposabljanju 
ali z označbo kode Skupnosti »95« na izkaznici o vozniških 
kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju;

28. »ponoči« je čas od sončnega zahoda do sončnega 
vzhoda;

29. »pooblaščena uradna oseba« je oseba, ki izvaja nad-
zor nad izvrševanjem posameznih predpisov, ki urejajo vozni-
ke, vozila, opremo, prevoz tovora, javne ceste, in drugih pred-
pisov (npr. policisti, vojaški policisti, občinski redarji, cestninski 
nadzorniki, inšpektorji idr.);

30. »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, 
otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, 
ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, 
kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, 
motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu 
uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, 
ki ureja motorna vozila;

31. »pot ustavljanja« je pot, ki jo sestavljata reakcijska in 
zavorna pot;

32. »pravilo srečanja« ureja prednostna razmerja med 
dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, 
če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta iz na-
sprotnih smeri;

33. »prehitevanje« je vožnja mimo drugega udeleženca 
cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem 
pasu ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu. Hi-
trejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj 
dva prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje;

34. »prekoračena hitrost« je presežena hitrost, določena 
s prometnim pravilom ali prometno signalizacijo. Prekoračena 
hitrost je lahko trenutna ali povprečna hitrost na določenem od-
seku, izmerjena ali ugotovljena z ustreznimi tehničnimi sredstvi 
ali napravami;

35. »prometni tok« je več vozil (prometni tok vozil) ali 
pešcev (prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo v isto smer;

36. »reakcijska pot« je pot, ki jo vozilo prevozi od trenut-
ka, ko voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko prične 
zavirati ali kako drugače ustrezno ukrepa;

37. »samodejna naprava ali sredstvo za nadzor prometa« 
je naprava ali sredstvo za nadzor prometa, ki omogoča slikovno 
dokumentiranje prekrška brez ustavljanja voznika motornega 
voznika;

38. »skupina otrok« je skupina najmanj petih predšolskih 
otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo 
večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok 
iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v jav-
nem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok;

38.a »smerno vozišče« je vozišče ali njegov vzdolžni del, 
ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva 
ali več prometnih pasov in posebne pasove;

39. »smerno vozišče brez označenih prometnih pasov« je 
vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni 
smeri in kjer vodi v eno smer samo en prometni pas;

40. »smerno vozišče z označenimi prometnimi pasovi« je 
vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni 
smeri in kjer vodita v eno smer dva ali več prometnih pasov;

41. »srečanje« je vožnja mimo drugega udeleženca ce-
stnega prometa, ki prihaja iz nasprotne smeri;

42. »točka možnega trčenja« je točka, kjer se poti udele-
žencev cestnega prometa, predvsem na križiščih, sekajo in na 
teh mestih lahko tudi dejansko pride do trčenja;

43. »udeleženec cestnega prometa oziroma udeleženka 
cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: udeleženec cestne-
ga prometa)« je oseba, ki je na kakršen koli način udeležena 
v cestnem prometu;

44. »udeleženec prometne nesreče« je vsak udeleženec 
cestnega prometa, ki je s svojim ravnanjem pripomogel k na-
stanku prometne nesreče, in vsakdo, ki je v prometni nesreči 
utrpel materialno škodo ali je bil telesno poškodovan ali je 
zaradi posledic nesreče umrl;

45. »uradna oseba« je oseba, ki je z zakonom pooblašče-
na za opravljanje določenih nalog (npr. policisti, vojaški policisti, 
občinski redarji, inšpektorji, preiskovalni sodniki, državni tožilci 
idr.);

46. »ustavitev« je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, 
kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži 
oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu;

47. »ustavljanje« je prehod vozila iz gibanja v mirujoče 
stanje;

48. »utripalke« so smerne svetilke, ki pomenijo hkratno 
delovanje smernih svetilk na desni ali na levi strani motornega 
vozila;

49. »varnostne utripalke« pomenijo hkratno delovanje 
vseh utripalk (smernih svetilk) na vozilu, ki opozarjajo, da vo-
zilo trenutno pomeni posebno nevarnost za druge udeležence 
cestnega prometa;

50. »vlak« je katero koli železniško tirno vozilo, ki je kon-
struirano in namenjeno za vožnjo po železniški progi;



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 2013 / Stran 9155 

51. »vojaško vozilo« je motorno oziroma priklopno vozilo, 
označeno s predpisanimi oznakami slovenske ali tuje vojske;

52. »vožnja« pomeni upravljanje kolesa, kolesa s pomo-
žnim motorjem, vprežnega vozila ali kakršnega koli motornega 
vozila;

53. »vožnja mimo« je vožnja mimo drugega udeleženca 
cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na voz-
išču;

54. »vprežno vozilo« je vozilo, ki ga vleče vprežna žival;
55. »zadnja meglenka« je zadnja svetilka za meglo, ki 

se uporablja za to, da se vozilo v gosti megli z zadnje strani 
prej opazi;

56. »zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, 
parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se 
uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, 
ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni 
registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno 
vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti 
ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih 
iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;

57. »zasenčeni žaromet« je žaromet s kratkim svetlobnim 
pramenom, ki se uporablja za osvetlitev cestišča pred vozilom 
brez povzročanja neprijetne zaslepitve ali neugodja nasproti 
prihajajočih voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa;

58. »zavorna pot« je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka 
zaviranja do popolne ustavitve;

59. »zimske razmere« so na cesti ali njenem delu takrat, 
ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče za-
sneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica);

60. »zmanjšana vidljivost« pomeni, da je vidna razdalja 
zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih oko-
liščin krajša od poti ustavljanja pri gibanju z najvišjo dovoljeno 
hitrostjo.

(2) Drugi izrazi o vozilih, voznikih, učiteljih vožnje, spre-
mljevalcih, otrocih, mladoletnikih, cestah, delih ali vrstah cest 
imajo v tem zakonu enak pomen, kot ga določajo predpisi o 
motornih vozilih, voznikih, postopku o prekršku, javnih cestah, 
ter prevozih v cestnem prometu in meroslovju.

II. NAČELA CESTNEGA PROMETA

4. člen
(skrb za varen, umirjen in nemoten potek cestnega prometa)

(1) Udeleženec cestnega prometa mora ravnati tako, da 
poteka promet nemoteno, umirjeno in varno.

(2) Udeleženec cestnega prometa mora ravnati tako, da 
ne ovira ali ogroža drugih udeležencev cestnega prometa ali 
jim ne povzroča škode.

(3) Udeleženec cestnega prometa sme pričakovati, da 
bodo vsi udeleženci cestnega prometa in tisti, ki so dolžni skr-
beti za ceste in prometno ureditev na cestah, ravnali v skladu s 
predpisi o pravilih cestnega prometa, voznikih, motornih vozilih 
ter s predpisi o cestah.

(4) Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši 
ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za 
samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci 
dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.

5. člen
(varstvo okolja)

(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega 
hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja.

(2) Iz vozila je prepovedano odmetavati kakršnekoli stvari 
(cigaretni ogorki, papir, plastenke itd.).

(3) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali 
ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne uporab-
lja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za opravljanje 
določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za 
čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.).

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

III. ODGOVORNOST ZA VAREN IN NEMOTEN PROMET

6. člen
(odgovornost in pristojnosti lokalnih samoupravnih skupnosti)

(1) Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so 
odgovorne občine.

(2) Občine določijo:
1. pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno 

parkiranih in zapuščenih v smislu 19. člena tega zakona;
2. pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno 

prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v nase-
lju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo.

(3) Občine določijo višino stroškov, potrebnih za odstrani-
tev in hrambo nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila iz 
1. točke drugega odstavka tega člena in za priklenitev nepravil-
no parkiranega vozila iz 2. točke drugega odstavka tega člena.

7. člen
(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov)

(1) Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati 
nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen 
v cestnem prometu.

(2) Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prejšnjega 
odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, skrbniki oziroma rejniki 
omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna 
v nasprotju s predpisi tega zakona.

(3) Z globo 160 eurov se kaznujejo za prekršek starši, 
skrbniki oziroma rejniki, katerih otrok ali mladoletnik stori pre-
kršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne 
skrbi ali nadzorstva nad njim.

(4) V primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad 
otrokom ali mladoletnikom so osebe iz prvega odstavka tega 
člena dolžne plačati stroške iz 18., 19. in 36. člena tega zakona.

8. člen
(odgovornost lastnika vozila)

(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa stor-
jen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se kaznu-
je za prekršek lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen 
če dokaže, da tega prekrška ni storil.

(2) Če je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, s ka-
terim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, 
državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za 
prekršek njihova odgovorna oseba.

(3) Lastnik, imetnik pravice uporabe vozila oziroma vo-
znik, kateremu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ne sme 
omogočiti, dopustiti ali dovoliti vožnjo vozila osebi, ki kaže 
znake nezanesljivega ravnanja ali osebi, ki ne sme voziti tega 
vozila.

9. člen
(odgovornost delodajalcev)

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posa-
mezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter organi in orga-
nizacije morajo zagotoviti, da vozniki vozil, s katerimi opravljajo 
javni prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za 
lastne potrebe, izpolnjujejo vse predpisane pogoje.

10. člen
(odgovornost ob sumu povzročitve prometne nesreče)

(1) Kdor proda rezervne dele oziroma naprave za vozilo 
ali sprejme poškodovano vozilo v popravilo ali opravi prevoz 
oziroma vleko poškodovanega vozila, pa ve, da obstaja mo-
žnost, da je bilo vozilo, za katerega se kupuje rezervne dele 
oziroma naprave ali je dano v popravilo ali je odvlečeno ozi-
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roma odpeljano, udeleženo v prometni nesreči, v kateri je bil 
kdo poškodovan ali je umrl, povzročitelj oziroma povzročiteljica 
nesreče pa je s kraja odpeljal, ne da bi pomagal poškodovanim 
oziroma dal svoje osebne podatke, ker je bilo to objavljeno v 
sredstvih javnega obveščanja, ali je bil o tem obveščen kako 
drugače, mora to sporočiti najbližji policijski postaji ali policistu.

(2) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(3) Z globo 2.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
tega člena.

IV. POOBLASTILA ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM 
DOLOČB TEGA ZAKONA IN DRUGA POSEBNA DOLOČILA

11. člen
(pooblastila ministrov)

(1) Minister, pristojen za promet:
– predpiše način namestitve, pritrditve in zavarovanja 

tovora na vozilu;
– predpiše pogoje za izdajo parkirne karte, obliko parkirne 

karte, njeno veljavnost, način označevanja vozila, postopek in 
stroške za njeno izdajo;

– lahko z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali posa-
meznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil, če je treba 
zagotoviti nemoten potek cestnega prometa;

– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve 
določi vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, na katerih je 
dovoljeno namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih 
svetlobnih in zvočnih znakov, vrste posebnih svetlobnih in 
zvočnih znakov ter pogoje in način njihove uporabe;

– predpiše obliko posebnega obrazca za izdajo potrdila o 
poklicnih vozniških izkušnjah;

– podrobneje predpiše pogoje za način izvedbe ekspe-
rimenta in vsebino elaborata eksperimentalne prometne ure-
ditve;

– potrjuje elaborate eksperimentalne prometne ureditve.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve:
– predpiše znake, ki jih dajejo policisti in druge pooblašče-

ne uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa;
– lahko z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali 

posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil, če 
je treba zagotoviti varnost prometa ali če to zahtevajo razlogi 
vzdrževanja javnega reda.

(3) Minister, pristojen za zdravje:
– izda natančnejši predpis o zdravstvenih razlogih, zaradi 

katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov ter o obliki 
in vsebini zdravniškega potrdila;

– določi listo prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov;

– pooblasti laboratorije za opravljanje analize krvi, urina, 
drugih telesnih tekočin in tkiva ter predpiše način in postopek 
ustreznih pregledov in analiz;

– v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, predpiše 
postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so 
posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi v organizmu.

(4) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet, podrobneje predpiše izjeme glede prome-
ta vojaške kolone vozil.

(5) Minister, pristojen za šolstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet, predpiše druge, za varnost pomembne 
okoliščine pri prevozu otrok, število spremljevalcev glede na 
število otrok v vozilu in njihove naloge pri spremljanju skupine 
otrok in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, ter obrazec potrdila o 
izpolnjevanju pogojev za prevoz skupine otrok.

(6) Minister, pristojen za okolje, lahko v soglasju z mi-
nistrom, pristojnim za promet, z odredbo omeji ali prepove 

promet vseh ali posameznih udeležencev cestnega prometa 
ali vozil na območjih, ki so zaradi varstva okolja varovana s 
posebnimi predpisi.

12. člen
(pooblastilo za izvajanje ukrepov po tem zakonu)

Pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad izvrše-
vanjem predpisov, ki urejajo pravila cestnega prometa, voznike, 
ceste, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in druge udeležence 
cestnega prometa, ter izvajajo pooblastila, določena z med-
narodnimi pogodbami, pri nadzoru predpisov, za katere so 
pooblaščeni, uporabljajo ukrepe, določene s tem zakonom ali 
drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa.

13. člen
(policijska pooblastila)

(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja 
policija.

(2) Policisti nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah 
in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, 
nadzirajo stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na 
vozilih, voznike in druge udeležence cestnega prometa, ter 
izvajajo pooblastila določena z mednarodnimi pogodbami, s 
tem zakonom ali drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost 
cestnega prometa.

14. člen
(pooblastila vojaške policije)

(1) Vojaška policija je pristojna za nadzor in urejanje 
prometa vojaških vozil na javnih cestah in nekategoriziranih 
cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, nadzor vozil, tovora 
v in na vozilih, voznikov in drugih vojaških udeležencev v ce-
stnem prometu, če je prekršek storjen z vojaškim vozilom ali 
ga je storil pripadnik Slovenske vojske med dejanskim oprav-
ljanjem vojaške službe.

(2) Pooblastila, ki jih imajo policisti po tem zakonu, imajo 
v primerih iz prvega odstavka tega člena tudi vojaški policisti.

(3) Če je v prometni nesreči poleg vojaškega vozila ali 
pripadnika Slovenske vojske med dejanskim opravljanjem vo-
jaške službe udeleženo tudi drugo vozilo, ki ni vojaško vozilo 
ali udeleženec prometne nesreče, ki ni pripadnik Slovenske 
vojske, je za obravnavo prometne nesreče pristojna Policija.

15. člen
(pooblastila občinskega redarstva)

(1) Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z ne-
kategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na ob-
činskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj 
naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor 
nad določbami tega zakona:

– 5. člena (varstvo okolja),
– 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rej-

nikov),
– prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih mo-

rajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine 
o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o 
poklicnih vozniških izkušnjah),

– 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
– 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
– 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapu-

ščenega vozila),
– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
– 31. člena (območje umirjenega prometa),
– 32. člena (območje za pešce),
– 33. člena (varnostni pas),
– 34. člena (zaščitna čelada),
– 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki 

zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmož-
nost obvladovanje vozila),
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– 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
– 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
– 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
– 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst 

vozil),
– 61. člena (odpiranje vrat vozila),
– 62. člena (zapustitev vozila),
– 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
– 65. člena (ustavitev in parkiranje),
– 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem 

za invalide),
– 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
– 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni do-

voljeno),
– 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na 

cesti),
– 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
– 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
– 84. člena (označitev pešcev),
– petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),
– 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega 

odstavka tega člena (prevoz oseb),
– 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter 

pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),
– 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mope-

dov v cestnem prometu),
– 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sred-

stev v cestnem prometu),
– 98. člena (prometna signalizacija),
– 99. člena (svetlobni prometni znaki).
(2) Občinski redarji izvajajo nadzor nad 46. in 47. členom 

tega zakona izključno s samodejnimi napravami in sredstvi za 
nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, 
pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.

(3) Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih 
cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj nase-
lja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, 
izvajajo ukrepe, določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, 
določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu s 
tem zakonom.

15.a člen
(pooblastila cestninskega nadzora)

Cestninski nadzorniki na cestninskih cestah izvajajo nad-
zor nad določbami tega zakona:

– prvega, drugega (razen potrdila o poklicnih vozniških 
izkušnjah pri opravljanju prevoza skupine otrok) in tretjega 
(samo pregled tovora) odstavka 16. člena,

– 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 17. člena,
– 18. člena,
– prvega, drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega 

odstavka 27. člena,
– 28. člena,
– 28.a člena,
– tretjega, četrtega in petega odstavka 29. člena,
– 1. in 2. točke tretjega odstavka 101. člena.

16. člen
(listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega 

prometa in obveznosti udeležencev pri kontroli voznikov, 
vozil, opreme, naprav in tovora)

(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi listino, s katero dokaže, 
da sme voziti vozilo v cestnem prometu, veljavno prometno do-
voljenje, listine o tovoru, dovoljenje za vožnjo v času prepovedi 
prometa, pri opravljanju prevoza skupine otrok pa tudi potrdilo 
o poklicnih vozniških izkušnjah.

(2) Voznik mora pooblaščeni uradni osebi na njeno zah-
tevo izročiti na vpogled listine, navedene v prejšnjem odstavku 
tega člena.

(3) Voznik mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe 
omogočiti pregled vozila, opreme, naprav, tovora in pri njem 
sodelovati.

(4) Če vozilo ali voznik ne izpolnjujeta predpisanih pogo-
jev za udeležbo v cestnem prometu, mora voznik na podlagi 
odredbe pooblaščene uradne osebe poskrbeti za takojšnjo 
odstranitev vozila.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.

(6) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega 
člena.

17. člen
(izločitev vozila iz prometa)

(1) Pooblaščena uradna oseba prepove nadaljnjo vožnjo 
in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo:

1. ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme 
ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko 
vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale 
ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala 
niso čista;

2. na katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z 
določili tega zakona;

3. ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
4. ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop 

v državo;
5. če je motornemu ali priklopnemu vozilu vožnja prepove-

dana v skladu z odredbo, ki ureja omejitev prometa na cestah 
v Republiki Sloveniji;

6. če je motornemu vozilu prepovedana vožnja zaradi 
vremenskih razmer (28.a člen tega zakona);

7. če je motornemu ali priklopnemu vozilu pozimi ali v 
zimskih razmerah prepovedana vožnja po določbah 29. člena 
tega zakona.

(2) Pooblaščena uradna oseba lahko prepove nadaljnjo 
vožnjo in izloči iz prometa tudi motorna ali priklopna vozila, ki 
ne izpolnjujejo drugih predpisanih pogojev za vožnjo v cestnem 
prometu, če bi to lahko vplivalo na varnost prometa.

(3) Pooblaščena uradna oseba prepove nadaljnjo vožnjo 
motornega vozila, če voznik ali potnik ne uporablja ali ne 
uporablja na predpisan način varnostnega pasu, dokler ga ne 
uporabi, ali če otrok, ki se vozi v vozilu, ni zavarovan, kot je to 
določeno v določbah tega zakona, ki določajo prevoz oseb. 
Nadaljnjo vožnjo pooblaščena uradna oseba prepove tudi, 
če voznik ali potnik na kolesu, kolesu s pomožnim motorjem, 
mopedu, motornem kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu ali 
štirikolesu ne uporablja predpisane zaščitne čelade, kot je to 
določeno s tem zakonom oziroma je ne uporablja tako, kot je 
to predvidel proizvajalec, dokler je ne uporabi na način, ki ga 
je predvideval proizvajalec.

(4) Pooblaščena uradna oseba, ki izloči iz prometa vozilo 
iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko odvzame 
registrske oziroma preizkusne tablice, skladno z določbami 
zakona, ki ureja motorna vozila.

(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne od-
strani registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z 
neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške, skladno z 
določbami zakona, ki ureja motorna vozila.

(6) Pooblaščena uradna oseba začasno izloči iz prometa 
tudi motorna vozila ali skupino vozil, za katerimi je zaradi po-
časne vožnje nastala kolona vozil.

18. člen
(čas trajanja izločitve vozila iz prometa)

(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo 
razlogi, zaradi katerih je bila odrejena, ali se pridobi ustrezno 
dovoljenje.

(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste 
v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stro-
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ške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami 
zakona, ki ureja ceste.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali 
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 40 eurov. Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne 
lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbo drugega od-
stavka tega člena.

19. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)

(1) Pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev oziro-
ma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju s tem zakonom 
(nepravilno parkirano vozilo), če onemogoča drugemu udele-
žencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri 
izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na 
okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestne-
ga prometa v smislu 1., 4., 16., 17., 18. ali 19. točke četrtega 
odstavka 65. člena tega zakona ali predstavlja oviro na cesti 
kot to določa zakon, ki ureja ceste.

(2) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde za-
puščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero se na-
loži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje 
odredbe.

(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejš-
njega odstavka, ga odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrže-
vanja cest. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči 
ali proda.

(4) Odstranitev vozila iz prvega ali tretjega odstavka tega 
člena se opravi na stroške lastnika vozila.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega 
vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena 
odstranitev v skladu z drugim odstavkom tega člena.

20. člen
(prepoved vleke vozil)

(1) Če pooblaščena uradna oseba ugotovi, da vleka vozila 
ni v skladu s predpisi, prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanj-
kljivosti niso odpravljene.

(2) Izjemoma lahko pooblaščena uradna oseba dovoli 
nadaljnjo vleko do najbližjega kraja, kjer je mogoče vozilo po-
praviti ali odpraviti napake pri vleki.

21. člen
(prepoved vožnje osebi, ki ni sposobna voziti)

Če policist ugotovi, da v cestnem prometu vozi vozilo 
oseba, ki nima pravice voziti takega vozila ali za katero iz upra-
vičenih razlogov meni, da ni sposobna voziti takega vozila, ji 
mora prepovedati nadaljnjo vožnjo.

22. člen
(prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja)

(1) Poleg primerov iz 107. člena tega zakona prepove 
policist vozniku nadaljevanje vožnje in mu začasno odvzame 
vozniško dovoljenje še v naslednjih primerih:

1. če voznik stori prekršek, za katerega je predpisano 
tolikšno število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe 
vozniškega dovoljenja;

2. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana 
voznikova sposobnost za vožnjo;

3. če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v 
njegovem vozniškem dovoljenju;

4. če voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so 
vpisane v njegovo vozniško dovoljenje;

5. če voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne 
izkoristi predpisanega počitka;

6. če je vozniško dovoljenje neveljavno.
(2) Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje 

pod vplivom alkohola, za prekršek pa ni predpisan redni sodni 
postopek, se vrne vozniku po preteku 24 ur od odvzema.

(3) Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi 
razloga, navedenega v 1. točki prvega odstavka tega člena, se 
vrne po postopku o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, 
določenem v zakonu, ki ureja postopek o prekršku.

(4) Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi 
razlogov, navedenih v 2. do 5. točke prvega odstavka tega čle-
na, se vrne vozniku, ko prenehajo razlogi za odvzem.

(5) Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi 
razloga navedenega v 6. točki prvega odstavka tega člena, se 
pošlje upravni enoti, na območju katere ima imetnik vozniške-
ga dovoljenja stalno oziroma začasno prebivališče. Če tega v 
Republiki Sloveniji nima, se pošlje upravni enoti, na območju 
katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja zadnje prijavljeno 
stalno oziroma začasno prebivališče.

(6) Če imetnik vozniškega dovoljenja ne prevzame za-
časno odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, 
ko so prenehali razlogi za odvzem, se ga pošlje upravni enoti, 
na območju katere ima imetnik vozniškega dovoljenja stalno 
oziroma začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji 
nima, se pošlje upravni enoti, na območju katere je imel ime-
tnik vozniškega dovoljenja zadnje prijavljeno stalno oziroma 
začasno prebivališče.

(7) Voznik, kateremu je bila prepovedana nadaljnja vožnja 
po prvem odstavku tega člena, mora poskrbeti, da se vozilo 
odstrani na primeren prostor. Če tega ne stori do zaključka 
postopka na kraju prekrška ali roka, ki ga z ustno odredbo 
določi policist, ga na stroške voznika odstrani pristojni izvajalec 
rednega vzdrževanja ceste.

23. člen
(zaseg motornega vozila)

(1) Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je 
bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih 
dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:

– prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v 
območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več 
kot 30 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za 
več kot 40 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti 
za več kot 50 km/h,

– vožnje pod vplivom alkohola,
– vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
– odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;
2. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepove-

di vožnje motornega vozila;
3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se 

mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali 
sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma 
prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;

4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo 
nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila pre-
povedana nadaljnja vožnja;

5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vo-
žnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada 
vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

(2) Zaseženo motorno vozilo je treba takoj oddati sodišču, 
ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje 
sodbe o prekršku hrani pri policiji.

(3) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice 
vozila in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila prebiva-
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lišče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese 
v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta 
vpis izbriše.

(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je 
predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v 
cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje mo-
tornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma 
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi 
voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja pre-
nehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved 
uporabe vozniškega dovoljenja.

24. člen
(pridržanje)

(1) Policist pridrži voznika motornega vozila:
1. pri katerem je bilo s sredstvi ali napravami za ugo-

tavljanje alkohola ugotovljeno, da ima v organizmu več kot 
1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka,

2. ki odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotav-
ljanje alkohola ali strokovni pregled,

3. ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola 
v izdihanem zraku in mu policist odredi preizkus z merilnikom 
alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj 
vrednost iz 1. točke tega odstavka, ali ki oporeka rezultatu pre-
izkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, pri katerem 
se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu 
policist odredi strokovni pregled,

4. pri katerem je bila s preizkusom z napravo ali s sred-
stvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psi-
hoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu 
ugotovljena prisotnost teh snovi, ali je bil na podlagi predpi-
sanega postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov 
prepoznan znak ali simptom, ki je posledica teh snovi v organiz-
mu, in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki 
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu,

5. ki je odklonil sodelovanje pri preizkusu z napravo ali s 
sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, 
ali pri predpisanem postopku za prepoznavo znakov oziroma 
simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ali če preiz-
kusa ali postopka ni bilo mogoče opraviti zaradi drugega razlo-
ga in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki 
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, ali

6. ki zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem 
povezanega objektivnega vzroka ne more opraviti preizkusa 
alkoholiziranosti ali preizkusa ne opravi po navodilih proizva-
jalca in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, 
ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se policist 
lahko odloči, da pridržanja ne odredi, če je mogoče na drug 
ustrezen način preprečiti udeležbo voznika motornega vozila v 
cestnem prometu, pri čemer policist upošteva med postopkom 
ugotovljene objektivne in subjektivne okoliščine, zlasti ravnanje 
voznika motornega vozila med postopkom in ugotovljeno koli-
čino alkohola. Za ustrezen način preprečitve udeležbe voznika 
motornega vozila v cestnem prometu se šteje:

1. če se vozniku motornega vozila ob izpolnjevanju pogo-
jev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo,

2. če je kraj postopka neposredno pred objektom, v ka-
terem voznik motornega vozila dejansko biva in če voznik 
motornega vozila to dejstvo verjetno izkaže in če je iz okoliščin 
mogoče sklepati, da je tja namenjen in da ne bo nadaljeval z 
vožnjo, ali

3. če je zagotovljen prevoz voznika motornega vozila na 
naslov, na katerem dejansko biva.

(3) Pridržanje voznika motornega vozila iz tega člena traja 
največ 12 ur, vendar ne manj kot 6 ur, pri čemer se upošteva 
ravnanje voznika motornega vozila v času pridržanja in ugotov-
ljena količina alkohola.

(4) Pridržanje v primerih iz prvega odstavka tega člena 
policist odredi, ko zaključi zapisnik za ugotavljanje psihofi-
zičnega stanja voznika motornega vozila. V čas pridržanja 
se šteje tudi čas trajanja policijskega postopka do odreditve 
pridržanja.

(5) Za postopek pridržanja ter pravice pridržane osebe 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku.

25. člen
(posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, vo-

jaška policija, občinska redarstva, upravna enota, državno 
tožilstvo, sodišče, Javna agencija Republike Slovenije za var-
nost prometa in ministrstvo, pristojno za promet, imajo v zvezi 
s svojim delom pravico pridobiti in uporabljati podatke o ime-
tnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, 
podatke o vozilih, prekrških, prometnih nesrečah in kaznivih 
dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih 
sankcijah, kaznih in ukrepih.

(2) Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, lastnikih 
motornih in priklopnih vozil in vozilih, ki jih potrebujejo v zvezi 
s svojim delom pri izvajanju tega zakona in podzakonskih 
aktov, izdanih na njegovi podlagi, imajo pravico pridobiti in 
uporabljati tudi drugi organi in organizacije, kadar izvajajo 
javna pooblastila oziroma izvajajo pooblastila po tem zakonu. 
Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj imajo v zvezi s svojim 
delom pravico pridobivati in uporabljati tudi organizacije, ki 
so z javnim razpisom izbrane za izdelavo in personalizacijo 
vozniških dovoljenj.

(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke, potrebne za 
izvajanje tega zakona, morajo brezplačno poslati te podatke 
organom in organizacijam iz prvega in drugega odstavka tega 
člena.

(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidencah in registrih, 
ki so vzpostavljeni v skladu s tem zakonom, se vodijo zaradi 
obdelave podatkov, pomembnih za izvajanje tega zakona, za 
vozila, voznike in varnost v cestnem prometu. Vodijo se tudi 
zaradi njihovega pošiljanja organom in organizacijam, ki imajo 
v zvezi s svojim delom te podatke pravico pridobiti.

26. člen
(izrekanje kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem 

veljavnosti vozniškega dovoljenja)
Imetniku vozniškega dovoljenja, ki je voznik začetnik, se 

izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse 
kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, 
ko je storil prekršek, s katerim je dosegel ali presegel sedem 
kazenskih točk v cestnem prometu.

V. PRAVILA CESTNEGA PROMETA

1. Splošne določbe

27. člen
(dolžnost upoštevanja pravil)

(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po 
prometnih pravilih, razen:

1. če je drugače določeno s prometno signalizacijo;
2. če drugače odredi policist ali vojaški policist;
3. če v skladu s pooblastili drugače odredi občinski redar, 

inšpektor ali druga pooblaščena uradna oseba.
(2) Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo pooblaščene 

uradne osebe, razveljavijo prometna pravila in prometno si-
gnalizacijo.

(3) Na cesti se lahko za določeno obdobje, ki ne sme 
biti krajše od treh mesecev in daljše od enega leta, določi 
prometna ureditev, ki dovoli, omeji ali obveže udeležence 
cestnega prometa k ravnanju, ki je lahko v nasprotju s pro-
metnimi pravili, določenimi s tem zakonom (eksperiment). 
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Eksperimentalna prometna ureditev mora biti označena s 
predpisano prometno signalizacijo na način, ki omogoča vsem 
udeležencem cestnega prometa nedvoumno in varno udelež-
bo v cestnem prometu.

(4) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po 
ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri 
opravljanju nadzorstva nad določbami tega zakona.

(5) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je pred-
pisana pisna oblika, se dajejo ustno.

(6) Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila 
v času izvajanja uradnega postopka, dokler jim pooblaščena 
uradna oseba tega ne dovoli.

(7) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku in 
potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma 
nemotenega poteka postopka.

(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu oziroma od-
redbi pooblaščene uradne osebe, ali ki ne upošteva prometne 
signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev, 
ali oseba, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka 
tega člena.

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena 
uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepo-
vedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne 
signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni osebi 
ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v tem 
zakonu.

28. člen
(omejitve prometa)

(1) V Republiki Sloveniji se sme z odredbo omejiti oziroma 
prepovedati promet udeležencev cestnega prometa ali vozil 
zaradi zagotavljanja varnosti ali nemotenega poteka cestnega 
prometa, vzdrževanja javnega reda ali varovanja okolja.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, razen voznik motornega vozila, ki ravna v 
nasprotju z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ne ravna v skladu z odredbo o omejitvi in 
prepovedi prometa.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju 
z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 120 eurov.

28.a člen
(vremenske razmere)

(1) Voznik mora upoštevati prometno signalizacijo, ki 
označuje vremenske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali 
omejen promet na določenem delu ceste.

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena in je 
zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. Vozniku 
motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju 
z določbo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samou-
pravne lokalne skupnosti, katerega voznik ravna v nasprotju z 
določbo prvega odstavka tega člena.

29. člen
(zima in zimske razmere)

(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta 
morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu 
predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo 
imeti tudi v zimskih razmerah.

(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne 
sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale 
na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale 
z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da 
je vozniku omogočena normalna vidljivost.

(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa 
bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi 
na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani 
vozila, odredi odstranitev pooblaščena uradna oseba. Odstra-
nitev vozila opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste.

(5) Voznik mora upoštevati prometno signalizacijo, ki 
označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali 
omejen promet na določenem delu ceste.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
pozimi ali v zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila 
v cestnem prometu nima opremljenega s predpisano zimsko 
opremo, ali ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka 
za obvezno uporabo snežnih verig.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne očisti motornega ali priklopnega vozila v skladu z določbo 
drugega odstavka tega člena.

(8) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signaliza-
cije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan 
ali omejen promet na določenem delu ceste.

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju s tretjim ali 
petim odstavkom tega člena in je zaradi tega oviran ali onemo-
gočen promet drugih vozil. Vozniku se izreče tudi 5 kazenskih 
točk.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zim-
skih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega 
ali petega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne 
skupnosti, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna 
v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka 
tega člena.

30. člen
(avtocesta in hitra cesta)

(1) Na avtocesto ali hitro cesto, lahko zapeljejo in vozijo 
po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, ki po deklaraciji 
proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 km/h.

(2) V promet na avtocesti in hitri cesti se sme voznik 
vključiti in izključiti le na označenih priključkih.

(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste in 
hitre ceste, imajo prednost pred vozili, ki se vključujejo v promet 
na tej cesti.

(4) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na 
avtocesti in hitri cesti, mora voziti po pospeševalnem pasu in 
se z ustrezno hitrostjo vključiti v promet, pri tem ne sme ovirati 
ali ogrožati vozil, ki vozijo po njej.

(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti in hitri 
cesti, se mora z vozilom pravočasno pomakniti na desni pro-
metni pas in brez zmanjševanja hitrosti zapeljati na začetek 
zaviralnega pasu.

(6) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi 
pasovi za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem 
vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri.
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(7) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pa-
sovi za vožnjo v eno smer morajo motorna vozila voziti po skraj-
nem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni.

(8) Na avtocesti in hitri cesti, ki ima tri ali več prometnih 
pasov za promet vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil, 
katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki vozil 
in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po dveh prometnih pa-
sovih, ki sta na desni strani smernega vozišča. Vozniki tovornih 
vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na delih, 
kjer to ni prepovedano s prometno signalizacijo.

(9) Pri vožnji ponoči s kratkimi žarometi po avtocesti in 
hitri cesti, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo v eno 
smer, hitrosti ni treba prilagoditi vidni razdalji, če:

– so dobro vidne pozicijske svetilke spredaj vozečega 
vozila;

– je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega pasu 
označen z odsevniki za označevanje poteka ceste;

– so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez upo-
rabe dolgih žarometov.

(10) Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano 
obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje.

(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana 
vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev 
zaradi nudenja potrebne pomoči. Voznik vozila, ki je ustavil v 
sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori, 
odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževa-
nja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.

(12) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vožnja 
na odstavnem pasu kljub označeni robni črti dovoljena, če je 
to označeno s predpisano spremenljivo prometno signalizacijo.

(13) Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in 
ustavijo vozila:

1. nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila za-
ščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog,

2. izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu 
in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil,

3. upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora 
uporabljajo cestninski nadzorniki,

4. policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju ce-
stnega prometa in

5. inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.
Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s pred-

pisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali 
zapornimi tablami.

(14) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med 
kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta naj-
bližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo 
intervencijskih vozil.

(15) Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali 
hoditi po njej.

(16) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
1. policiste in vojaške policiste pri opravljanju uradnih nalog;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so 

vključene v ogled;
3. zdravstvene delavce, gasilce in druge osebe, ki nudijo 

in zagotavljajo potrebno pomoč;
4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge poobla-

ščene delavce, kadar nadzirajo stanje cest, ter upravljavce 
cestninskih cest, kadar izvajajo nadzor;

5. delavce, ki delajo na označenem gradbišču na avtoce-
sti in hitri cesti;

6. delavce izvajalca rednega vzdrževanja cest in cestnin-
ske blagajnike pri opravljanju delovnih nalog;

7. izvajalce izrednega prevoza, ki zaradi okvare obstane 
na avtocesti, pri označevanju ovire ali pomagajo pri prehodih 
preko cestninskih postaj ali gradbišč ter

8. voznika ali potnika vozila, ustavljenega v sili na od-
stavnem pasu.

(17) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
ali pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, sedmega ali 
petnajstega odstavka tega člena.

(18) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo četrtega, petega, trinajstega ali 
štirinajstega odstavka tega člena.

(19) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo drugega, osmega, desetega ali 
enajstega odstavka tega člena.

(20) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik, ki vozi vozilo na avtocesti in hitri cesti v nasprotju z do-
ločbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila 
se izreče tudi 18 kazenskih točk.

31. člen
(območje umirjenega prometa)

(1) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost 
pred drugimi udeleženci cestnega prometa.

(2) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti 
posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki 
jim je dovoljena igra v tem območju.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z 
določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki v območju umirjenega prometa ravna v 
nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

32. člen
(območje za pešce)

(1) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet upo-
rabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma 
kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, 
da ne ogrožajo pešcev.

(2) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja de-
javnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska 
vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške 
policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge občinskega re-
darstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila 
za zbiranje in odvoz odpadkov in vozila, ki jih vozijo vozniki iz 
prvega odstavka 69. člena tega zakona. Druga vozila smejo 
zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano 
prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega ali 
drugega odstavka tega člena.

33. člen
(varnostni pas)

(1) Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na 
vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na na-
čin, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo 
zadrževalnega sistema.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za av-
tobuse mestnega potniškega prometa in za avtobuse, ki imajo 
stojišča, na katerih osebe stojijo.

(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega 
odstavka tega člena, ki z veljavnim zdravniškim potrdilom doka-
že, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati.

(4) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebam na 
zadnjih sedežih v vozilih policije in vojaške policije, če uporaba 
varnostnega pasu onemogoča izvajanje uradnih nalog.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali po-
tnik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.

2. Posebni ukrepi za varno udeležbo v cestnem prometu

34. člen
(zaščitna čelada)

(1) Voznik in potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, mo-
tornem kolesu, trikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine mora 
med vožnjo nositi na glavi ustrezno pripeto homologirano za-
ščitno motoristično čelado.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne 
čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z vgra-
jenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane 
s posebnim predpisom, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni 
zadrževalni sistem.

(3) Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto 
zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se 
vozi na kolesu kot potnik.

(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek:
1. voznik ali potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, motor-

nem kolesu, trikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine, ki ravna 
v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena,

2. jahač, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka 
tega člena,

3. starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, kadar 
otrok med vožnjo kolesa kot voznik, jahač ali potnik ne upo-
rablja zaščitne čelade.

35. člen
(prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo 
voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost 

obvladovanja vozila)
(1) Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati 

opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno 
ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, 
slušalke, telefon itd.).

(2) Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih 
zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normal-
no slušno zaznavanje v cestnem prometu.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik, 
razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje mo-
tornega vozila, kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil, v 
spremstvu spremljevalca, učitelj vožnje ter spremljevalec, med 
vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi naprave za prostoroč-
no telefoniranje. Pri opravljanju nalog, potrebnih za reševanje 
življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materi-
alne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog 
policije ter vojaške policije, je med vožnjo dovoljena uporaba 
radijske postaje.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

36. člen
(prepoved uporabe sredstev in naprav, namenjenih 

onemogočanju delovanja merilnih naprav)
(1) Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati 

in tudi ne imeti pri sebi ali v vozilu ali na njem naprav, s kate-
rimi bi lahko otežili, motili ali preprečili delovanje merilnih ali 
drugih naprav ali tehničnih sredstev (npr. motilec radijskega 
signala …), ki jih uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru 
cestnega prometa.

(2) Naprav, s katerimi bi lahko otežili, motili ali preprečili 
delovanje merilnih ali drugih naprav ali tehničnih sredstev, ki jih 
uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru cestnega prometa, 
ni dovoljeno vgraditi oziroma namestiti v ali na vozilo.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za vojaška vozila.

(4) Naprava iz prvega odstavka, ki jo udeleženec ce-
stnega prometa uporablja ali jo ima pri sebi ali v vozilu ali na 
njem, se odvzame. Če voznik ne odstrani naprave z vozila 
ali iz njega, se jo odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na 
njegove stroške.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega 
odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba ter 
druga fizična oseba pa z globo 120 eurov.

3. Pravila varne vožnje

37. člen
(vožnja z vozilom po cesti)

(1) Voznik mora voziti po cesti ali delu ceste, ki je name-
njen prometu tiste vrste vozil, ki ji pripada njegovo vozilo.

(2) Voznik mora voziti po desnem smernem vozišču oziro-
ma desni kolesarski stezi oziroma desnem kolesarskem pasu 
na pločniku glede na dovoljeno smer vožnje. Na dvosmerni 
kolesarski stezi mora voziti po desni strani steze.

(3) Na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov 
morajo voziti vozniki po desni strani smernega vozišča na ta-
kšni oddaljenosti od njegovega roba, da poteka promet varno 
in neovirano.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

38. člen
(vožnja z vozilom po smernem vozišču z dvema  

ali več označenimi pasovi)
(1) Na smernem vozišču z dvema ali več označenimi pro-

metnimi pasovi mora voznik voziti po sredini prometnega pasu.
(2) Na smernem vozišču iz prejšnjega odstavka mora 

voznik voziti po desnem prometnem pasu. Če ima smerno voz-
išče tri prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih dveh 
prometnih pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju.

(3) Na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo 
v eno smer v naselju sme voziti voznik motornega vozila, kate-
rega največja dovoljena masa ne presega 7,5 t, ki lahko brez 
oviranja sledi prometnemu toku, tudi po prometnem pasu, ki ni 
ob desnem robu smernega vozišča.

(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet zgosti 
toliko, da vozila zasedajo vse prometne pasove na smernem 
vozišču in se premikajo s hitrostjo, ki jo pogojujejo pred njimi 
vozeča vozila, ni dovoljeno zapeljati z enega na drugi prometni 
pas, razen zaradi razvrščanja pred križiščem ali ustavitve vozila.

(5) Če je na smernem vozišču iz prvega odstavka tega 
člena na enem od prometnih pasov onemogočen promet vozil 
zaradi ovire ali se pas konča, so vozniki, ki vozijo po sosednjem 
prometnem pasu dolžni omogočiti vključevanje na ta prometni 
pas tako, da vozijo s primerno hitrostjo in na takšni razdalji do 
vozila pred seboj, da se lahko izmenoma vključi v promet še po 
eno vozilo (v nadaljnjem besedilu: sistem zadrge).

(6) Na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov 
za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, 
namenjenem vožnji v nasprotni smeri.

(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, četrtega ali 
petega odstavka tega člena.

(8) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega 
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih 
točk.

39. člen
(organizirana kolona vozil)

(1) Za premike organiziranih kolon vozil ali posameznih 
vozil, ki jih zaradi vzdrževanja javnega reda izvaja policija, ne 
veljajo določbe tega zakona o hitrosti vozil v organizirani ko-
loni, načinu prevoza in številu oseb, ki se smejo prevažati na 
tovornih vozilih, in o izrednih prevozih.
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(2) Za premike organizirane kolone vojaških vozil ali 
posameznih vojaških vozil, ki se izvajajo zaradi obrambnih 
potreb ali mednarodnih obveznosti države, ne veljajo določbe 
tega zakona o hitrosti vozil v organizirani koloni, svetlobni 
opremi na vozilu, načinu prevoza in številu oseb, ki se smejo 
prevažati na tovornih vozilih, in o izrednih prevozih.

(3) Spremljevalna vojaška vozila spremljajo kolono iz 
prejšnjega odstavka na začetku in na koncu kolone, pri tem pa 
morajo uporabljati svetlobne znake iz 103. člena tega zakona. 
Pri spremljanju kolone vojaških vozil smejo vojaški policisti 
urejati promet vozil.

40. člen
(vožnja z vozilom na prehodu ceste čez železniško progo)

(1) Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak 
prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa.

(2) Udeleženec cestnega prometa se mora ustaviti pred 
prehodom čez železniško progo:

1. ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da 
se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati;

2. ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že 
spuščene;

3. ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s 
predpisanim znakom;

4. na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu 
približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni 
posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, 
da se prehodu ne približuje vlak.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, razen voznika motornega vozila, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstav-
ka. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

41. člen
(vožnja z vozilom na prehodu za pešce)

(1) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen 
s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena 
uradna oseba, morajo vozniki in drugi udeleženci cestnega 
prometa omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na 
prehodu ali stopajo nanj.

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja 
tudi na prehodu za pešce na kolesarski stezi ali drugi prometni 
površini.

(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbo prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

42. člen
(sprememba smeri in premiki z vozilom)

(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako 
drugo spremembo smeri vožnje ali premikom vozila, se mora 
voznik s pogledi v vzvratna ogledala in preko ramena, da 
premosti mrtvi kot ali kako drugače prepričati, da to lahko 
stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa 
ali premoženje.

(2) Pri spremembi smeri vožnje mora voznik svojo name-
ro pravočasno in nedvoumno nakazati z utripalkami. Voznik 
vozila, ki nima utripalk, nakaže namero z vodoravno odročeno 
roko.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

43. člen
(vzvratna vožnja)

(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. 
Voznik vozi vzvratno po desni strani desnega smernega voz-
išča glede na položaj vozila. Kadar vozi vzvratno, mora voznik 
ustaviti vozilo, ko mu pripelje nasproti po istem smernem voz-
išču drugo vozilo.

(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu vklopljene 
varnostne utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem 
obračanju mora voznik vklopiti utripalke.

(3) Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s 
tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca cestnega prome-
ta ali premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem delu 
ceste, na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev, na prehodu 
ceste čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na mostu, 
ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na 
prednostno cesto.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena.

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena. Voz-
niku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

44. člen
(razdalja med vozili)

(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem 
pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, 
ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (var-
nostna razdalja) oziroma na razdalji, določeni s prometnim 
znakom.

(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere 
omogočati, da:

– lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči 
trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi,

– se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni 
prometni pas.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ob dobrih pro-
metnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano 
hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme 
biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, 
prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja).

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, 
drugega ali tretjega odstavka tega člena.

(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s 
prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 
3 kazenske točke.

45. člen
(hitrost vožnje)

(1) Voznik mora hitrost in način vožnje prilagoditi poteku, 
tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča, pregle-
dnosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram, stanju 
vozila in tovora ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da ves 
čas vožnje obvladuje vozilo oziroma, da ga lahko ustavi pred 
oviro, ki jo, glede na okoliščine, lahko pričakuje.

(2) Voznik, ki se približuje križišču, prehodu ceste čez 
železniško progo, prehodu za pešce, kolesarski stezi, prehodu 
za kolesarje ali drugi prometni površini, mora voziti posebno 
previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi 
in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa, 
ki imajo na križišču prednost, da lahko varno ustavi pred pre-
hodom za pešce, pred prehodom ceste čez železniško progo 
oziroma, da lahko vozilo ustavi, če bi z vožnjo preko prehoda 
ogrožal pešce in kolesarje.
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(3) Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali 
ustavljanje, razen v nevarnosti. Voznik dvoslednega vozila mora 
voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme iz-
puščati krmila ali se voziti po dveh kolesih. Voznik enoslednega 
vozila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti 
ne sme izpuščati krmila ali se voziti po enem kolesu.

(4) Voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako 
počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Vo-
znik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje 
dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smer-
nem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če 
ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju 
umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.

(5) Ob zmanjšani vidljivosti, manjši od 50 metrov, morajo 
vozniki motornih vozil, ki prevažajo nevarno blago, in vozniki 
motornih vozil, s katerimi se opravlja izredni prevoz, razen 
izrednih prevozov, ki se opravljajo zaradi zagotavljanja prevo-
znosti cest (pluženje in posipanje), zmanjšati hitrost tako, da je 
izključeno vsako ogrožanje in ustaviti na najbližjem parkirnem 
prostoru ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako velja 
v primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali drugih 
razlogov, ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih okoliščin 
zmanjšana stabilnost vozila.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki:

1. ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstav-
ka tega člena,

2. izpušča krmilo ali vozi vozilo po enem kolesu,
3. ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega 

člena.
(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik 

motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega ali 
petega odstavka tega člena.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki razen v nevarnosti sunkovito speljuje, 
zavira ali ustavlja.

(9) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila, ki izpušča krmilo ali vozi enosledno vozilo po 
enem ali dvosledno vozilo po dveh kolesih. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenskih točk.

46. člen
(najvišje dovoljene hitrosti)

(1) Najvišja dovoljena hitrost vozila je:
1. na cestah v naselju 50 km/h;
2. v območju omejene hitrosti 30 km/h;
3. v območju umirjenega prometa in v območju za pešce 

10 km/h.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je 

največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če 
varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to 
omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.

(3) Na cesti zunaj naselij je najvišja dovoljena hitrost za 
vozila:

1. na avtocestah 130 km/h;
2. na hitrih cestah 110 km/h;
3. na vseh ostalih cestah 90 km/h.
(4) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-

tnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju 
umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
5 km/h;

2. z globo 80 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 
5 do vključno 10 km/h;

3. z globo 300 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 
10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 3 kazenske točke;

4. z globo 1.000 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 
20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 5 kazenskih točk;

5. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(5) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-
tnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
5 km/h;

2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 5 do vključno 
10 km/h;

3. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 10 do 
vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
3 kazenske točke;

4. z globo 500 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 5 kazenskih točk.

5. z globo 1.000 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za 
več kot 30 do 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
9 kazenskih točk.

6. z globo 1.200 eurov če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(6) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-
tnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na 
avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z 
najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom 
ali odstavnimi nišami, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
10 km/h;

2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključ-
no 20 km/h;

3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 20 do 
vključno 30 km/h;

4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 30 do 
vključno 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
3 kazenske točke.

5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost za več kot 40 do 
vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
5 kazenskih točk.

6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom, ali prome-
tnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti, ki ima 
fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pa-
sovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
10 km/h;

2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključ-
no 30km/h;

3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 30 do 
vključno 40 km/h;

4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost nad 40 do 
vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
3 kazenske točke;

5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost nad 50 do 
vključno 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
5 kazenskih točk;

6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 
60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih 
točk.

47. člen
(najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil)

(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja 
vozila:

1. 100 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključ-

no 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.
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2. 80 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t in 

za takšna vozila, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik;
– za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago, 

razen zgibnih avtobusov.
3. 70 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t, ki 

vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni priklopnik;
– za zgibne avtobuse.
4. 60 km/h:
– za avtobuse na cestah zunaj naselja, v katerih potniki 

med vožnjo stojijo;
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo 

na avtocesti in hitri cesti.
5. 50 km/h:
– za avtobuse na cestah v naselju, v katerih potniki med 

vožnjo stojijo in za avtobuse mestnega potniškega prometa;
– za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru 

prevažajo potniki;
– za vozila, ki imajo na kolesih nameščene verige za sneg;
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo, 

razen na avtocesti in hitri cesti;
– za vsa vozila, kadar je vidljivost manjša od 50 m.
6. 20 km/h:
– za motorna vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih 

ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila;
– za cestni turistični vlak.
(2) Avtobusi, tovorna vozila, katerih največja dovoljena 

masa presega 3,5 t, priklopna vozila, razen lahkih in bivalnih 
priklopnikov, morajo imeti na vidnem mestu na zadnji levi strani 
označbo največje dovoljene hitrosti, ki je predpisana za to vrsto 
vozil. Dodatno morajo biti s takšno označbo označena motorna 
vozila in skupine vozil, ki smejo voziti na avtocestah in hitrih 
cestah, s hitrostjo 80, 90 oziroma 100 km/h. Ta označba je po 
obliki in barvi enaka prometnemu znaku za omejitev hitrosti, njen 
premer pa je najmanj 20 cm.

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek z globo:

1. 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 10 km/h;
2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 

20 km/h;
3. 300 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.
(4) Voznik avtobusa, tovornega vozila, katerega največja 

dovoljena masa presega 3,5 t, traktorja in priklopnega vozila, 
razen lahkega priklopnika in bivalnega priklopnika, ki na vidnem 
mestu nima predpisane označbe za to vrsto vozil v skladu z 
drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek z globo 
40 eurov.

48. člen
(najvišje dovoljene hitrosti posameznih vozil na avtocestah  

in hitrih cestah)
(1) Na avtocestah in hitrih cestah, ki imajo fizično ločeni 

smerni vozišči z najmanj dvema prometnima pasovoma, je hi-
trost vožnje omejena na:

1. 80 km/h:
– za zgibne avtobuse in za motorna vozila s priklopnimi 

vozili, razen za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 
vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo;

2. 90 km/h:
– za tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja 

dovoljena masa presega 3,5 t, če imajo to vpisano v prometnem 
dovoljenju oziroma s potrdilom (certifikatom), s katerim pristojni 
organ ali pooblaščena organizacija države, v kateri je vozilo re-
gistrirano, dovoljuje za to vozilo vožnjo s takšno hitrostjo;

3. 100 km/h:
– za avtobuse brez priklopnih vozil, razen zgibnih avto-

busov, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju oziroma s 
potrdilom (certifikatom), s katerim pristojni organ ali pooblaščena 
organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to 
vozilo vožnjo s takšno hitrostjo;

– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključ-
no 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.

(2) Voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
se kaznuje za prekršek z globo:

1. 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 10 km/h;
2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 

20 km/h;
3. 200 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.

49. člen
(dovoljene hitrosti za vozila policije in vozila Slovenske 

obveščevalno varnostne agencije pri opravljanju  
posebnih nalog)

Omejitve hitrosti določene s prometnimi pravili ter ome-
jitve hitrosti, izražene s postavljenimi prometnimi znaki, ne 
veljajo za vozila:

1. policije, opremljena s posebnimi napravami za ugo-
tavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo hitrost vozil 
v cestnem prometu,

2. policije, Slovenske obveščevalno varnostne agencije in 
Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, kadar 
policisti, uradne osebe agencije ali Obveščevalno varnostne 
službe z njimi na podlagi dovoljenja državnega tožilca, preisko-
valnega sodnika, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije ali ministra, pristojnega za obrambo, izvajajo prikrita 
preiskovalna dejanja iz svoje pristojnosti po zakonu, ki ureja 
naloge, pristojnosti in pooblastila policije ali po zakonu, ki ureja 
kazenski postopek oziroma posebne oblike pridobivanja podat-
kov po zakonu, ki ureja delovanje Slovenske obveščevalno-var-
nostne agencije ali po zakonu, ki ureja delovanje Obveščevalno 
varnostne službe Ministrstva za obrambo.

Vozniki teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno 
hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo 
drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega pre-
moženja.

50. člen
(prehitevanje)

(1) Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani.
(2) Po desni je dovoljeno prehiteti le:
1. vozilo, ki zavija levo, če je voznik tega vozila dal 

predpisan znak in je zavzel na vozišču tak položaj, da se da 
zanesljivo sklepati, da bo zavil levo, in če je na njegovi desni 
strani dovolj prostora za prehitevanje;

2. vozilo, ki vozi na cesti v naselju, s smernim voziščem 
z dvema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki 
ni skrajno desni;

3. vozilo, ki vozi na ploščadi z več prometnimi pasovi, v 
katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na 
kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h.

(3) Prehitevanje po desni strani ni dovoljeno na avtocesti 
in hitri cesti, razen na ploščadi iz 3. točke drugega odstavka 
tega člena.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

51. člen
(varno prehitevanje)

(1) Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti 
dovolj prostora. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca 
cestnega prometa, ki ga prehiteva.

(2) Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim po istem 
prometnem pasu, mora dati voznik predpisan znak, nato pa 
ga na primerni bočni razdalji prehiteti. Prehiteti mora brez 
oklevanja, po končanem prehitevanju pa se mora, razen na 
smernem vozišču z dvema ali več prometnimi pasovi čim prej 
vrniti na izhodiščni prometni pas.
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(3) Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima 
pasovoma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še 
drugo vozilo ali drugega udeleženca cestnega prometa, ostati 
na prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s 
tem ne ovira hitrejših vozil, ki se mu približujejo od zadaj.

(4) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečevati hitro-
sti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desne-
mu robu vozišča in s svojim ravnanjem omogočiti vozniku, ki 
prehiteva čimprejšnjo zaključitev prehitevanja.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
pred prehitevanjem ne da predpisanega znaka iz drugega 
odstavka tega člena.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka 
tega člena, razen voznika iz prejšnjega odstavka tega člena.

(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami četrtega odstavka tega člena.

52. člen
(prepoved prehitevanja)

(1) Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati dru-
gega vozila:

1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati ali dal 
predpisan znak, da bo začel prehitevati;

2. če je voznik, ki vozi pred njim, že dal znak, da bo 
prehitel vozilo pred seboj ali zavil v levo, ali se je razvrstil za 
zavijanje v levo, razen kadar ga prehiteva v skladu z drugim 
odstavkom 50. člena tega zakona;

3. pod vrhom klanca, pred ovinkom ali v ovinku, kjer ni 
zadostne vidne razdalje, razen na smernem vozišču z najmanj 
dvema prometnima pasovoma;

4. v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako 
skozi svojo predorsko cev;

5. po odstavnem pasu;
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na 

smerno vozišče oziroma na prometni pas, po katerem je vozil 
pred prehitevanjem;

7. če smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni 
prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje;¸

8. ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za pe-
šce, na katerem ali ob katerem so pešci;

9. ob zmanjšani vidljivosti, razen na smernem vozišču z 
najmanj dvema prometnima pasovoma;

10. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo 
zaradi gostote prometa ali drugih razmer v prometu;

11. ko se približuje mestu, kjer se izvaja delo na cesti, na 
katerega je opozorjen s predpisano prometno signalizacijo;

12. na križišču, razen vozilo, ki zavija levo v skladu s 
50. členom tega zakona, vozilo, ki vozi po prednostni cesti in 
vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem je pro-
met urejen s svetlobnimi prometnimi znaki;

13. na prehodu ceste čez železniško progo.
(2) V primerih iz 12. in 13. točke prejšnjega odstavka je 

dovoljeno prehiteti enosledno vozilo.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 

ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 10., 11., 12. ali 13. točke 
prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami 5., 6. ali 9. točke prvega 
odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
3 kazenske točke.

(5) Z globo 700 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 7. ali 8. točke prvega 
odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
9 kazenskih točk.

53. člen
(vožnja mimo)

(1) Voznik, ki pelje mimo udeleženca cestnega prometa, 
vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti po levi ali 

desni strani, če ima dovolj prostora. Pri tem ne sme ovirati 
udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z 
nasprotne smeri.

(2) Če voznik svojo namero, da bo zavil levo, nakaže s 
predpisanim znakom in se postavi v takšen položaj, iz katerega 
se da nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, smejo drugi 
vozniki voziti mimo le po njegovi desni, če je na cesti dovolj 
prostora.

(3) Vožnja mimo kolone vozil, ustavljene na smernem 
vozišču, je prepovedana, če se voznik po vožnji mimo ne bi 
mogel varno in brez oviranja vrniti na smerno vozišče za vo-
žnjo v smeri, v kateri vozi, ali nadaljevati vožnje po prometnem 
pasu, po katerem vozi.

(4) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka na smernem 
vozišču dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila s pri-
merno hitrostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali 
kolone vozil po desni strani, razen, kadar so se vozila v koloni 
ustavila pred križiščem.

(5) Vožnja mimo vozila, ustavljenega pred prehodom za 
pešce, na katerem je ali na katerega stopa pešec, je prepo-
vedana.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega 
ali tretjega odstavka tega člena.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo petega od-
stavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
7 kazenskih točk.

54. člen
(obračanje)

(1) Obračanje vozila v cestnem prometu je prepovedano:
1. na ozkih ali nepreglednih delih cest;
2. na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih 

delih cest;
3. ob gostem prometu vozil;
4. ob zmanjšani vidljivosti.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 

potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo 
prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 
tega člena.

55. člen
(srečanje)

(1) Pri srečanju mora voznik zagotoviti na svoji levi strani 
zadostno bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem 
cestnega prometa, s katerim se srečuje, če je treba, pa se tudi 
umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti.

(2) Na križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom, 
ki prihaja z nasprotne smeri in tudi zavija levo tako, da ga pusti 
mimo na svoji desni strani.

(3) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim 
vzdolžnim nagibom (npr: gorske ceste), kjer je srečanje ote-
ženo, mora ustaviti vozilo in po potrebi zapeljati vzvratno ter 
omogočiti varno srečanje voznik, ki to lažje stori.

(4) Na cesti z velikim vzdolžnim nagibom ustavi praviloma 
tisti, ki vozi navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi navkreber, 
zaradi prometnih okoliščin to lažje storiti.

(5) Kadar mora na cesti iz prejšnjega odstavka pri sreča-
nju eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik vozila, 
ki se srečuje:

1. z vozilom, ki vleče priklopno vozilo;
2. z avtobusom.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 

ravna v nasprotju z določbami tega člena.
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56. člen
(vključevanje v cestni promet)

(1) Voznik mora pri vključevanju v cestni promet ali v 
promet na prednostno cesto pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo 
po prometnem pasu, na katerega se vključuje, pri prečkanju 
prometnega pasu pa vozila, katerih smer vožnje seka:

1. kadar se vključuje v promet na prednostni cesti s ce-
ste, ki je s predpisano prometno signalizacijo označena kot 
neprednostna;

2. kadar se vključuje z nekategorizirane ceste v promet 
na javni cesti;

3. kadar se vključuje v promet na cesti s parkirnega pro-
stora, s pločnika ali z druge površine, ki ni cesta.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo 
tega člena.

(3) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

57. člen
(približevanje križišču in razvrščanje pred križiščem)
(1) Ko se približuje križišču, se mora voznik na zadostni 

razdalji pred križiščem razvrstiti:
1. za zavijanje v levo – na levo stran smernega vozišča 

ali na prometni pas za zavijanje v levo;
2. za vožnjo naravnost – na desno stran smernega vozi-

šča ali na prometni pas za vožnjo naravnost;
3. za zavijanje v desno – na desno stran smernega vozi-

šča ali na prometni pas za zavijanje v desno;
4. kot je določeno s prometno signalizacijo, če je razvr-

ščanje urejeno na tak način.
(2) Voznik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gosto-

te prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišču in oviral 
ali onemogočil promet vozil z leve ali desne.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

58. člen
(prednost na križišču)

(1) Na križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne 
strani (desno pravilo), razen če je s prometno signalizacijo 
določeno drugače.

(2) Voznik, ki na križišču zavija levo, mora pustiti mimo vo-
zila, ki prihajajo z nasprotne smeri in vozijo naravnost ali zavija-
jo desno in so na istem prednostnem nivoju (pravilo srečanja).

(3) Voznik, ki zavija na križišču desno, mora pustiti mimo 
vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski 
stezi, ki jo prečka.

(4) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi avto-
busom in drugim vozilom, ki vozijo po označenem prometnem 
pasu za vozila javnega prevoza potnikov, ki je desno od pro-
metnega pasu, po katerem vozi.

(5) Voznik, ki na križišču zavija, mora dati prednost pe-
šcem, ki prečkajo vozišče, na katero namerava zaviti. Ko vo-
znik pri zavijanju prečka dvosmerno kolesarsko stezo, mora 
pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po tej stezi.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(7) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

59. člen
(vožnja na križišču)

(1) Voznik, ki zavija na križišču levo, zapelje do sredine 
križišča, razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače 
ali če tega ne dopušča promet z nasprotne smeri.

(2) Na križišču, razen na nekaterih krožnih, je menjava pro-
metnega pasu prepovedana.

(3) Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema 
ali več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli od teh 
pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi voz-
nik, ki prihaja iz nasprotne smeri. V takem primeru zapelje voznik, 
ki zavija levo, na levi prometni pas, voznik, ki zavija desno, pa na 
desni prometni pas tega smernega vozišča. Avtobusno postajali-
šče, zgrajeno neposredno za križiščem, ni desni prometni pas v 
smislu te določbe.

(4) Na križišču, kjer prednostna cesta zavija desno in je 
potek prednostne ceste označen s predpisano prometno signa-
lizacijo, je vozilom na kolesarski stezi in kolesarskem pasu na 
pločniku, ki sta speljana naravnost na vozišče odvzeta prednost.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena.

60. člen
(vožnja na krožnem križišču)

(1) Voznik na krožnem križišču ima prednost pred voznikom, 
ki se vključuje na to križišče.

(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče 
ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni 
pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi 
drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu 
ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje 
ali mu je zaradi lastnosti križišča (npr. krožna križišča z majhnim 
premerom) ali lastnosti motornega vozila (npr. tovorno vozilo s 
priklopnikom) to oteženo.

(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, 
ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem 
pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem 
pasu pa na notranji prometni pas vozišča krožnega križišča.

(4) Preden zapusti krožno križišče iz prejšnjega odstavka, se 
mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, 
na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno za-
vijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu. V primerih, ko 
razvrščanje iz notranjega na zunanji pas zaradi gostote prometa 
ni mogoče, je voznik dolžan opraviti najmanj eno kroženje oziroma 
toliko kroženj, kolikor je potrebnih za razvrstitev.

(5) Na krožnem križišču je prepovedano ustavljanje, razen 
ustavljanja zaradi omogočanja prečkanja pešcev pri izvozu s 
križišča.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena.

VI. PRAVILA VARNE USTAVITVE IN PARKIRANJA VOZIL

61. člen
(odpiranje vrat vozila)

(1) Med vožnjo morajo biti vrata vozila zaprta.
(2) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu ni dovoljeno od-

preti vrat, če bi se s tem oviralo ali ogrozilo drugega udeleženca 
cestnega prometa.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali po-
tnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

62. člen
(zapustitev vozila)

(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, 
da se vozilo ne more samo premakniti in vozilo zavarovati pred 
neupravičeno uporabo.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbo tega člena.

63. člen
(označitev ustavljenih vozil)

(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne 
nesreče ali drugega vzroka na cesti in zato predstavlja nevar-
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nost za druge udeležence cestnega prometa, mora voznik takoj 
vklopiti varnostne utripalke. Na nevarnih oziroma nepreglednih 
delih ceste ali če vozilo nima naprave za vklop varnostnih utri-
palk ali ta ne deluje, mora voznik postaviti varnostni trikotnik.

(2) Ustavljeno skupino vozil, razen motornega vozila z 
lahkim ali bivalnim priklopnikom, kolono vozil ali vozilo, ki 
prevaža nevarno blago, je treba označiti z dvema varnostnima 
trikotnikoma.

(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti ob desni rob voz-
išča:

– tako, da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, pravočasno 
in zlahka opazijo;

– na takšni razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja od 
zadaj in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno ustavi 
vozilo ali zapelje mimo ustavljenega vozila.

Dva trikotnika se postavita vzporedno eden poleg druge-
ga tako, da sta oddaljena eden od drugega za dolžino stranice.

(4) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je treba vozilo iz 
prvega odstavka tega člena osvetliti v skladu s sedmim od-
stavkom 71. člena tega zakona. Če zaradi tehničnega stanja 
vozila to ni mogoče ali če vozilo kljub temu ni vidno na potrebni 
razdalji, je treba ustavljeno vozilo označiti z rumeno utripajočo 
svetilko, baklo ali na drug primeren način.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

64. člen
(vozilo, ki obstane na železniški progi)

(1) Voznik mora nemudoma obvestiti center za obvešča-
nje ali policijo, če vozilo obstane na železniški progi in ga voznik 
ne more odstraniti takoj.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena.

65. člen
(ustavitev in parkiranje)

(1) Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno le na 
desni strani vozišča v smeri vožnje. Če so na desni strani voz-
išča tirnice, je dovoljena ustavitev ali parkiranje na levi strani 
vozišča. Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali parkira-
nje na obeh straneh smernega vozišča.

(2) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti 
vzporedno z robom vozišča in sme biti oddaljeno od roba 
največ 30 cm, razen če je drugače določeno s predpisano 
prometno signalizacijo. Parkiranje v drugi vrsti, ob parkiranih 
vozilih, je prepovedano.

(3) Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označ-
bami na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena 
ustavitev ali parkiranje le v skladu s temi označbami.

(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano:
1. na prehodu za pešce, stezi za pešce, pločniku ali v ob-

močju za pešce. Če je s predpisano prometno signalizacijo do-
voljeno parkiranje na pločniku, mora biti za pešce zagotovljen 
najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče;

2. na prehodu za kolesarje;
3. na razdalji manj kot 5 m pred prehodom za pešce ali 

kolesarje. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna 
mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano 
označbo na vozišču;

4. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pešpoti ali kolesar-
skem pasu;

5. na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji 
manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;

6. na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega 
roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače 
določeno s predpisano prometno signalizacijo;

7. v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu 
in nadvozu;

8. na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zazna-
movani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila. 

Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na 
postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz 
potnikov v cestnem prometu. Na postajališčih zunaj vozišča 
lahko ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri oprav-
ljanju svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v 
cestnem prometu;

9. na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod 
vrhom klanca ipd.);

10. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavlje-
nim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča 
ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;

11. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni 
prometni znak;

12. na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in 
ločilne črte niso vrisane;

13. na vozišču ceste zunaj naselja;
14. na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več 

prometnimi pasovi;
15. na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene pro-

metu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. ce-
stno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina itd.);

16. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogo-
čilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo 
dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora 
ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. 
Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je pre-
povedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu označen 
s predpisano prometno signalizacijo, če pa so na vozišču pri 
vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo 
na vozišču;

17. na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen 
za osebe iz prvega odstavka 66. člena tega zakona;

18. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vo-
zilom;

19. nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant). Pre-
poved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno 
signalizacijo;

20. v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno 
dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;

21. kjer je to v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in 
obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega odstavka 
tega člena ali z 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ali 
20. točko četrtega odstavka tega člena.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 1., 4., 7., 9., 16., 17., 18., 19. ali 
21. točko četrtega odstavka tega člena.

66. člen
(parkirna karta)

(1) Parkirno karto se lahko izda naslednjim upravičencem:
1. osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paralizirano-

sti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 
60 % telesno okvaro;

2. osebam z multiplo sklerozo;
3. osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z oce-

njeno najmanj 30 % telesno okvaro;
4. težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega 

priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno 
prizadetih oseb;

5. osebam, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi 
izgube vida;

6. mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno 
prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti 
spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju ter

7. zdravstvenim službam, socialnim službam in invalid-
skim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na 
domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo 
zdravje in življenje.
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(2) Parkirno karto izda na zahtevo upravičenca upravna 
enota, na območju katere ima upravičenec stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež.

(3) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco izdanih 
parkirnih kart, upravne enote pa vnašajo podatke v evidenco.

(4) Evidenca izdanih parkirnih kart vsebuje naslednje 
osebne in druge podatke, ki se vodijo zaradi njihovega po-
šiljanja organom in organizacijam, ki imajo v zvezi s svojimi 
nalogami, določenimi z zakonom, te podatke pravico obdelovati 
ter zaradi izvajanja tega zakona:

– zaporedno številko vpisa,
– osebno ime, EMŠO upravičenca oziroma naziv upra-

vičenca,
– stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež upravi-

čenca,
– serijska številka parkirne karte,
– datum izdaje,
– številka odločbe oziroma številka potrdila izbranega 

osebnega zdravnika.
(5) Parkirna karta, izdana v eni od držav članic Evropske 

unije, velja tudi v Republiki Sloveniji.

67. člen
(parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide)

(1) Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za 
invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.

(2) Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spre-
mljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte 
in sama ne vozi motornega vozila.

(3) Upravičenci iz prvega odstavka 66. člena tega zakona 
lahko parkirajo tudi na parkirnem mestu, ki ni označeno za 
invalide. V kolikor parkirajo na takšnem mestu in želijo uvelja-
vljati pravice, ki jim jih daje izdana parkirna karta, morajo vozilo 
obvezno označiti z veljavno parkirno karto.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek imetnik 
parkirne karte, ali spremljevalec, ki vozi in spremlja imetnika 
parkirne karte, ki vozila, parkiranega na označenem parkirnem 
mestu za invalide, nima označenega z veljavno parkirno karto.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne-
upravičeno uporabi parkirno karto. Pooblaščena uradna oseba 
odvzame neupravičeno uporabljeno parkirno karto vozniku in 
jo pošlje upravni enoti, ki jo je izdala. O odvzemu pooblaščena 
uradna oseba izda potrdilo.

68. člen
(območja kratkotrajnega parkiranja)

(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje 
časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da 
sme trajati največ dve uri.

(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik 
označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku do-
voljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.

69. člen
(izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno)
(1) Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci 

invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev (bolni-
kov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in 
neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, 
za največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovo-
ljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udele-
žencev cestnega prometa. Na način iz prejšnjega stavka lahko 
parkirajo tudi osebe iz prvega odstavka 66. člena tega zakona.

(2) Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije za 
nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to 
prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno 
signalizacijo.

(3) Kadar upravičenec iz prvega odstavka tega člena par-
kira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 1,60 m širok 
del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na vozišče.

(4) Z globo 40 eurov se kaznujejo za prekršek zdravstveni 
delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij 
ter osebe iz tretjega odstavka tega člena, ki parkirajo vozilo v 
nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

VII. PRAVILA UPORABE SVETLOBNE  
IN ZVOČNE OPREME

70. člen
(zvočni in svetlobni opozorilni znaki)

(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake sme voznik 
uporabiti le, kadar je ogrožen on sam ali kdo drug in pri prehite-
vanju zunaj naselja. Pri prehitevanju vprežnih vozil ali jahačev 
in pri prehitevanju v naselju, sme opozarjati le s svetlobnimi 
opozorilnimi znaki. Pri dajanju svetlobnih opozorilnih znakov 
mora voznik paziti, da ne zaslepi drugega voznika.

(2) Voznik mora vklopiti varnostne utripalke na vozilu:
1. pri vstopanju otrok v avtobus ali drugo motorno vozilo, s 

katerim se opravlja prevoz skupine otrok, in izstopanju iz njega;
2. ko je treba opozoriti druge udeležence cestnega pro-

meta na nevarnost na cesti, zlasti če je zadnji v ustavljeni ali 
počasi vozeči koloni vozil na cesti zunaj naselja ali če dohiti 
vozilo, ki vozi s hitrostjo, ki je za več kot polovico nižja od naj-
večje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste;

3. kadar vozi vozilo, katerega hitrost vozila je za več kot 
polovico nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali delu 
ceste.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka ali 1. ali 2. točke 
drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbo 3. točke drugega odstavka tega člena.

71. člen
(uporaba svetlobne opreme na vozilu)

(1) Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti 
v cestnem prometu s prižganimi dnevnimi svetilkami ali zasen-
čenimi žarometi.

(2) Ponoči uporablja voznik iz prejšnjega odstavka pravi-
loma dolge žaromete, ki jih mora pravočasno zasenčiti, ko mu 
prihaja nasproti drugo vozilo, skupina pešcev ali vlak, če vodi 
cesta ob železniški progi, ali če je spredaj vozeče vozilo tako 
blizu, da bi dolgi snop svetlobe motil voznika. Ob zasenčenju 
žarometov je treba prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega 
dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi svetilkami v cestnem 
prometu ni dovoljena.

(3) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotav-
lja dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabljati dolgih 
žarometov.

(4) Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja za-
senčene žaromete ali meglenke ali kombinacijo teh žarometov. 
Uporaba meglenk je dovoljena le, kadar je vidljivost manjša 
od 50 m ali kadar meglenke delujejo v funkciji prilagodljivih 
žarometov. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za 
katerim vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil).

(5) Žarometi, svetilke in odsevniki na vozilu med vožnjo 
ne smejo biti zakriti ali umazani.

(6) Voznik iz prvega odstavka tega člena mora voziti 
podnevi s prižganimi dnevnimi svetilkami. Kot dnevne svetilke 
se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi, katerih svetilnost 
je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25 %. Dnevne 
svetilke ali zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot dnevne 
svetilke, so lahko prižgane, ne da bi bile sočasno prižgane 
pozicijske svetilke.

(7) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti 
ponoči in ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno s pozicijskimi sve-
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tilkami. V naselju zadostuje, da je vozilo osvetljeno s pozicij-
skimi svetilkami na tisti strani vozila, ki je obrnjena proti sredini 
ceste. Označitev vozila s pozicijskimi svetilkami ni potrebna na 
cesti, na kateri cestna razsvetljava zagotavlja dobro vidnost 
vozila ali če je vozilo ustavljeno ali parkirano na označenem 
parkirnem prostoru.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo četrtega, petega, šestega ali sed-
mega odstavka tega člena.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega 
člena.

72. člen
(žaromet za osvetljevanje okolice vozila)

(1) Žaromet za osvetljevanje okolice vozila sme biti pri-
žgan le pri opravljanju dela in ne sme slepiti ali kako drugače 
motiti udeležencev cestnega prometa.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena.

73. člen
(označitev živali ali črede)

(1) Gonič, vodič živali ali črede in jahač mora poskrbeti, da 
je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu 
označena s svetilko, čreda pa spredaj in zadaj z najmanj po 
eno svetilko. Svetilke morajo oddajati belo svetlobo in morajo 
biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci cestnega 
prometa pravočasno in zlahka opazijo. Jezdna žival je lahko 
namesto svetilke označena z odsevnimi trakovi na spodnjih 
delih nog.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek gonič, vodič 
živali ali črede in jahač, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena.

VIII. POGOJI ZA PREVOZ TOVORA  
V CESTNEM PROMETU

74. člen
(tovor na vozilu)

(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nala-
ganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu 
naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da:

1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležen-
ce cestnega prometa;

2. ne povzročajo škode na cesti in objektih;
3. ne onesnažujejo okolja;
4. ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;
5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
6. ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;
7. se ne razsipajo ali padajo z vozila.
(2) Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, 

ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, 
zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali 
svetilke na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen 
del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico 
in predpisanimi svetilkami in odsevniki.

(3) Tovor ne sme segati čez sprednji del vozila. Lažje 
predmete je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku na 
osebnem avtomobilu ali tovornem vozilu tako, da sega tovor 
največ 1 m preko sprednjega dela vozila. Del tovora, ki sega 
preko sprednjega dela vozila, ne sme biti nižje od nivoja strehe 
vozila.

(4) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela 
vozila oziroma skupine vozil, razen pri izrednih prevozih, ki 
se opravljajo na podlagi dovoljenja pristojnega organa. Na 
tovornem ali priklopnem vozilu mora biti tovor oprt na najmanj 
5/6 svoje dolžine.

(5) Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ pol 
metra preko sprednjega in zadnjega dela vozila, njegova širina 
pa ne sme presegati enega metra. Na enoslednih vozilih ni 
dovoljeno prevažati nezavarovanega nevarnega orodja (kose, 
vile ipd.).

(6) Tovor mora biti naložen in pritrjen v skladu s pred-
pisom, s katerim se podrobneje predpiše način namestitve, 
pritrditve in zavarovanja tovora na vozilu.

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena.

(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik mo-
tornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, ali oseba, ki 
naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena.

(9) Z globo 1.000 eurov oziroma se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne 
lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

75. člen
(označevanje tovora)

(1) Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila, 
mora biti na najbolj izpostavljeni točki označen na:

1. osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih, šti-
rikolesih in lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo osebni avtomobili 
– s tablo, veliko najmanj 25 × 25 cm, pobarvano izmenično 
s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo, 
nameščeno prečno na smer vožnje;

2. drugih vozilih – s tablo, veliko najmanj 40 × 40 cm, 
pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, 
ki odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje.

(2) Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je treba znaku iz dru-
ge alineje prejšnjega odstavka dodati rdečo neslepečo svetilko.

(3) Izjemoma je lahko podnevi ob dobri vidljivosti tovor, ki 
se prevaža na osebnem avtomobilu, označen z rdečo tkanino, 
veliko najmanj 40 x 40 cm.

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z 
globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

76. člen
(označevanje tovora na bočnih straneh)

(1) Če sega tovor čez vozilo na bočnih straneh, mora biti 
glede na vrsto vozila označen na bočno najbolj izpostavljenih 
mestih na sprednji in zadnji strani s tablami iz prve oziroma 
druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki morajo biti 
nameščene prečno na smer vožnje. Ponoči in ob zmanjšani 
vidljivosti mora biti tak tovor označen na bočno najbolj izposta-
vljenih mestih tudi z belima svetilkama na sprednji strani in z 
rdečima svetilkama na zadnji strani.

(2) V primeru, da tovor na vozilu zakriva vidno polje v 
vzvratnih ogledalih, je treba namestiti dodatni vzvratni ogledali, 
ki omogočata normalno vidno polje. Dodatnih vzvratnih ogle-
dal ni treba namestiti na vozila, s katerimi se opravlja izredni 
prevoz, pri katerem zagotavljata varnost prevoza najmanj eno 
spremljevalno vozilo.

(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
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tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 160 eurov. Z 
globo 160 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

77. člen
(pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti)

(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno 
pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet vozil ali one-
mogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa.

(2) Če je vozilo ustavljeno na cesti zaradi nalaganja ali 
razlaganja tovora, ustavitev ne sme trajati dlje, kot je nujno 
potrebno.

(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vo-
zilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za 
to dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti.

(4) Z nalaganjem ali razlaganjem tovora se ne sme one-
snažiti ceste ali povzročiti čezmernega hrupa.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 40 eurov. Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne 
lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega od-
stavka tega člena.

78. člen
(pogoji za opravljanje gospodarske vožnje)

(1) Gospodarske vožnje se smejo opravljati v kmetijski 
dejavnosti z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora, pri 
prevozu oseb v okviru turistične ponudbe (s cestnim turističnim 
vlakom, kolesom-rikša, kočijo ipd.). Gospodarske vožnje se 
lahko opravljajo predvsem na kratkih razdaljah na nekategori-
ziranih, občinskih in državnih cestah.

(2) Ob upoštevanju prostega profila ceste in cestnih 
objektov lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim 
se pri gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil 
tega zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za 
največ 20 %, višina pa za največ 10 %.

(3) Če v skladu s prejšnjim odstavkom širina tovora prese-
ga predpisano, mora biti tovor na najbolj izpostavljenih bočnih 
točkah na sprednji in zadnji strani predpisano označen. Cestni 
turistični vlak mora biti na vlečnem in na zadnjem priklopnem 
vozilu označen z dobro vidnima posebnima opozorilnima sve-
tilkama, ki oddajata svetlobo rumene barve.

(4) Gospodarske vožnje se smejo opravljati le podnevi. 
Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro 
vidnost vozil, se lahko ponoči opravljajo vožnje s cestnim tu-
rističnim vlakom. Vožnja cestnega turističnega vlaka na cesti, 
na kateri je najvišja dovoljena hitrost v skladu s tem zakonom 
več kot 90 km/h, je prepovedana.

(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na 
določenem območju in v določenem časovnem obdobju, mora 
upravljavec ceste na to opozoriti druge udeležence cestnega 
prometa s predpisano prometno signalizacijo. Cesto ali njen 
del, po katerem poteka proga cestnega turističnega vlaka, 
mora označiti s predpisano prometno signalizacijo ter urediti in 
označiti končni postaji in morebitna vmesna postajališča. Konč-
na postaja cestnega turističnega vlaka mora biti zunaj vozišča.

(6) Prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom zunaj ozna-
čene proge iz prejšnjega odstavka je prepovedan.

(7) Prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom lahko oprav-
lja voznik, ki ima najmanj vozniško dovoljenje za vožnjo motor-
nega vozila kategorije D1 ter ni voznik začetnik.

(8) Glede pogojev za udeležbo kolesa-rikše, kočije itd., 
se smiselno uporabljajo določbe tega člena, ki urejajo vožnjo 
cestnega turističnega vlaka.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
mi tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov.

79. člen
(vleka priklopnega vozila)

(1) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči največ eno pri-
klopno vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa največ 
dve priklopni vozili.

(2) Pri gospodarski vožnji za prevoz oseb s cestnim turi-
stičnim vlakom so dovoljena največ tri priklopna vozila.

(3) Vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj, kot to 
dovoljuje proizvajalec vozila oziroma proizvajalec vlečne napra-
ve, pri čemer se mora upoštevati nižja vrednost.

(4) V primeru, da priklopno vozilo ali tovor na njem zakri-
va vidno polje v vzvratnem ogledalu vlečnega vozila, morata 
biti na vlečnem vozilu nameščeni dodatni vzvratni ogledali, ki 
omogočata normalno vidno polje.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
mi prvega ali tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 80 eurov. Z globo 80 eurov se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa 
samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določ-
bami prvega ali tretjega odstavka tega člena.

80. člen
(pogoji za voznika vlečenega vozila)

(1) Vlečeno vozilo sme upravljati oseba, ki izpolnjuje po-
goje za vožnjo vlečenega vozila.

(2) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z 
globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

81. člen
(pogoji za varno vleko pokvarjenega vozila)

(1) Vleka dvoslednega motornega vozila je dovoljena le, 
če se to zaradi okvare ne more premikati samo. Vleka enosle-
dnega vozila je prepovedana.

(2) Pokvarjeno motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali 
drogom, le, če je motorno vozilo registrirano, in sicer:

1. z vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni 
avtomobil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno na-
pravo za upravljanje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje;

2. z drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upra-
vljanje, če pa njegova skupna masa presega maso vlečnega 
vozila, pa tudi brezhibno delujočo delovno zavoro;

3. oprto na vlečno vozilo, kadar niso izpolnjeni pogoji iz 
prve ali druge alineje.

(3) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, se 
lahko vleče motorno vozilo le tako, da je oprto na vlečno vozilo.

(4) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozi-
lom ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m.

(5) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
(6) Med vleko morata imeti obe vozili vklopljene varnostne 

utripalke. Če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali te ne 
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delujejo, mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena po-
sebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve, ki 
mora biti dobro vidna z vseh strani. Če svetilka ni dobro vidna 
z zadnje strani, mora biti taka svetilka tudi na vlečenem vozilu.

(7) Pri vleki ponoči morajo biti na vlečenem vozilu priž-
gane najmanj pozicijske svetilke. Na vlečnem vozilu mora biti 
prižgana najmanj ena rumena posebna opozorilna svetilka, ki 
oddaja svetlobo rumene barve, ki mora biti dobro vidna z vseh 
strani. Če rumena posebna opozorilna svetilka ni dobro vidna 
z zadnje strani, mora biti taka svetilka tudi na vlečenem vozilu.

(8) Kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 metrov, 
je vleka pokvarjenih vozil prepovedana. Če se takšne razme-
re pojavijo med vleko ali se vozilo na cesti pokvari v takšnih 
razmerah, je vleka dovoljena le do najbližjega kraja, kjer je 
mogoče pokvarjeno vozilo izločiti iz prometa.

(9) Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim pri-
klopnim vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega pro-
stora zunaj vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa.

(10) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(11) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov. Z 
globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

82. člen
(vleka pokvarjenega vozila na avtocesti in hitri cesti)
(1) Vleka dvoslednega motornega vozila na avtocesti in 

hitri cesti je dovoljena izključno, če je do okvare prišlo med 
vožnjo na tej cesti, in sicer le do najbližjega izvoza.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je po avtocesti 
in hitri cesti dovoljena vleka pokvarjenega tovornega vozila ali 
avtobusa do najbližjega kraja, kjer je mogoče okvaro odpraviti, 
če vleka takega vozila po cesti nižje kategorije ni mogoča.

(3) Pri vleki po avtocesti in hitri cesti mora biti vlečeno 
vozilo oprto na vlečno vozilo ali na priklopno vozilo za vleko 
pokvarjenih vozil, na obeh vozilih pa morata biti prižgani naj-
manj po dve dobro vidni posebni opozorilni svetilki, ki oddajata 
svetlobo rumene barve, in sicer na vlečnem vozilu na sprednji 
strani, na vlečenem vozilu pa na zadnji strani.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov. Z 
globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

IX. VARSTVO UDELEŽENCEV CESTNEGA PROMETA

83. člen
(udeležba pešcev v cestnem prometu)

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, name-
njene hoji pešcev.

(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali 
pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po 
kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev 
in voznikov koles s pomožnim motorjem.

(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na 
njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo 
hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali ko-
lesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v 
smeri hoje.

(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v 
smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira 
na vozišču ipd.).

(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali 
drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora 
v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine name-
njene hoji pešcev, hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. 
Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na 
svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v inva-
lidskem vozičku.

(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, 
če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme 
prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči 
fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.

(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po 
najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če 
to lahko varno stori.

(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, 
šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organi-
zator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega 
odstavka tega člena.

84. člen
(označitev pešcev)

(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali 
se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči 
in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno 
svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora 
biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti 
drugih udeležencev v cestnem prometu.

(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetlje-
nem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob 
njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena 
proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s 
sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali 
oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali 
odsevnik iz drugega odstavka 87. člena tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora organizirana sku-
pina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem 
naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na koncu skupine 
najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke mora-
jo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci cestnega 
prometa pravočasno opazijo.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni 
označen v skladu z določbami tega člena in organizator sku-
pine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka 
tega člena.

85. člen
(varna udeležba oseb s posebnimi potrebami  

v cestnem prometu)
Osebe s posebnimi potrebami, katerih udeležba v ce-

stnem prometu lahko predstavlja povečano nevarnost zanje 
ali za druge, se smejo vključiti v cestni promet, ko same, ali 
tisti, ki so zanje odgovorni, storijo vse, da s svojo udeležbo 
ne bi ogrožali sebe ali drugih udeležencev cestnega prome-
ta. V tem smislu morajo imeti spremljevalca, ter uporabljati 
prirejeno vozilo ali potrebne pripomočke. Slepi pešci, ki so 
samostojno udeleženi v cestnem prometu, morajo uporabljati 
belo palico.

86. člen
(označitev oseb na avtocesti in hitri cesti)

(1) Med hojo po avtocesti in hitri cesti morajo nositi odsev-
ni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi 
trakovi bele barve:

1. policisti in vojaški policisti pri opravljanju uradnih nalog;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so 

vključene v ogled;



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 2013 / Stran 9173 

3. zdravstveni delavci, gasilci in druge osebe, ki nudijo in 
zagotavljajo potrebno pomoč;

4. inšpektorji, pristojni za nadzor cest in drugi pooblaščeni 
delavci, kadar nadzirajo stanje cest ter upravljavci cestninskih 
cest, kadar izvajajo nadzor nad plačevanjem cestnine;

5. izvajalci izrednega prevoza, ki zaradi okvare obstane 
na avtocesti, pri označevanju ovire ter

6. voznik ali potnik vozila, ustavljenega v sili na odstav-
nem pasu.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek fizična ose-
ba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

87. člen
(varstvo otrok)

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu 
deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležen-
cev.

(2) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med 
hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena 
proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega 
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole mo-
rajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega 
odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno 
če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali 
odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine 
staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, 
društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok 
v cestnem prometu.

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu 
za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju voz-
išča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo 
rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri va-
rovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni 
prometni znak "Ustavi!", s katerim ustavi prometni tok vozil in 
omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti 
vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke mimo.

(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnov-
ne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci 
so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to do-
volijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo 
prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega 
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če 
to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem pro-
metu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, 
da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so 
seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, 
kjer se srečujejo s cestnim prometom.

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mla-
doletnik, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove 
starše, skrbnike oziroma rejnike.

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

88. člen
(prevoz oseb)

(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme 
voziti le toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč, 
na način, ki ga je določil proizvajalec vozila.

(2) V bivalnem in lahkem priklopniku ni dovoljeno preva-
žati oseb.

(3) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju 
nima vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo 
vgrajenih sedežev. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sede-
žih, vgrajenih v vozilu.

(4) Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki 
niso varno vstopili oziroma izstopili, in dokler vrata avtobusa 
niso zaprta.

(5) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali 
sedeže, se sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali 
sedežev. Na delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v 
takem primeru prižgana rumena utripajoča luč.

(6) V bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor 
je v prometnem dovoljenju vpisanih sedežev. Potniki morajo 
med vožnjo sedeti na sedežih.

(7) Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki 
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.

(8) Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki 
ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet 
oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora.

(9) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz petega ali osmega od-
stavka tega člena, ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola, 
mamil ali psihoaktivnih zdravil.

(10) Osebe iz osmega odstavka tega člena ne smejo v 
vozilu stati, sedeti na stranicah tovornega prostora ali na ne-
stabilnem oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, 
ki presega višino stranic tovornega prostora.

(11) Na tovornem vozilu, ki nima stranic tovornega prosto-
ra, in na prekucniku ni dovoljeno voziti oseb.

(12) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika 
voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež 
za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, 
mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem 
stroju ne sme prevažati.

(13) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega 
stroja ali motokultivatorja ni dovoljeno prevažati osebe.

(14) Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrže-
valnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan 
z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. 
V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, 
ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši 
od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na 
sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v 
nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, 
zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazi-
na deaktivirana mehanično.

(15) Voznik začetnik ne sme voziti vozila, s katerim se 
opravlja javni prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne po-
trebe.

(16) Pri opravljanju nalog policije lahko policist opravlja 
prevoz oseb z vozilom policije tako, da mu ni treba upoštevati 
določb tega člena, vendar pri tem ne sme ogrožati potnikov 
ali drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega pre-
moženja.

(17) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(18) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z 
globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

89. člen
(prepoved prevoza oseb)

(1) Vozilo, s katerim se lahko poleg voznika prevaža več 
kot osem oseb, sme voziti oseba, ki v zadnjih treh letih ni bila 
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povzročitve pro-
metne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene 
ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v 
prometni nesreči brez pomoči.

(2) Oseba, zaposlena kot voznik vozila iz prejšnjega od-
stavka ali ki vozi takšno vozilo pri opravljanju svojega poklica, 
mora najkasneje v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe iz 
prejšnjega odstavka pisno obvestiti delodajalca, pri katerem je 
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zaposlena, o neizpolnjevanju katerega koli pogoja iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Delodajalci, ki uporabljajo vozila iz prvega odstavka 
tega člena, so dolžni za vse svoje voznike, ki vozijo ta vozila, 
preden jih odredijo na vožnjo preveriti, če izpolnjujejo pogoje, 
predpisane v prvem odstavku. Delodajalci lahko pridobijo po-
datke za svoje voznike od organov, ki vodijo evidence podatkov 
iz prvega odstavka tega člena. Na zahtevo delodajalca morajo 
organi, ki vodijo evidence, te podatke brezplačno posredovati.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena.

(5) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki odredi, dovoli ali dopusti vo-
žnjo vozila v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. Z globo 300 eu-
rov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega 
organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki odredi, 
dovoli ali dopusti vožnjo vozila v nasprotju z določbo prvega 
odstavka tega člena.

90. člen
(prevoz skupine otrok)

(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim 
vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu 
in zakonu, ki ureja motorna vozila, izpolnjuje tudi druge pred-
pisane posebne pogoje.

(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, 
razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem pre-
vozu, spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, 
trener ipd.), star najmanj 21 let, ki skrbi za varnost otrok pri 
vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost 
otrok v avtobusu.

(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med 
vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, 
vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. 
Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane 
varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi 
varnostnimi pasovi.

(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom 
voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo mo-
tornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki najmanj 
eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). 
Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno 
leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem 
najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. 
Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno 
leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več 
kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil 
motorna vozila kategorije B.

(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka 
dokazuje voznik s potrdilom o poklicnih vozniških izkušnjah, 
ki ga izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je 
voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane 
vozniške izkušnje. Potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah se 
izda na posebnem predpisanem obrazcu.

(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža 
skupino otrok, opravljati del, ki bi lahko vplivala na njegovo 
zmožnost varnega upravljanja motornega vozila.

(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik 
sumi, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ne zmore 
varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali na-
daljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično stanje.

(8) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti 
predpisano označeno. Predpisano označeno mora biti tudi vo-
zilo s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih 
otrok, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v 
vozilu.

(9) Voznik ne sme označiti vozila s predpisanim znakom 
za prevoz skupine otrok v nasprotju z določbo osmega odstav-
ka tega člena.

(10) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek spremljeva-
lec, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.

(11) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov. Z 
globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

91. člen
(vstopanje in izstopanje potnikov)

(1) Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila, ustavljenega na 
zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki 
je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila, morajo vozniki 
voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vsto-
pajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in 
posebno previdno.

(2) Avtobusu je treba v naselju omogočiti speljevanje s 
postajališča, ko voznik to nakaže s predpisanim znakom. Da 
bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci cestnega prometa 
zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi ustaviti. Voznik avtobu-
sa sme dati znak, da bo odpeljal s postajališča, šele ko zapre 
vrata in je pripravljen za vključitev v cestni promet. V promet 
se sme vključiti le, če s tem ne ogroža drugih udeležencev 
cestnega prometa.

(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki 
je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene 
varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik 
dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po 
potrebi vozilo ustaviti.

(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz 
skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci 
vstopajo ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, vožnja 
mimo za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni dovolje-
na, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo 
v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in 
posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 
prvega ali drugega odstavka tega člena.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali 
četrtega odstavka tega člena.

92. člen
(jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji  

za udeležbo živali v cestnem prometu)
(1) Za jahača, goniča in vodiča živali, udeleženega v ce-

stnem prometu, se uporabljajo določbe tega zakona o pešcih, 
če ta zakon ne določa drugače.

(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica, večje živali idr.), 
ki lahko ogrozijo varnost cestnega prometa, so lahko na cestah, 
namenjenih prometu motornih vozil, le v spremstvu osebe, ki jih 
varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom.

(3) Živali iz prejšnjega odstavka, ki se prevažajo v delu 
motornega vozila, namenjenega za prevoz potnikov oziroma 
prtljage, morajo biti ustrezno zavarovane.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je na posa-
meznih občinskih cestah dovoljeno voditi živino na pašo s 
traktorjem, če tako določi občina.

(5) Jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora ob-
vladati žival, na kateri jezdi. Jahač, mlajši od 14 let, sme jezditi 
le v spremstvu polnoletne osebe.
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(6) Jahač sme uporabljati poti za jahače in nekategorizira-
ne ceste, občinske ceste pa le, če to ni v nasprotju s prometno 
ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno.

(7) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste 
pri opravljanju nalog policije.

(8) Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu 
vozišča v smeri ježe.

(9) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti 
živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in vrsto 
živali, ki jih goni ali vodi.

(10) Čredo živali mora spremljati primerno število goni-
čev ali vodičev glede na število in vrsto živali ter značilnosti 
cestnega prometa.

(11) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih go-
nič goni v čredi. Če je živali veliko, jih je treba razdeliti v več 
skupin in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne 
udeležence.

(12) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu 
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.

(13) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek jahač, gonič 
ali vodič živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena ter 
voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali 
tretjega odstavka tega člena.

93. člen
(kolesa in kolesa s pomožnim motorjem)

(1) Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, ko-
lesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni 
oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje.

(2) Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na 
kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti 
to omogoča.

(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano:
1. voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklo-

pnih vozil iz četrtega in petega odstavka tega člena;
2. pustiti se vleči ali potiskati;
3. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;
4. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa dru-

gače.
(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez 

med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da voznik kolesa 
lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo 
ne more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 
100 cm. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti 
nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči 
in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana pozi-
cijska svetilka, ki oddaja rdečo svetlobo.

(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno 
prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, konstruiranem in 
namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklo-
pno vozilo mora ustrezati pogojem iz 1. in 4. točke šestega 
odstavka tega člena.

(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od 
osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in 
je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti 
prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen 
tako, da:

1. ustreza velikosti otroka;
2. je trdno povezan s kolesom;
3. je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanj-

šuje preglednosti in gibljivosti;
4. onemogoča poškodovanje otroka.
(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne 

konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča varno vožnjo.
(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, 

sme prevažati otroka le polnoletna oseba.
(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani 

vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za osvetljevanje 
ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko 

svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora 
imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene 
ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne 
odsevnike.

(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira 
prometa.

(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s 
pomožnim motorjem.

(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki prevaža otroka na kolesu ali kolesu s 
pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema 
voziloma, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega 
odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki rav-
na v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, 
petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.

94. člen
(vožnja voznikov koles z licenco)

(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena smejo 
vozniki koles, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije ali 
ustrezne druge mednarodne kolesarske organizacije, za nasto-
pe na organiziranih kolesarskih tekmovanjih pri izvedbi treninga 
na javni cesti voziti tudi po dva vzporedno. Voznikom koles ni 
dovoljeno voziti vzporedno, kadar je zmanjšana vidljivost in 
ponoči. Pri vzporedni vožnji se lahko uporablja le skrajni desni 
prometni pas.

(2) Trening iz prejšnjega odstavka lahko poteka na vozišču 
tistih cest, ki nimajo kolesarskega pasu oziroma kolesarske poti.

(3) Organizirana kolona voznikov koles, ki vozijo vzpore-
dno, ne sme šteti manj kot štiri voznike koles (2 para). Organi-
zirano kolono voznikov koles spredaj ali zadaj spremlja vozilo, 
označeno s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja rumeno 
svetlobo.

(4) Ko vozniki koles vadijo v skladu s prejšnjim odstav-
kom, smejo uporabljati na javnih cestah tudi tekmovalna kolesa. 
Vozniki koles morajo obvezno uporabljati kolesarsko čelado.

(5) Vozniki koles morajo imeti v času, ko vozijo po do-
ločbah tega člena, pri sebi ustrezno potrdilo o tem, da imajo 
licenco, ki jo je izdala Kolesarska zveza Slovenije ali ustrezna 
druga mednarodna kolesarska organizacija. Navedeno potrdilo 
morajo vozniki koles predložiti pri nadzoru na vpogled.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik kole-
sa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

95. člen
(pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov  

v cestnem prometu)
(1) Motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik 

za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Ta 
priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti pripet 
tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena njegova 
stabilnost.

(2) Voznik motornega kolesa sme prevažati potnika samo, 
če je na vozilu za potnika vgrajen poseben sedež in stopalke za 
noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na motornem kolesu 
mora imeti med vožnjo noge na stopalkah.

(3) Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša 
od 12 let. Enako velja za potnika na mopedu, trikolesu, lahkem 
štirikolesu in štirikolesu.

(4) Voznik motornega kolesa ne sme voziti osebe, ki je 
očitno pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravili ali drugih psihoaktivnih snovi.

(5) Voznik motornega kolesa se ne sme držati za drugo 
vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali pri 
vožnji, ali potiskati oziroma vleči drugih udeležencev cestnega 
prometa.

(6) Določbe tega člena, razen določba prejšnjega odstav-
ka, se uporabljajo tudi za moped.

(7) Voznik mopeda, mlajši od 16 let, ne sme prevažati 
potnika.
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(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega ali sedmega 
odstavka tega člena.

(9) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki rav-
na v nasprotju z določbo četrtega ali petega odstavka tega člena.

96. člen
(pogoji za udeležbo vprežnih vozil v cestnem prometu)

(1) Voznik vprežnega vozila mora upravljati vozilo ves 
čas, dokler se premika v prometu na cesti, in sicer čim bližje 
desnemu robu vozišča.

(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez 
nadzorstva.

(3) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti 
stara najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali.

(4) Spremljevalec mora biti za vprežnim vozilom, če je to 
potrebno zaradi tovora oziroma za priklopnim vozilom, kadar 
je to dodano vprežnemu vozilu. Spremljevalca zagotovi voznik.

(5) Voznik mora zagotoviti, da je vprežna žival sposobna 
vleči vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno utrujena, 
bolna ali poškodovana.

(6) Vprežnemu vozilu se ne sme dodati priklopnega vo-
zila, razen kadar se z njim opravlja gospodarska vožnja, ko se 
mu sme dodati največ eno priklopno vozilo.

(7) Vez med voziloma mora biti toga in izvedena tako, 
da se ne more zlomiti oziroma da se priklopno vozilo ne more 
samo odpeti.

(8) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je 
dodano priklopno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali.

(9) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne 
smejo presegati predpisanih dimenzij, razen pri gospodarski 
vožnji.

(10) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravo za 
zaviranje.

(11) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora imeti vprežno 
vozilo oziroma vprežno vozilo s priklopnim vozilom na sprednji 
strani najmanj eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo in na zadnji 
strani najmanj eno svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo, ki morata 
biti nameščeni levo od vzdolžne osi vozila. Vprežno vozilo mora 
imeti na zadnji strani dva rdeča odsevnika, ki ne smeta biti tri-
kotne oblike, priklopno vozilo pa dva trikotna rdeča odsevnika, 
nameščena simetrično na vzdolžno os vozila.

(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

97. člen
(pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev  

v cestnem prometu)
(1) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem pro-

metu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih 
poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prome-
ta, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih 
sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. 
Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, 
njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno 
se lahko gibljejo pešci.

(2) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati 
na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba 
invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu 
motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, 
ločene od vozišča.

(4) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo 
predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.

(5) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja 
motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne 
sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni 
dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v 
cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških 
življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materi-

alne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih 
primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za 
vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme 
voziti motorno vozilo.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali 
drugega odstavka tega člena.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo petega 
odstavka tega člena.

X. NAPRAVE ZA UREJANJE CESTNEGA PROMETA

98. člen
(prometna signalizacija)

(1) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati v skladu 
z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s pro-
metno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v 
nasprotju s prometnimi pravili.

(2) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z omejitvami, prepoved-
mi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo, razen 
tistega, ki ravna v nasprotju s prometnim znakom za:

– prepoved ustavljanja in parkiranja,
– prepoved ali omejitev prometa zaradi vremenskih razmer,
– varnostno razdaljo,
– omejitev hitrosti,
– prednost na križišču,
– obvezno uporabo snežnih verig,
– omejitev skupne mase ali osne obremenitve, urejene v 

zakonu, ki ureja ceste,
– omejitev največje dovoljene mase, urejene v zakonu, 

ki ureja ceste,
– "prepovedano prehitevanje za tovorna vozila", posta-

vljenim na avtocesti in hitri cesti ali
– samoizločanje.

99. člen
(svetlobni prometni znaki)

(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po 
barvah luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen:

1. rdeča luč – prepovedana vožnja vozil oziroma hoja 
pešcev;

2. rumena luč – prepovedana vožnja, razen v primeru, ko 
se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti 
zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja;

3. zelena luč – prost prehod in obveznost za voznika, da 
brez odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo;

4. zelena luč v obliki puščice pomeni:
– na luči semaforja – voznik sme voziti le v smeri puščice;
– kot dopolnilni znak na semaforju – kljub rdeči ali rumeni 

luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice, pri tem pa 
ne sme ovirati vozil, ki vozijo po cesti, na katero se vključuje;

5. rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati – prepovedana 
vožnja in napoved, da se bo prižgala zelena luč;

6. rumena utripajoča luč – vozi posebno previdno. Enak 
pomen ima rumena utripajoča luč, ki se uporablja kot samo-
stojni svetlobni znak.

(2) Rumena luč v obliki puščice, ki je postavljena pri iz-
hodu s križišča, obvešča voznike, ki so na križišču in zavijajo 
levo, da se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani, na 
semaforju že prižgala rdeča luč in da lahko nadaljujejo vožnjo 
in zapustijo križišče.

(3) Glede medsebojne prednosti med vozili na križišču, na 
katerem je promet urejen s semaforji, se uporabljajo prometna 
pravila o prednosti, ki sicer veljajo na križišču.

(4) Za pešca velja zaporedje zelena-rdeča-zelena luč. 
Če se namesto zelene prižge rdeča luč, medtem ko prečka 
vozišče, mora prečkanje nadaljevati.
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(5) Vozniki koles morajo upoštevati svetlobne znake za 
pešce, če potekata pešpot in kolesarska pot ena ob drugi in ni 
posebnih svetlobnih znakov za kolesarje.

(6) Stalno svetleč svetlobni znak nad prometnim pasom 
pomeni:

1. rdeč X – promet na prometnem pasu je prepovedan;
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol – prome-

tni pas je odprt za promet;
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno nav-

zdol – prometni pas je treba zapustiti v smeri puščice.
(7) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in 

sta na smernem vozišču najmanj dva prometna pasova, lahko 
vozila vozijo drugo poleg drugega, tudi če gostota prometa 
tega ne zahteva.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, razen voznika, ki ravna v nasprotju z določ-
bo prvega odstavka tega člena.

(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 2., 3., 4. ali 5. točke prvega od-
stavka ali petega odstavka ali 2. ali 3. točke šestega odstavka 
tega člena.

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 6. točke prvega odstavka 
ali 1. točke šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

100. člen
(prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju)

(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati na 
križišče, če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na križišču 
tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali onemogočil 
promet vozil z leve ali desne.

(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje na 
križišče, mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je po 
spremembi svetlobnega znaka ostal na križišču.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

101. člen
(posebni svetlobni znaki vozil s prednostjo  

in vozil za spremstvo)
(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna 

vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog upo-
rabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki.

(2) Posebni svetlobni in zvočni znaki so:
1. Na vozilu s prednostjo:
– najmanj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata 

svetlobo modre barve (v nadaljnjem besedilu: modra svetilka). 
Ne glede na to določbo se sme za zagotavljanje prednosti na 
vozilih policije brez policijskih oznak izjemoma uporabljati samo 
ena modra svetilka. Ta svetlobni znak se sme na teh vozilih 
uporabiti tudi za opozarjanje na nesrečo, zgostitev prometa 
ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence 
cestnega prometa;

– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (sirena).
2. Na vozilu za spremstvo:
– posebni opozorilni svetilki, od katerih ena oddaja sve-

tlobo modre barve in druga svetlobo rdeče barve (v nadaljnjem 
besedilu: rdeča in modra svetilka);

– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (sirena).
Modra oziroma rdeča in modra svetilka se uporabljata 

skupaj s sireno. Na vozilih s prednostjo ali vozilih za spremstvo 
se lahko uporablja tudi svetlobni znak z dolgima žarometoma, 
ki enakomerno izmenično utripata, vendar le podnevi.

(3) Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov:
1. modra svetilka: udeleženci cestnega prometa morajo 

takoj dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se morajo 
z vozili umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje 
vozila s prednostjo potrebno, morajo ustaviti ob robu ali zunaj 
vozišča, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo umakniti 
z vozišča;

2. modra svetilka in svetlobna tabla: voznik mora posto-
pno zmanjšati hitrost in ravnati po odredbi, izpisani na svetlobni 
tabli;

3. modra svetilka in kratek zvočni znak s sireno: voznik, 
za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora po-
stopno zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. 
Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila, dokler 
jim policist tega ne dovoli;

4. rdeča in modra svetilka: vozniki morajo takoj ustaviti 
vozila, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo takoj 
umakniti z vozišča, in dati vozilu, ki daje tak znak, in vozilu 
oziroma vozilom, ki ga spremlja, prosto pot. Vozniki morajo 
ustaviti vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nada-
ljevati šele, ko odpelje mimo vozilo, vozili oziroma vsa vozila 
v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znake z rdečo 
in modro svetilko.

(4) Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in 
vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prome-
tne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno 
hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih 
udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja.

(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo, vozilu 
za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti.

(6) Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med 
vožnjo izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne 
znake brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila 
zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo 
s prednostjo pa tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo, 
zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevar-
nost za udeležence cestnega prometa.

(7) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih 
znakov iz tega člena smejo biti nameščene samo na vozilih, 
na katerih jih je dovoljeno uporabljati.

(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo petega ali sedmega odstavka tega 
člena ali drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v na-
sprotju z določbo 1., 2. ali 4. točke tretjega odstavka tega člena.

(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 1., 2. ali 4. točke tretjega odstavka 
tega člena ter potnik, ki ravna v nasprotju z določbo 3. točke 
tretjega odstavka tega člena.

(10) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 3. točke tretjega odstavka tega čle-
na. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
sedmega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 80 eurov. Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne 
lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

102. člen
(pogoji za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo)

(1) Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti 
oseba, ki:

– ni voznik začetnik;
– ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za 

vožnjo motornih vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo, 
ki ga vozi;

– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarno-
sti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo de-
janje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

(2) Oseba, zaposlena kot voznik vozila iz prejšnjega od-
stavka ali ki vozi takšno vozilo pri opravljanju svojega poklica, 
mora takoj obvestiti organ ali organizacijo, pri katerem je za-
poslena, o neizpolnjevanju kateregakoli pogoja iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Organi in organizacije, ki uporabljajo vozila s pred-
nostjo oziroma vozila za spremstvo, so dolžni za vse svoje 
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voznike, ki vozijo ta vozila, redno preverjati, če izpolnjujejo po-
goje, predpisane v prejšnjem odstavku. Organi in organizacije 
lahko pridobijo podatke za svoje voznike od organov, ki vodijo 
evidence podatkov iz prvega odstavka tega člena. Na zahtevo 
delodajalca morajo organi, ki vodijo evidence, te podatke brez-
plačno posredovati.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik vo-
zila s prednostjo ali vozila za spremstvo, ki ravna v nasprotju z 
določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

(5) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki odredi, dovoli ali dopusti 
vožnjo vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom v nasprotju 
z določbo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov. Z globo 300 eurov se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa 
samoupravne lokalne skupnosti, ki odredi, dovoli ali dopusti 
vožnjo vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom v nasprotju 
z določbo prvega odstavka tega člena.

103. člen
(posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene 

barve na vozilu)
(1) Na vozilih, ki se uporabljajo pri nadzoru in vzdrževa-

nju cest, nameščanju in vzdrževanju prometne signalizacije 
in opreme, električnih, telekomunikacijskih in drugih naprav in 
napeljav na cesti ali ob njej, na vozilih inšpektorjev, pristojnih za 
nadzor cest, na vozilih za pomoč in odvoz poškodovanih in po-
kvarjenih vozil, odvoz napačno parkiranih vozil, odvoz odpad-
kov, ter na vozilih občinskega redarstva in na vozilih izvajalcev 
zasebnega varovanja, ki so na intervencijski vožnji ali vožnji, 
namenjeni prevozom denarja in drugih vrednostnih pošiljk, 
se pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja dela na 
cesti uporablja posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo 
rumene barve. Ta vozila smejo ustaviti na cesti za toliko časa, 
kot je nujno potrebno za opravljanje del in smejo zapeljati tudi 
v območje za pešce in v območje umirjenega prometa, če je to 
potrebno zaradi opravljanja del.

(2) Udeleženci cestnega prometa so dolžni omogočiti 
nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega 
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to treba, zlasti v pri-
meru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z določenega 
območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali javne priredi-
tve oziroma javnega shoda.

(3) Posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo ru-
mene barve se uporablja tudi na vozilih v cestnem prometu, s 
katerimi se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki spremljajo 
takšna vozila, na posebno počasnih vozilih, delovnih strojih in 
vozilih, ki jim je dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih 
vozil, ter na traktorjih s traktorskimi priključki, ki presegajo širi-
no traktorja. Posebna opozorilna svetilka se uporablja tudi na 
traktorjih z nošenimi traktorskimi priključki, ki z zadnjim robom 
segajo nazaj nad 1,5 m od zadnjega roba traktorja. V tem pri-
meru se uporablja tudi dodatna opozorilna svetilka, nameščena 
na zadnjem delu priključka.

(4) Posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo ru-
mene barve se lahko uporablja tudi kot opozorilo na prometno 
nesrečo, prireditev na cesti ali drugo oviro na cesti ter za ozna-
čitev vozil, ki prevažajo nevarno blago in za označitev kolone 
vozil, ki niso vozila v spremstvu.

(5) Posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rume-
ne barve se sme uporabljati samo v primerih iz prvega, tretjega 
in četrtega odstavka tega člena. Nameščena sme biti samo na 
vozilih, na katerih jo je dovoljeno uporabljati, in sicer na enak 
način kot modra svetilka na vozilih s prednostjo.

(6) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozila s posebno 
opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, mora 
voziti posebno previdno in po potrebi ustaviti vozilo.

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, razen voznika, ki ravna v nasprotju z določ-
bo drugega odstavka tega člena.

(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z 
globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

XI. PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV  
CESTNEGA PROMETA

104. člen
(alkohol)

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti 
ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. Učitelj vožnje ne 
sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in 
spremljevalec ne sme spremljati voznika, če je pod vplivom 
alkohola.

(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma 
spremljevalec, ki ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta 
zakon, in voznik, ki tudi pri manjši koncentraciji alkohola kaže 
znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu.

(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncen-
tracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v 
izdihanem zraku.

(4) Ali je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec pod vpli-
vom alkohola, se ugotavlja z ustreznimi sredstvi, napravami ali 
s strokovnim pregledom.

105. člen
(prepoved vožnje vozila v cestnem prometu pod vplivom 

alkohola)
(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organiz-

mu:
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, 

C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potni-

kov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta 

poklic;
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za vozni-

ka v vožnji motornega vozila;
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji mo-

tornega vozila;
7. spremljevalec;
8. voznik začetnik;
9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovolje-

nja;
9.a voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju 

nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;
10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved 

vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;
11. voznik, ki prevaža skupino otrok.
(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 gra-

ma alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri 
nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, 
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem 
prometu.

(3) Kandidata iz 6. točke prvega odstavka tega člena, 
voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja ali voznika iz 
9. točke prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola 
na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka;
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2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka;

4. 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdiha-
nega zraka.

(4) Voznika iz 1., 2., 3., 4., 8., 9.a, 10. ali 11. točke prvega 
odstavka tega člena, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za pre-
kršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru iz-
dihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 8., 9.a, 10. in 11. točke 
prvega odstavka tega člena, učitelju vožnje ali spremljevalcu 
se izreče tudi 4 kazenske točke;

2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 
4., 8., 9.a, 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena, učitelju 
vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 8 kazenskih točk;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 
4., 8., 9.a, 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena, učitelju 
vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 16 kazenskih točk;

4. najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama alko-
hola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in 
spremljevalcu se izreče tudi 18 kazenskih točk.

(5) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega 
zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Vozniku mo-
tornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke;

2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 8 kazenskih točk;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 16 kazenskih točk;

4. najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama al-
kohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zrak. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

106. člen
(prepovedane droge, psihoaktivna zdravila  

in druge psihoaktivne snovi)
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga 

začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktiv-
nih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov, 
ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Učitelj vožnje 
ne sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila 
in spremljevalec ne sme spremljati voznika, če je pod vplivom 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv-
nih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.

(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik, 
učitelj vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s poseb-
nimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi 
prisotnost takih snovi v krvi ali slini.

(3) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se 
izreče tudi 18 kazenskih točk.

(4) Če se s toksikološko preiskavo telesnih tekočin ugoto-
vi prisotnost prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi 
ali njihovih presnovkov le v urinu, se voznika, učitelja vožnje ali 
spremljevalca napoti na kontrolni zdravstveni pregled v skladu 
z zakonom, ki ureja voznike.

(5) Če se s postopkom iz drugega odstavka tega člena 
ugotovi, da voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec uporablja 
psihoaktivna zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik, se ga 
napoti na kontrolni zdravstveni pregled, v skladu z zakonom, 
ki ureja voznike.

107. člen
(preverjanje psihofizičnega stanja)

(1) Policist sme zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec 
cestnega prometa v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je 
dovoljeno, izvesti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotav-
ljanje alkohola. Neposrednemu udeležencu prometne nesreče 
policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje 
alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v organiz-
mu več alkohola, kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo 
vožnjo, vozniku motornega vozila začasno odvzame vozniško 
dovoljenje, zoper druge udeležence cestnega prometa, ki so 
očitno pod vplivom alkohola in ovirajo ali ogrožajo cestni pro-
met, pa sme odrediti ukrepe, s katerimi jim onemogoči oviranje 
ali ogrožanje cestnega prometa.

(2) Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku 
ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu 
več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o 
preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega 
prometa. Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu 
preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz katere-
ga je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje 
ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v 
izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled. Če udele-
ženec cestnega prometa odkloni preizkus z merilnikom alkoho-
la v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled, vpiše 
policist vzrok odklonitve v zapisnik, prav tako pa se šteje, da se 
udeleženec cestnega prometa strinja z rezultatom preizkusa z 
indikatorjem alkohola v izdihanem zraku.

(3) Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi 
preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, 
mora ravnati po odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist 
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila 
pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Če zaradi zdra-
vstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objek-
tivnega vzroka, udeleženec cestnega prometa ne more opraviti 
preizkusa, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki 
opravi strokovni pregled, ugotovi, da je pod vplivom alkohola, 
policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega 
vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje. Policist odredi 
strokovni pregled tudi v primeru, če udeleženec cestnega pro-
meta ne opravi odrejenega preizkusa po navodilih proizvajalca.

(4) Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda šte-
je poleg neposredne odklonitve tudi ravnanje udeleženca v 
cestnem prometu, s katerim ovira ali onemogoči izvedbo pre-
izkusa oziroma strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma 
uniči vzorec za analizo.

(5) Policist izpolni zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti 
tudi v primeru, če udeleženec cestnega prometa odkloni nepo-
sredno odrejen preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem 
zraku ali z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) 
ali strokovni pregled.

(6) Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj 
v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v 
cestnem prometu, rezultat preizkusa s sredstvi ali napravami 
za ugotavljanje alkohola pa kaže na prisotnost alkohola v do-
voljenih mejah, odredi policist strokovni pregled.

(7) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec ce-
stnega prometa pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za vožnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom 
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za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu ali pred-
pisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, 
ki so posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali 
sredstvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede tudi kot sestav-
ni del postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov.

(8) Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za 
hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku 
za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna 
znak oziroma simptom, ki je posledica takšne snovi v organiz-
mu, ali če udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje 
pri preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka ni mogo-
če opraviti zaradi drugega razloga, odredi policist udeležencu 
cestnega prometa strokovni pregled.

(9) Udeležencu prometne nesreče, neposrednemu udele-
žencu prometne nesreče ali osumljencu kaznivega dejanja ne-
varne vožnje v cestnem prometu sme policist zaradi ugotovitve, 
ali je udeleženec, neposredni udeleženec ali osumljenec kazni-
vega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za 
varno udeležbo v cestnem prometu odrediti strokovni pregled, 
ne da bi pred tem izvedel preizkus s sredstvi ali napravami za 
ugotavljanje alkohola. Neposrednemu udeležencu prometne 
nesreče, ki je zapustil mesto prometne nesreče in izjavil, da 
je po prometni nesreči užival alkoholne pijače, prepovedane 
droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, pa 
policist mora odrediti strokovni pregled. Izjavo neposrednega 
udeleženca prometne nesreče o uživanju alkoholnih pijač, pre-
povedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi policist zabeleži v zapisnik.

(10) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist 
odredil strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi. 
Vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, policist prepove 
nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno 
vzame vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega odstav-
ka tega člena, kadar voznik zaradi zdravstvenega stanja ali 
drugega s tem povezanega objektivnega vzroka ne more opra-
viti preizkusa, zdravnik pa ugotovi, da ni pod vplivom alkohola.

(11) Na preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni 
pregled odpelje udeleženca cestnega prometa policist s službe-
nim vozilom. Če se s preizkusom z merilnikom alkohola ali stro-
kovnim pregledom ugotovi, da je udeleženec cestnega prometa 
v takšnem psihofizičnem stanju, da sme voziti vozilo v cestnem 
prometu, ga policist s službenim vozilom odpelje nazaj k vozilu, 
ki ga je pred tem vozil, razen če obstaja nevarnost napada na 
policista ali če je policist napoten na interventni dogodek.

(12) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju 
s policistovo zahtevo ali odredbo iz tretjega ali desetega od-
stavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

108. člen
(strokovni pregled)

(1) Strokovni pregled po tem zakonu obsega zdravniški 
pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki 
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem 
vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv 
zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo 
na zmožnost varne udeležbe v cestnem prometu.

(2) Obseg odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se do-
loči glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost 
navedenih snovi v organizmu.

(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati 
pisno mnenje. Zdravnik mora odvzete vzorce krvi, urina, drugih 
telesnih tekočin oziroma tkiv takoj izročiti policistu, ki jih mora 
poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma 
laboratorij, kjer se opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij 
mora opraviti posamezno analizo najkasneje v petnajstih dneh 

in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni 
pregled.

(4) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem 
povezanega objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega 
strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del pregleda, 
ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v 
vedenju, ki kažejo na vpliv alkohola, prepovedanih drog, psiho-
aktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

(5) Analizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva 
opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposo-
bljene delavce in opremo.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki kot zdravstvena organiza-
cija, zavod, laboratorij ali zdravnik zasebnik ravna v nasprotju 
z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

109. člen
(prometne nesreče)

(1) Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekate-
gorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri 
je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej 
najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je 
nastala materialna škoda.

(2) Prometne nesreče se glede na posledice delijo na 
štiri kategorije:

1. prometna nesreča I. kategorije – prometna nesreča, pri 
kateri je nastala samo materialna škoda;

2. prometna nesreča II. kategorije – prometna nesreča, 
pri kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana;

3. prometna nesreča III. kategorije – prometna nesreča, 
pri kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana;

4. prometna nesreča IV. kategorije – prometna nesreča, 
pri kateri je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 
30 dneh po nesreči.

(3) Prometna nesreča z majhno poškodbo je prometna 
nesreča I. kategorije, ki ima za posledico le manjšo poškodbo 
na udeleženih vozilih v obliki odrgnin, zdrsnin, vdrtin ipd., niso 
pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje ali 
zaviranje, ali pa je nastala samo škoda na objektih, stvareh 
ali okolju.

110. člen
(dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči)

(1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je 
treba:

– rešiti človeška življenja;
– preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega pro-

meta;
– preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.
(2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne ne-

sreče:
1. ustaviti vozilo;
2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči 

I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;
3. pomagati poškodovanim;
4. obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga druge-

ga, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. ka-
tegorije;

5. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči 
posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz 
vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredo-
vati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko 
poročilo o prometni nesreči;

6. osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesre-
če, posredovati svoje osebne podatke;

7. ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan 
ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je 
treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne ne-
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sreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora 
takoj, ko je to mogoče, vrniti.

(3) Neposredni udeleženec prometne nesreče, ki je zapu-
stil mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti upra-
vičenca do podatkov iz prejšnjega odstavka ali policijo, da je 
bil udeležen v prometni nesreči, posredovati podatke o kraju in 
ostalih okoliščinah nesreče, svoje podatke, registrsko številko 
vozila in navesti kraj, kjer se nahaja, ter omogočiti naknadno 
ugotavljanje dejstev.

(4) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka 
nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv-
nih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo 
v cestnem prometu.

(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega 
odstavka ali 1., 2., 3., 4., 5. ali 6. točke drugega odstavka tega 
člena.

(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek neposre-
dni udeleženec prometne nesreče, razen pešec, ki ravna v 
nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, če ima v 
organizmu:

1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 
0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali

2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-
hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek neposredni 
udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z določbo 
tretjega odstavka tega člena.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek v prometni 
nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz prvega odstavka 
105. člena tega zakona, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki 
ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, če 
ima v organizmu:

1. alkohol ali
2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-

hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek v prometni 
nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz drugega odstavka 
105. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka tega člena, če ima v organizmu:

1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 
0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali

2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-
hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(10) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek nepo-
sredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z 
določbo 7. točke drugega odstavka tega člena. Vozniku motor-
nega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

111. člen
(zavarovanje dokazov ob prometni nesreči)

(1) Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III. ali 
IV. kategorije, opraviti vse potrebno za zavarovanje kraja pro-
metne nesreče in opraviti ogled.

(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. katego-
rije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev 
o prekršku, če ga o njej obvesti udeleženec prometne nesreče 
v roku 24 ur od nastanka prometne nesreče.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora poli-
cist priti na kraj prometne nesreče I. kategorije, če ga o prome-
tni nesreči obvesti oseba, ki ni udeleženec prometne nesreče, 
in ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo 
v cestnem prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja voznike 
in zakonu, ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi kršitve v 
zvezi z izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem prome-
tu, opravi postopek iz drugega odstavka tega člena.

(4) Policist lahko odstopi od ugotavljanja dejstev in zbi-
ranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni 
nesreči z majhno poškodbo, ne glede na to s katerim prekr-
škom je bila prometna nesreča povzročena, in o tem obvesti 
udeležence prometne nesreče. Preden policist odstopi od 
ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, mora ugotoviti, ali 
voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem 
prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja voznike in zakonu, 
ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi kršitve v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem prometu, ali 
se udeleženca prometne nesreče ne moreta sporazumeti 
o odgovornosti za povzročitev nesreče, opravi postopek iz 
drugega odstavka tega člena.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policist 
ne sme odstopiti od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, 
potrebnih za odločitev o prekršku tudi pri prometni nesreči z 
majhno poškodbo, če je neposredni udeleženec zapustil mesto 
prometne nesreče, ne da bi izpolnil obveznosti iz 110. člena 
tega zakona.

(6) Priča prometne nesreče mora udeležencu prometne 
nesreče in policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mo-
goče, mora te podatke nemudoma sporočiti policijski postaji ali 
tistemu, ki vodi ogled.

(7) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se sme-
jo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči 
tisti, ki opravlja ogled. Pri taki prometni nesreči ni dovoljeno 
spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni oprav-
ljena potrebna preiskava, razen kadar to zahteva reševanje 
udeležencev prometne nesreče.

(8) Za umrle udeležence prometne nesreče sme odre-
diti preiskovalni sodnik ali policist odvzem telesnih tekočin za 
analizo.

(9) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poško-
dovan in odpeljan v bolnišnico, mora policist:

– poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče,
– poskrbeti za odstranitev in hrambo vozil, in sicer na 

stroške lastnika vozila,
– poskrbeti, da so najbližji sorodniki umrlega ali poškodo-

vanega obveščeni o nesreči.
(10) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali poli-

cista mora zdravnik odvzeti udeležencu prometne nesreče kri, 
urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo za analizo in najbližji 
policijski postaji brezplačno posredovati podatke o vrsti telesne 
poškodbe udeležencev prometne nesreče v treh dneh od spre-
jema poškodovanega udeleženca prometne nesreče.

(11) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora na zahte-
vo policista zagotoviti:

– odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskr-
beti udeleženci prometne nesreče,

– odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi prometne 
nesreče,

– zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstra-
niti, v skladu z določbami tega zakona o zavarovanju ovir na 
cesti.

(12) Zdravstvena organizacija, zavod ali zasebni zdravnik 
mora obvestiti policijo o:

– sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da 
je bil poškodovan v prometni nesreči in

– smrti poškodovanega v prometni nesreči.
(13) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-

nec ali priča prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z določbo 
šestega ali sedmega odstavka tega člena.

(14) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik, 
ki ravna v nasprotju z določbo desetega ali dvanajstega od-
stavka tega člena.

(15) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 
desetega, enajstega ali dvanajstega odstavka tega člena, nji-
hova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
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Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni 
list RS, št. 109/10) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

112. člen
(prevzem evidence)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, prevzame vodenje in 
upravljanje evidence iz tretjega odstavka 66. člena tega zako-
na 1. januarja 2012, do takrat pa vodi in upravlja to evidenco 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(2) S prevzemom evidenc se na ministrstvo, pristojno za 
promet, prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se 
nanaša na evidenco iz prejšnjega odstavka.

113. člen
(rok za izdajo predpisov)

Podzakonski predpisi iz tega zakona morajo biti izdani 
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

114. člen
(razveljavitev in uporaba predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
1. v Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 

št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 
58/09 in 36/10):

– 1. člen – prvi odstavek,
– 2. do 4. člen,
– 6. člen,
– 8. člen,
– 11. člen,
– 13. člen,
– 14. člen,
– 15. člen – prvi, drugi, četrti in peti odstavek,
– 23. člen – 4., 15., 43., 48., 49., 51., 53., 53.a, 54., 58., 

64., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 
80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 88., 89., 91. in 92. točka prvega 
odstavka ter drugi odstavek,

– 24. do 27. člen,
– 28. člen – prvi, drugi, tretji, šesti in sedmi odstavek,
– 29. do 31. člen,
– 32. člen – prvi, drugi in četrti odstavek, prvi stavek pe-

tega odstavka ter šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti 
odstavek,

– 33. člen,
– 34. člen – prvi in peti odstavek,
– 36. do 49. člen,
– 50. člen – prvi in drugi odstavek, prvi stavek tretjega 

odstavka ter peti, šesti in sedmi odstavek,
– 51. člen – tretji, četrti, peti in šesti odstavek,
– 52. do 55. člen,
– 56. člen – prvi, četrti in peti odstavek,
– 57. do 58. člen,
– 59. člen – prvi odstavek in drugi stavek drugega od-

stavka,
– 60. člen – drugi in četrti odstavek,
– 61. do 68. člen,
– 71. do 72. člen,
– 82. do 89. člen,
– 90. člen – prvi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek,
– 91. do 97. člen,
– 98. člen – drugi, tretji, peti in šesti odstavek,
– 99. člen – drugi, tretji in četrti odstavek,
– 101. do 110. člen,
– 113. člen – prvi, drugi in sedmi odstavek,
– 114. do 115. člen,
– 116. člen – peti in sedmi odstavek,

– 119. člen – šesti, sedmi, osmi, enajsti, dvanajsti, trinajsti, 
petnajsti, šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek,

– 120. člen,
– 122. člen,
– 124. do 136. člen,
– 233. do 236. člen,
– 237. člen – prvi stavek prvega odstavka, razen besedilo 

», dovoljenje za izredni prevoz in potrdilo o usposobljenosti za 
izvajanje izrednega prevoza ter dovoljenje za vožnjo v času 
prepovedi prometa« ter drugi, tretji in četrti odstavek,

– 238. člen,
– 238.a člen,
– 238.b člen,
– 239. člen – šesta, deveta in dvanajsta alineja prvega 

odstavka ter drugi, tretji, četrti, peti in sedmi odstavek,
– 240. člen,
– 243. do 245. člen,
– 247. člen – besedilo prvega odstavka », za športno ali 

drugo prireditev na cesti ali ob njej«, besedi »oziroma priredi-
tev«, besedilo »je nezadostno zavarovana oziroma«, besedilo 
»za zavarovanje kraja oziroma«, besedilo »ali prireditve na 
cesti ali ob njej« ter besedilo drugega odstavka »ali prireditev 
na cesti« ter

– 249. člen;
2. v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 36/10) besedilo 
drugega odstavka 54. člena »iz sedmega odstavka 53. člena, 
osmega odstavka 92. člena, tretjega odstavka 124. člena, dru-
gega odstavka 138.a člena«.

(2) Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 
1. julija 2011.

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
naslednji predpisi, ki pa se do uveljavitve ustreznih predpisov, 
izdanih na podlagi 11. člena tega zakona, uporabljajo še naprej, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom:

– Odredba o prepovedi prometa vozil (Uradni list RS, 
št. 62/05);

– Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zara-
di zdravstvenih razlogov (Uradni list RS, št. 70/03);

– Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in 
analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi (Uradni list RS, št. 121/04);

– Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 96/05 in 63/08);

– Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo 
(Uradni list RS, št. 40/06, 115/07 in 76/10);

– Pravilnik o parkirni karti (Uradni list RS, št. 41/06);
– Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma 

simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali dru-
gih psihoaktivnih snovi v organizmu (Uradni list RS, št. 52/06);

– Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07, 
20/08, 53/08, 82/08, 102/08 in 62/09);

– Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu sku-
pin otrok (Uradni list RS, št. 42/09);

– Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 111/09) in

– Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 32/10).

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odred-
ba o prepovedi prometa na cestah (Uradni list RS, št. 56/08).

115. člen
(uporaba določb zakona za zaseg motornega vozila)
Za izpolnjevanje pogojev za zaseg motornega vozila iz 

prve do sedme alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena 
tega zakona, se štejejo tudi prekrški iz d) točke sedmega 
odstavka 32. člena, d) točke devetega odstavka 32. člena, 
e) točke desetega odstavka 32. člena, 130. člena, 131. člena 
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ali 132. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, če je bil 
voznik zanje pravnomočno kaznovan do začetka uporabe 
tega zakona.

116. člen
(uveljavitev in uporaba zakona)

Ta zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se 
začne 1. julija 2011.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravi-
lih cestnega prometa – ZPrCP-A (Uradni list RS, št. 57/12) 
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

65. člen
Postopki, ki so bili začeti na podlagi prve, druge, tretje, 

četrte ali sedme alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena ali 
na podlagi 5. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o pra-
vilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) in do dneva 
uveljavitve tega zakona niso končani, se ustavijo.

66. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. septembra 2012, razen določb 10. člena, prvega odstavka 
51. člena in prvega odstavka 58. člena tega zakona, ki se zač-
nejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo do-
ločbe Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 109/10).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravi-
lih cestnega prometa – ZPrCP-B (Uradni list RS, št. 63/13) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 
2013.

3032. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o gradbenih proizvodih 

(ZGPro-1)

Razglašam Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O GRADBENIH PROIZVODIH (ZGPro-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa pogoje za dajanje na trg gradbenih pro-
izvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifi-
kacije iz 10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih 
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direk-
tive Sveta 89/106/EGS (UL EU št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 305/2011/EU). Zakon ureja tudi 
postopek določitve organov za slovenska tehnična soglasja in 
postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij.

(2) S tem zakonom se za izvajanje Uredbe 305/2011/EU 
ureja objavljanje slovenskih standardov, ki privzemajo harmo-
nizirane standarde, jezik, v katerem se zagotovijo dokumenti, 
postopek imenovanja organov, pooblaščenih za izvajanje nalog 
tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespre-
menljivosti lastnosti vključno s pristojnostjo za priglasitev, in 
določa pristojni organ za nadzor gradbenih proizvodov na trgu.

2. člen
(postopek informiranja)

Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka informi-
ranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbira-
nje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standar-
dizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).

3. člen
(klavzula o medsebojnem priznavanju)

Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih drža-
vah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem pro-
storu in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo 
nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varo-
vanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike 
Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in se lahko dajo 
na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) 
št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih 
tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi 
članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z 
dne 13. 8. 2008, str. 21).

II. POGOJI ZA DAJANJE GRADBENIH PROIZVODOV  
NA TRG IN NJIHOVO DOSTOPNOST NA TRGU

4. člen
(pomen izrazov)

V tem poglavju uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot 
ga določa Uredba 305/2011/EU.

5. člen
(zahteve)

(1) Če proizvajalec daje na trg gradbeni proizvod, ki 
ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji iz 10. točke 
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2. člena Uredbe 305/2011/EU, mora njegove lastnosti, po-
vezane z bistvenimi značilnostmi, ki se nanašajo na osnovne 
zahteve za gradbene objekte in v okviru njegove predvidene 
uporabe, dokazati na podlagi naslednjih tehničnih specifi-
kacij:

– veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, ali
– slovenskega tehničnega soglasja, ali
– drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predsta-

vljajo stanje tehnike in tehnologije.
(2) Gradbeni proizvod je lahko dan na trg na podlagi 

tehničnih specifikacij iz prvega odstavka tega člena tudi po 
sprejemu harmoniziranega standarda, vendar le do datuma 
zaključka sočasne veljavnosti, ki je naveden v objavi sklicev 
harmoniziranih standardov v Uradnem listu EU.

6. člen
(obveznosti proizvajalcev)

(1) Proizvajalec gradbenega proizvoda iz prvega odstav-
ka prejšnjega člena izda izjavo o lastnostih v slovenskem 
jeziku, v kateri navede:

– ime in naslov proizvajalca,
– oznako tipa gradbenega proizvoda,
– veljavno tehnično specifikacijo iz prvega odstavka prejš-

njega člena, ki je podlaga za določanje lastnosti,
– predvideni namen uporabe,
– lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbe-

nega proizvoda,
– ime organa, če je bil vključen v postopek ocenjevanja in 

preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številko preskusnega 
poročila oziroma certifikata,

– ime, položaj in podpis osebe, pooblaščene za podpis 
izjave o lastnostih, in

– kraj in datum izdaje izjave o lastnostih.
(2) Proizvajalec s pripravo izjave o lastnostih prevzame 

odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi 
lastnostmi.

(3) Če gradbeni proizvod vsebuje nevarne snovi, proi-
zvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navede tudi informacije v 
skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe 305/2011/EU.

(4) Informacije iz prvega odstavka tega člena, razen še-
ste, sedme in osme alineje, proizvajalec navede tudi na grad-
benem proizvodu ali nanj pritrjeni etiketi. Če to ni mogoče ali ni 
upravičeno zaradi narave proizvoda, se podatki navedejo na 
embalaži ali v priloženih dokumentih.

(5) Proizvajalec pri omogočanju dostopnosti gradbenega 
proizvoda na trgu zagotovi, da so proizvodu priložena navodila 
in varnostne informacije v slovenskem jeziku.

(6) Proizvajalec zagotovi, da so vzpostavljeni postopki 
za ohranjanje navedenih lastnosti pri proizvodnji gradbenega 
proizvoda. Proizvajalec uporabi sistem za ocenjevanje in pre-
verjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v 
skladu z enim od sistemov iz priloge V Uredbe 305/2011/EU. 
Seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni 
sistemi za gradbene proizvode oziroma družine gradbenih 
proizvodov glede na njihovo vrsto in pomen, objavi ministr-
stvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na 
svoji spletni strani.

(7) Če so izpolnjeni pogoji iz 5. člena Uredbe 305/2011/EU, 
ima proizvajalec možnost, da ob dajanju na trg gradbenega 
proizvoda, zajetega v prvem odstavku prejšnjega člena, ne izda 
izjave o lastnostih iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(obveznosti pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov  

in distributerjev)
(1) Pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer pri 

dajanju gradbenega proizvoda na trg oziroma pri omogoča-
nju njegove dostopnosti na trgu zagotovi, da so proizvodu 
priložene informacije iz tretjega in četrtega odstavka prejš-
njega člena.

(2) Uvoznik ima izjavo o lastnostih iz prvega odstavka 
prejšnjega člena na voljo za organe, ki izvajajo nadzor.

8. člen
(organi, vključeni v ocenjevanje in preverjanje 

nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda)
Pri postopkih ocenjevanja, določitve, spremljanja traj-

nega izpolnjevanja zahtev in razveljavitve odločb o določitvi 
organov, ki delujejo kot tretja stranka v postopku ocenjevanja 
in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvo-
da iz 5. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe 
13. do 15. člena tega zakona.

9. člen
(organi za slovenska tehnična soglasja)

(1) Slovensko tehnično soglasje določenemu gradbene-
mu proizvodu podeli organ za slovenska tehnična soglasja, 
ki je pravna oseba in je z dovoljenjem ministra, pristojnega za 
trg (v nadaljnjem besedilu: minister), določen za podeljevanje 
slovenskih tehničnih soglasij.

(2) Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora 
pravna oseba iz prejšnjega odstavka znati oziroma biti spo-
sobna izpolnjevati naslednje zahteve:

– oceniti ustreznost novih gradbenih proizvodov za upo-
rabo na podlagi znanstvenih in praktičnih znanj,

– sprejeti odločitve, ki so nepristranske do interesov 
posameznih proizvajalcev ali njihovih zastopnikov, in

– združiti prispevke vseh zainteresiranih strani v urav-
noteženo presojo.

(3) Vloga za določitev organa za slovenska tehnična so-
glasja se vloži na ministrstvo. Vložnik v vlogi navede področja 
gradbenih proizvodov iz razpredelnice 1 Priloge IV Uredbe 
305/2011/EU, za katera želi biti določen.

(4) Če organ izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 
tega člena, izda minister dovoljenje za organ za slovenska 
tehnična soglasja.

(5) Organ, določen za slovenska tehnična soglasja, 
mora:

– trajno izpolnjevati zahteve iz drugega odstavka tega 
člena,

– nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, 
ki bi lahko vplivale na njegovo usposobljenost, obseg nalog iz 
dovoljenja ali na izpolnjevanje zahtev za določitev, in

– letno poročati ministrstvu o svojem delu v preteklem 
obdobju.

(6) Ministrstvo lahko pri organu za slovenska tehnična 
soglasja opravi pregled, če obstaja dvom, da organ za slo-
venska tehnična soglasja še izpolnjuje svoje obveznosti iz 
dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena. Če se pri pregledu 
ugotovi, da organ za slovenska tehnična soglasja ne izpolnju-
je vseh zahtev za določitev, minister izda odločbo, s katero 
naloži ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti.

(7) Minister razveljavi dovoljenje iz četrtega odstavka 
tega člena, če organ za slovenska tehnična soglasja:

– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v določenem 
roku, ali

– obvesti ministrstvo, da ne želi več opravljati nalog v 
okviru dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena.

(8) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi podatke o 
organu za slovenska tehnična soglasja, ki ima dovoljenje iz 
četrtega odstavka tega člena, skupaj s področji gradbenih 
proizvodov iz razpredelnice 1 Priloge IV Uredbe 305/2011/EU, 
za katera je organ določen.

10. člen
(postopek podelitve slovenskega tehničnega soglasja)

(1) Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo 
proizvajalca. Slovensko tehnično soglasje temelji na preiska-
vah, preskusih ali oceni s sklicevanjem na ustrezne osnovne 
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zahteve za gradbene objekte, navedene v prilogi I Uredbe 
305/2011/EU.

(2) Pred vložitvijo zahteve lahko proizvajalec, potem ko je 
zagotovil potrebne podatke, zahteva od organa za slovenska 
tehničnega soglasja, da ga seznani:

– s postopkom izdaje slovenskega tehničnega soglasja,
– z oceno o roku za izvedbo postopka,
– z oceno o višini stroškov in načinu njihovega plačila.
(3) Zahtevi proizvajalec priloži opis gradbenega proizvo-

da, specifikacije, načrte in poročila o že opravljenih preskusih, 
ki podrobno predstavijo gradbeni proizvod in njegovo namera-
vano uporabo. V zahtevi proizvajalec navede vse lokacije, na 
katerih bo potekala proizvodnja, in med postopkom omogoči 
organu za slovenska tehnična soglasja dostop do teh lokacij. 
Stroške postopka nosi proizvajalec.

(4) Organ za slovenska tehnična soglasja obvesti proizva-
jalca, katere dodatne dokumente, rezultate preskusov, izračune 
ali druge podatke mu mora dostaviti, da bo lahko ugotovil ustre-
znost gradbenega proizvoda za predvideno uporabo. Organ 
za slovenska tehnična soglasja zagotovi tajnost vseh ključnih 
podatkov, ki jih je pridobil v postopku.

(5) Organ za slovenska tehnična soglasja podeli sloven-
sko tehnično soglasje gradbenemu proizvodu, za katerega 
ugotovi, da ustreza predvideni uporabi.

(6) Proizvajalec lahko zahteva spremembo slovenskega 
tehničnega soglasja, če se je spremenil gradbeni proizvod 
ali zahteve za njegovo predvideno uporabo. Za spremembo 
podeljenega slovenskega tehničnega soglasja se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo njegovo podelitev.

(7) Če organ za slovenska tehnična soglasja ugotovi, da 
gradbeni proizvod ni primeren za predvideno uporabo, podelje-
no slovensko tehnično soglasje razveljavi in o razveljavitvi ob-
vesti nadzorni organ iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.

III. PROIZVODI, ZA KATERE OBSTAJAJO 
HARMONIZIRANE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

11. člen
(harmonizirani standardi)

Ministrstvo objavi na svoji spletni strani seznam sloven-
skih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde.

12. člen
(jezik, v katerem se zagotovijo dokumenti)

Izjavo o lastnostih iz 4. člena Uredbe 305/2011/EU ter 
navodila in varnostne informacije iz sedmega odstavka 11. čle-
na Uredbe 305/2011/EU proizvajalec zagotovi v slovenskem 
jeziku.

13. člen
(zahteve za organe, pooblaščene za izvajanje nalog 
tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja 

nespremenljivosti lastnosti)
Šteje se, da organ, pooblaščen za izvajanje nalog tretje 

stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivo-
sti lastnosti (v nadaljnjem besedilu: organ), izpolnjuje zahteve iz 
43. člena Uredbe 305/2011/EU, če ocenjevanje in spremljanje 
iz 40. člena Uredbe 305/2011/EU izvaja Slovenska akreditacija, 
in organ priglasitvenemu organu iz prvega odstavka 16. člena 
tega zakona kot dokazilo predloži akreditacijsko listino za dolo-
čeno vrsto in obseg nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja 
in preverjanja nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V 
Uredbe 305/2011/EU.

14. člen
(določitev organa)

(1) Če vložnik izpolnjuje zahteve iz 43. člena Uredbe 
305/2011/EU, minister na podlagi vloge izda odločbo, s katero 

ga določi za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenje-
vanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo gradbenih proizvodov, za katere namerava 

vložnik izvajati naloge tretje stranke v postopku ocenjevanja in 
preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in

– podatke o izpolnjevanju zahtev iz 43. člena Uredbe 
305/2011/EU.

(3) Rok veljavnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
je lahko omejen.

15. člen
(spremljanje trajnega izpolnjevanja zahtev za določitev 

organa)
(1) Organ mora dokumentirati vse postopke v zvezi z 

vrsto in obsegom nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja 
in preverjanja nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V 
Uredbe 305/2011/EU, za katere je pooblaščen, in hraniti vse 
zapise opravljenih delovnih nalog in njihovih rezultatov najmanj 
deset let.

(2) Organ nemudoma obvesti ministrstvo o vseh spre-
membah, ki bi lahko vplivale na njegovo usposobljenost, vrsto 
in obseg nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in pre-
verjanja nespremenljivosti lastnosti, za katere je določen, ali 
na izpolnjevanje zahtev za določitev.

(3) Ministrstvo lahko pri organu opravi pregled, če obstaja 
dvom, da organ še izpolnjuje svoje obveznosti iz odločbe iz 
prvega odstavka 14. člena tega zakona.

(4) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da 
organ ne izpolnjuje obveznosti iz odločbe iz prvega odstavka 
14. člena tega zakona, minister izda odločbo, s katero naloži 
ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti.

(5) Minister razveljavi odločbo iz prvega odstavka 14. čle-
na tega zakona, če:

– organ ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku iz 
odločbe iz prejšnjega odstavka, ali nepravilnosti ni mogoče 
odpraviti,

– organ obvesti ministrstvo, da ne želi več opravljati nalog 
iz odločbe iz prvega odstavka 14. člena tega zakona.

16. člen
(priglasitveni organ in priglasitev)

(1) Za uvedbo in izvajanje postopkov za priglasitev orga-
nov je pristojno ministrstvo.

(2) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo in države člani-
ce Evropske unije o določitvi, spremembah v zvezi z določitvijo 
in o razveljavitvi odločbe o določitvi organa, skupaj s podatki 
o vrsti in obsegu nalog v postopku ocenjevanja in preverja-
nja nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V Uredbe 
305/2011/EU, za katere je organ določen.

(3) Organ lahko začne opravljati naloge priglašenega or-
gana po pridobitvi identifikacijske številke, ki jo izda Evropska 
komisija.

IV. NADZOR TRGA

17. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nas izvajanjem tega zakona in Uredbe 
305/2011/EU opravljata:

– inšpekcija, pristojna za trg, za nadzor gradbenih proi-
zvodov na trgu,

– organ, pristojen za kemikalije, za nadzor informacij 
iz petega odstavka 6. člena Uredbe 305/2011/EU in tretjega 
odstavka 6. člena tega zakona.

(2) Inšpektorji nadzornih organov iz prejšnjega odstavka 
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) imajo na podlagi tega za-
kona pooblastila, da:
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– zahtevajo vse potrebne informacije in vpogled v izdane 
listine ter tehnično dokumentacijo,

– izvedejo ustrezne preglede in preskuse gradbenih proi-
zvodov, potrebne za ugotavljanje njihove skladnosti z zahteva-
mi tega zakona in Uredbe 305/2011/EU, preden so dani na trg 
ali ko so dostopni na trgu,

– brezplačno odvzamejo vzorce gradbenih proizvodov in 
jih oddajo v pregled,

– prepovedo uporabo listin za neskladne gradbene pro-
izvode,

– odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti,
– zahtevajo, da se gradbeni proizvodi označijo v skladu 

z zahtevami tega zakona in Uredbe 305/2011/EU, ali odredijo 
odstranitev nedovoljenih oznak,

– prepovedo ali omejijo dajanje neskladnih gradbenih pro-
izvodov na trg ali njihovo dostopnost na trgu ali odredijo njihov 
umik ali odpoklic s trga ali izvedejo dodatne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala,

– začasno, do ustrezne označitve proizvodov ali do pre-
dložitve dokazil o skladnosti proizvodov, prepovedo dajanje 
gradbenih proizvodov na trg ali njihovo dostopnost na trgu,

– v času, ki je potreben za preglede in preskuse, začasno 
prepovedo dajanje gradbenih proizvodov na trg, njihovo dosto-
pnost na trgu, ponudbo dobave ali razstavljanje proizvodov, 
takoj ko nastane utemeljen sum, da ti proizvodi niso skladni z 
zahtevami tega zakona ali Uredbe 305/2011/EU,

– odredijo uničenje neskladnih gradbenih proizvodov, če 
je to nujno za zavarovanje življenja in zdravja ljudi, živali in 
rastlin, okolja ali premoženja.

(3) Inšpektorji lahko, kadar je to potrebno za zagotovitev 
izpolnjevanja zahtev glede skladnosti gradbenih proizvodov, 
odredijo ukrepe iz prejšnjega odstavka fizični ali pravni osebi.

18. člen
(ukrepi v zvezi s formalno neskladnostjo)

(1) Če inšpektor ugotovi katero od neskladnosti iz 
59. člena Uredbe 305/2011/EU ali iz prvega, tretjega, četrtega 
ali petega odstavka 6. člena tega zakona, od gospodarskega 
subjekta zahteva, da jo odpravi.

(2) Če gospodarski subjekt neskladnosti iz prejšnjega od-
stavka ne odpravi, sprejme nadzorni organ iz prvega odstavka 
17. člena tega zakona vse primerne ukrepe za omejitev ali pre-
poved dostopnosti gradbenega proizvoda na trgu ali zagotovi 
odpoklic ali njegov umik s trga.

19. člen
(stroški inšpekcijskega postopka)

(1) Za preglede in preskuse gradbenih proizvodov, potreb-
ne za ugotavljanje njihove skladnosti, nadzorni organ iz prvega 
odstavka 17. člena tega zakona brezplačno odvzame vzorec 
proizvoda. O odvzemu vzorca se sestavi zapisnik.

(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi z inšpekcijskim postop-
kom, krije gospodarski subjekt, ki je gradbeni proizvod dal na 
trg ali omogočil dostopnost na trgu proizvodu, ki ni v skladu z 
določbami tega zakona ali Uredbe 305/2011/EU.

(3) Če gospodarski subjekt pred končanim inšpekcijskim 
postopkom sam prostovoljno umakne ali odpokliče gradbeni 
proizvod s trga, krije stroške inšpekcijskega postopka, ki na-
stanejo do umika ali odpoklica proizvoda.

V. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 
Republiki Sloveniji:

– kot proizvajalec gradbenega proizvoda ravna v nasprot-
ju z določbami 11. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot uvoznik gradbenega proizvoda, kadar se v skladu s 
15. členom Uredbe 305/2011/EU obravnava kot proizvajalec, 
ravna v nasprotju z določbami 11. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot distributer gradbenega proizvoda, kadar se v skladu 
s 15. členom Uredbe 305/2011/EU obravnava kot proizvajalec, 
ravna v nasprotju z določbami 11. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot pooblaščeni zastopnik proizvajalca gradbenega 
proizvoda ravna v nasprotju z določbami 12. člena Uredbe 
305/2011/EU,

– kot uvoznik gradbenega proizvoda ravna v nasprotju z 
določbami 13. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik ali uvoznik grad-
benega proizvoda ravna v nasprotju z določbami 16. člena 
Uredbe 305/2011/EU,

– kot proizvajalec gradbenega proizvoda ravna v nasprot-
ju z določbami 6. člena tega zakona,

– kot pooblaščeni zastopnik ali uvoznik gradbenega pro-
izvoda ravna v nasprotju z določbami 7. člena tega zakona.

(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejav-
nosti v Republiki Sloveniji stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki v zvezi z opravlja-
njem dejavnosti v Republiki Sloveniji stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 
Republiki Sloveniji:

– kot distributer gradbenega proizvoda ravna v nasprotju 
z določbami 14. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot distributer gradbenega proizvoda ravna v nasprotju 
z določbami 16. člena Uredbe 305/2011/EU,

– kot distributer gradbenega proizvoda ravna v nasprotju 
z določbami 7. člena tega zakona.

(5) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distri-
buter gradbenega proizvoda stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(6) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba sa-
mostojnega podjetnika posameznika, ki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti distributerja gradbenega proizvoda stori prekršek iz 
četrtega odstavka tega člena.

21. člen
(višina globe v hitrem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(prehodne določbe)

(1) Šteje se, da do izteka veljavnosti oziroma do preklica 
odločb o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti, izdanih 
na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o tehničnih zah-
tevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, 
št. 17/11) v zvezi z 28. členom Zakona o gradbenih proizvodih 
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1), te odločbe veljajo 
kot odločbe za organe, pooblaščene za izvajanje nalog tretje 
stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivo-
sti lastnosti, izdane na podlagi 14. člena tega zakona.

(2) Šteje se, da dovoljenja o določitvi organov za sloven-
ska tehnična soglasja, izdana na podlagi 19. člena Zakona 
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o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – 
ZGO-1), veljajo do preklica kot dovoljenja, izdana na podlagi 
9. člena tega zakona.

(3) Gradbeni proizvodi, dani na trg v skladu z Zakonom 
o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – 
ZGO-1) pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo kot skladni 
s tem zakonom.

(4) Proizvajalci lahko pripravijo izjavo o lastnostih iz 
6. člena tega zakona na podlagi certifikata o skladnosti ali 
izjave o skladnosti, izdanih na podlagi 25. člena Zakona o grad-
benih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) 
pred uveljavitvijo tega zakona.

23. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – 
ZGO-1).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-
slednji podzakonski predpisi:

– Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki 
jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvo-
dov (Uradni list RS, št. 9/01),

– Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju grad-
benih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01),

– Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustva-
ri domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami 
Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 32/13).

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 321-10/13-2/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1217-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

3033. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 

(ZIPRS1314-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (ZIPRS1314-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-6
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014 (ZIPRS1314-C)

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – 
ZŠtip-1 in 61/13) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(status poslovnih dogodkov iz naslova zavarovanja 

kreditnega tveganja)
Prejemki oziroma izdatki nastali z zavarovanjem kredi-

tnega tveganja v povezavi z državnim dolgom se evidentirajo 
kot terjatve in obveznosti iz naslova prejetih in danih varščin.«.

2. člen
Za drugim odstavkom 39. člena se dodata nov tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na 84. člen ZJF lahko minister, pristojen 

za finance, ali oseba, ki jo minister, pristojen za finance, pisno 
pooblasti, odloča o sklepanju poslov iz 3. točke šestega od-
stavka tega člena.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek minister, pristojen za 
finance, ali oseba, ki jo minister, pristojen za finance, pisno 
pooblasti, o sklepanju poslov iz 3. točke šestega odstavka tega 
člena za namen financiranja primanjkljaja oziroma odplačila 
glavnic dolga proračuna države, odloča na podlagi letnega 
programa financiranja, ki ga sprejme vlada.«.

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(6) V obseg zadolževanja države iz prvega in drugega 

odstavka tega člena se ne štejejo:
1. zadolževanje države za potrebe upravljanja njenih dol-

gov,
2. prevzem dolga in
3. izdaja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se za-

časno prenesejo pravni osebi, ki financira primanjkljaj oziroma 
odplačilo glavnic dolga proračuna države, ali izdaja lastnih 
dolžniških vrednostnih papirjev, ki se začasno prenesejo banki 
ali hranilnici, v kateri se izvajajo ukrepi za krepitev stabilnosti 
bank v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe Republike Slovenije 
za krepitev stabilnosti bank. Kot začasni prenos vrednostnih 
papirjev se šteje, če se prejemnik s pogodbo zaveže, da bo še 
pred dospelostjo vrednostnih papirjev izdajatelju vrednostnega 
papirja vrnil enako število vrednostnih papirjev iste serije in da 
bo izdajatelju vrednostnega papirja najkasneje v treh delovnih 
dneh od prejema vrnil vsak znesek obresti ali drug donos, ki ga 
je prejel iz naslova vrednostnega papirja oziroma bi ga prejel, 
če bi bil njegov imetnik.«.

Za novim šestim odstavkom se dodajo nov sedmi do 
deseti odstavek, ki se glasijo:

»(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v obseg zadolže-
vanja iz prvega in drugega odstavka tega člena šteje znesek, 
ki ga država prejme na podlagi pogodbe iz 3. točke prejšnjega 
odstavka.

(8) Če se zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti, 
določenih v pogodbi iz 3. točke šestega odstavka tega člena, 
spremeni stanje dolga države, se te spremembe izkazujejo 
samo v bilanci stanja.

(9) Skupni nominalni znesek dolžniških vrednostnih papir-
jev, izdanih na podlagi 3. točke šestega odstavka tega člena, 
ki se začasno prenesejo pravni osebi, ki financira primanjkljaj 
oziroma odplačilo glavnic dolga proračuna države, ne sme 
presegati 1.000.000.000 eurov.

(10) Skupni nominalni znesek dolžniških vrednostnih pa-
pirjev, izdanih na podlagi 3. točke šestega odstavka tega člena, 
ki se začasno prenesejo banki ali hranilnici, v kateri se izvajajo 



Stran 9188 / Št. 82 / 8. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije

ukrepi za krepitev stabilnosti bank v skladu z zakonom, ki 
ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, 
ne sme presegati skupnega nominalnega zneska dolžniških 
vrednostnih papirjev Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., 
ki jih banke ali hranilnice prenesejo državi za čas trajanja 
prenosa.«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane enajsti odsta-
vek, se beseda »četrti« nadomesti z besedo »šesti«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane dvanajsti 
odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »enaj-
stega«.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane trinajsti 
odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »enaj-
stega«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-02/13-9/10
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1417-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

3034. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
splošnem upravnem postopku (ZUP-H), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-8
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H)

1. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list 

RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08 in 8/10) se v drugem odstavku 23. člena bese-
dilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in 
petem«.

2. člen
Za prvim odstavkom 65. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi 

njegovih navedb, izpolni predpisan ali drugače pripravljen 
obrazec vloge, razen obrazcev vlog v zvezi z javnimi razpisi. 

Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni in res-
nični. Vlada z uredbo lahko določi upravne zadeve, v katerih 
uradna oseba ni dolžna izpolnjevati obrazca vloge na zahte-
vo vložnika, če bi to bistveno oviralo izvrševanje zakonskih 
pristojnosti organa ali uveljavljanje pravic in pravnih koristi 
drugih strank.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom 
»četrtem in petem«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

3. člen
V 69. členu se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z 

besedilom »četrtem in petem«.

4. člen
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, za vloge za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 14/13 in 56/13 – ZŠtip-1) se začne uporabljati 
1. januarja 2015.

Št. 030-01/13-2/9
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1314-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

3035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 

 in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1H)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-4
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1H)

1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 

št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12 in 44/13 – odločba US) se 10.a člen spremeni tako, da 
se glasi:
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»10.a člen
(omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov  

ter pridobitve statusa družbenika)
(1) Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati 

oseba:
1. ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena 

na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodar-
stvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni 
promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine;

2. ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja 
davčni postopek;

3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki ude-
ležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov 
na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

(2) Registrski organi, določeni s tem zakonom, in notarji 
po uradni dolžnosti z zahtevo v elektronski obliki v kazenski 
evidenci preverijo, ali za vpis v sodni register ali v Poslovni regi-
ster Slovenije obstaja omejitev iz 1. točke prejšnjega odstavka.

(3) Omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena pre-
neha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma v kolikor se 
obsodba iz kazenske evidence izbriše pred petimi leti, omejitev 
iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha z izbrisom iz 
kazenske evidence.

(4) Omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka se samo-
dejno preverja v informacijskem sistemu e-VEM, ki ga ureja 
zakon, ki ureja sodni register, z neposredno elektronsko izme-
njavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije, Davčno 
upravo Republike Slovenije in informacijskim sistemom e-VEM 
pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register 
Slovenije. Za preverjanje iz prejšnjega stavka se ne uporablja 
določba drugega odstavka 50. člena Zakona o sodnem registru 
(Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 
in 49/09) glede omejitev dostopa do podatkov o ustanoviteljih 
ali družbenikih.

(5) V primeru, da so podani razlogi za omejitev iz 2. 
in 3. točke prvega odstavka tega člena, informacijski sistem 
e-VEM onemogoči oddajo vloge za vpis v sodni register ali 
Poslovni register Slovenije. Točka VEM ali notar stranko obvesti 
o obstoju in vrsti omejitve ter jo napoti na pristojni davčni urad, 
razen če oseba iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
predloži potrdilo iz sedmega odstavka tega člena.

(6) Klirinško depotna družba in AJPES si za namen izva-
janja 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena dnevno izme-
njujeta podatke Poslovnega registra Slovenije in centralnega 
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(7) Omejitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega čle-
na prenehata, ko davčni organ za osebo iz prvega odstavka 
tega člena, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta 
oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali 
posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, 
nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo ob-
računa davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila 
plače. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v sodni register 
ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti 
starejše od 15 dni.«.

2. člen
10.b člen se črta.

3. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vpis v register je treba prijaviti tudi vsako spre-

membo podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena in prijavi 

priložiti akte, ki izkazujejo zadnje dejansko stanje. Za vpis v 
register je treba prijaviti tudi začetek likvidacijskega postopka 
z navedbo likvidacijskih upraviteljev in prenehanje družbe.«.

4. člen
V dvanajsti alineji 50. člena se črta besedilo »prvi in drugi 

odstavek 10.b člena,«.

5. člen
V drugem odstavku 74. člena se osma alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: 

država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka 
in kraj.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, 

navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika 
objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

6. člen
V tretjem odstavku 75. člena se v 3. točki za besedi-

lom »če na podlagi lastnih podatkov« doda vejica in besedilo 
»vključno z obvestilom lastnika objekta«, 9. točka pa se črta.

V četrtem in sedmem odstavku se besedilo »4. do 9. toč-
ke« nadomesti z besedilom »4. do 8. točke«.

7. člen
V tretjem odstavku 481. člena se za prvim stavkom doda 

besedilo, ki se glasi: »Notar pred sestavo notarskega zapisa o 
odsvojitvi poslovnega deleža preveri, ali so podani razlogi za 
omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža iz 1. do 3. točke 
prvega odstavka 10.a člena tega zakona. Če notar ugotovi, da 
obstajajo razlogi za omejitev iz prejšnjega stavka, mora sesta-
vo notarskega zapisa odkloniti.«.

8. člen
V drugem odstavku 684. člena se besedilo »drugega od-

stavka 74. člena« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega 
odstavka 74. člena«.

9. člen
V prvem odstavku 685. člena se doda nova 3. točka, ki 

se glasi:
»3. če v register v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega 

zakona ne prijavi podatkov, ki odražajo zadnje dejansko stanje;«.
Dosedanja 3., 4., 5., 6., 6.a, 7., 8., 9., 10. in 11. točka 

postane 4., 5., 6., 7., 7.a, 8., 9., 10., 11. in 12. točka.

10. člen
V prvem odstavku 688. člena se na koncu 5. točke pika 

nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. če kot poslovni naslov v skladu z osmo alinejo druge-

ga odstavka 74. člena tega zakona v poslovni register navede 
naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, 
ki mu ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09) se:
– v 4. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem 

naslovu, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno 
izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje 
na tem naslovu.«,

– v tretjem odstavku 27. člena 4. točka spremeni tako, 
da se glasi:
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»4. izjavo lastnika objekta v skladu s četrtim odstavkom 
4. člena tega zakona«,

– v 53. členu besedilo tretjega, petega in šestega odstav-
ka spremeni tako, da se glasi:

»(3) Z globo 1.600 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, ki kot poslovni naslov v skladu z četrtim odstavkom 
4. člena tega zakona v register vpiše naslov, na katerem je 
objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja 
za poslovanje na tem naslovu.

(5) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje posame-
znik, ki je dal neresnično izjavo iz četrtega odstavka 4. člena 
tega zakona.

(6) Nadzor nad izvrševanjem tretjega odstavka 3. člena 
in četrtega odstavka 4. člena tega zakona izvaja ministrstvo, 
pristojno za gospodarstvo.«.

12. člen
Postopki, začeti na podlagi 10.b člena zakona, se z dnem 

uveljavitve tega zakona ustavijo.

13. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Določbe 2. in 3. točke prvega ter 
četrtega do sedmega odstavka 10.a člena in tretjega odstavka 
481. člena zakona se začnejo uporabljati štiri mesece od dneva 
uveljavitve tega zakona.

(2) Do uveljavitve določb iz prejšnjega odstavka se upo-
rabljajo določbe petega odstavka, 3. točke prvega stavka ter 
drugega in tretjega stavka šestega odstavka 10.a člena, osme 
alineje drugega odstavka 74. člena, 9. točke tretjega odstavka 
75. člena in tretjega odstavka 481. člena zakona, ki so veljale 
do uveljavitve tega zakona ter določbe 4. točke tretjega odstav-
ka 27. člena ter tretjega, petega in šestega odstavka 53. člena 
Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09).

Št. 310-01/13-14/14
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1416-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

3036. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
(ZPOP-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju  
za podjetništvo (ZPOP-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO 

(ZPOP-1B)

1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni 

list RS, št. 102/07 in 57/12) se v 3. členu prva alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– "podjetje" je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno 
obliko,«.

2. člen
4. in 5. člen se spremenita tako, da se glasita:

»4. člen
(industrijska politika)

(1) Temeljni dokument načrtovanja v podjetništvu in pri 
inovativnosti na državni ravni je strategija, ki opredeljuje indu-
strijsko politiko Republike Slovenije. Strategijo sprejme Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, 
pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, 
pristojen za gospodarstvo).

(2) Strategija je skladna s strateškimi razvojnimi doku-
menti Republike Slovenije.

(3) Industrijska politika postavlja usmeritve, ki vsebujejo 
ukrepe za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, kre-
pitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, 
učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za trajnostni 
razvoj industrije.

5. člen
(razvojne spodbude za podjetništvo in inovativnost)
(1) Razvojne spodbude so spodbude, namenjene spod-

bujanju podjetništva in inovativnosti, ki prispevajo k uresni-
čevanju temeljnih ciljev tega zakona. Razvojne spodbude so 
povratna ali nepovratna sredstva za:

– regionalne spodbude,
– mikro podjetja, mala in srednje velika podjetja (MSP),
– rizični kapital,
– raziskave, razvoj in inovacije,
– usposabljanje,
– spodbude po pravilu "de minimis" in
– druge neposredne in posredne spodbude.
(2) Kadar za razvojne spodbude kandidirajo podjetja, 

morajo ta na dan oddaje vloge izpolnjevati zlasti naslednje 
pogoje:

– da ima podjetje sedež ali naslov v Republiki Sloveniji,
– da podjetje ni podjetje v težavah skladno s Smernicami 

skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah,

– da podjetje nima neporavnanih obveznosti do Republike 
Slovenije iz davkov in prispevkov.

(3) Osnovna merila za dodeljevanje razvojnih spodbud 
podjetjem so:

– prispevek k doseganju ciljev, opredeljenih v industrijski 
politiki,

– kakovost projekta,
– finančna konstrukcija projekta in
– usposobljenost za izvedbo projekta.
(4) Podrobnejše pogoje, merila in vrste spodbud za pod-

jetništvo in inovativnost določi Vlada Republike Slovenije z 
uredbo.«.

3. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pod-

pornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 57/12) se 
črta 6. člen.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Uredbo iz 2. člena tega zakona izda Vlada Republike 

Slovenije v enem letu od uveljavitve tega zakona.

5. člen
Do izdaje uredbe iz 2. člena tega zakona se uporablja 

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčno-
sti za obdobje 2007–2013, ki ga je vlada sprejela na seji 6. julija 
2006, in veljavne sheme državnih pomoči.

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 300-01/13-15/16
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1418-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

3037. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih 
(ZFZ-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.

Št. 003-02-8/2013-7
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O FINANČNIH ZAVAROVANJIH (ZFZ-C)

1. člen
V Zakonu o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, 

št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta zakon določa tudi posebna pravila in pogoje za 
uveljavitev notarske hipoteke kot vrste stvarnopravnega zava-
rovanja terjatev med določenimi subjekti na finančnih trgih.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
Besedilo tretjega odstavka 2. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»(3) Za subjekte iz prvega odstavka 1. člena tega zakona 

se štejejo tudi druge pravne osebe, ki izpolnjujejo merila, do-
ločena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v skladu s ka-

terimi se določena pravna oseba uvršča med velike srednje ali 
majhne družbe, kadar sklepajo posle finančnega zavarovanja 
z osebami, navedenimi v prvem in drugem odstavku ter 2. točki 
četrtega odstavka tega člena.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, 
ki se glasita:

»(4) Subjekti iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
so:

1. subjekt iz 1. in 2. točke ter prve alineje 3. točke prvega 
odstavka tega člena,

2. družba za upravljanje terjatev bank in namenska druž-
ba, ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti na podlagi 
zakona, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank.

(5) Za subjekte iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
se štejejo tudi gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, uvrščajo med majhne, srednje ali velike 
gospodarske družbe, če imajo položaj zastavitelja glede notar-
ske hipoteke, katere imetnik je oseba iz prejšnjega odstavka 
tega člena.«.

3. člen
V 3. členu se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a Notarska hipoteka je zastavna pravica na nepremič-

nini (v nadaljnjem besedilu: zastavljena nepremičnina), usta-
novljena z neposredno izvršljivim notarskim zapisom, v skladu 
z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, kot hipoteka ali 
maksimalna hipoteka;«.

10. točka se spremeni, tako da se glasi:
»10. Pogoji za izvršitev finančnega zavarovanja nastanejo 

z neizpolnitvijo pogodbe ali drugim podobnim dogodkom, dogo-
vorjenim med strankama ali določenim z zakonom, z nastopom 
katerega pridobi prejemnik finančnega zavarovanja pravico 
do poplačila s prodajo ali prilastitvijo finančnega instrumenta 
ali bančnega posojila ali zaradi katerega nastopijo posledice 
pogodbeno dogovorjenega pobota zaradi predčasnega prene-
hanja (close-outnetting);«.

4. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se dodata nov peti in šesti 

odstavek, ki se glasita:
»(5) Dolžnik iz bančnega posojila, ki je uporabljeno za 

zavarovanje terjatev Banke Slovenije, druge centralne banke 
države članice ali Evropske centralne banke v zvezi z izvaja-
njem njihovih nalog na podlagi predpisov, v zvezi z obveznostjo 
iz tega bančnega posojila, ne more uveljavljati pobota s svojimi 
terjatvami, ki jih ima do upnika tega bančnega posojila, potem 
ko je dolžnik obveščen o ustanovitvi finančnega zavarovanja.

(6) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
tudi za poroka, ki jamči za bančno posojilo, dano v zavarova-
nje Banki Slovenije, drugi centralni banki države članice ali 
Evropski centralni banki v zvezi z opravljanjem njihovih nalog 
na podlagi predpisov.«.

5. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »5. točke« nado-

mesti z besedilom »6. točke«.

6. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Pogodba o finančnem zavarovanju oziroma zagoto-

vitev finančnega zavarovanja ni brez pravnega učinka, nična 
ali izpodbojna le zaradi tega, ker je bila sklenjena v določenem 
obdobju pred trenutkom vložitve predloga za začetek postop-
ka prisilne poravnave oziroma pred trenutkom izdaje sklepa 
o začetku stečajnega postopka ali postopka neprostovoljne 
likvidacije.«.

7. člen
Besedilo 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Kadar pogodba o finančnem zavarovanju določa 

zavezo, da se ustanovi finančno zavarovanje oziroma zago-
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tovi dodatno finančno zavarovanje v primerih, ko se zmanjša 
vrednost finančnega zavarovanja oziroma povečajo zavaro-
vane terjatve, ali vsebuje pogodbeno določilo o pravici do 
zamenjave finančnega zavarovanja, taka pogodbena ureditev 
kot tudi sama zagotovitev finančnega zavarovanja oziroma 
dodatnega finančnega zavarovanja ali zamenjava finančnega 
zavarovanja ni brez pravnega učinka, izpodbojna ali nična le 
zaradi tega, ker:

1. je bila opravljena pred trenutkom vložitve predloga za 
začetek postopka prisilne poravnave oziroma pred trenutkom 
začetkom stečajnega postopka ali postopka neprostovoljne 
likvidacije, ali

2. je terjatev, na katero se nanaša finančno zavarovanje, 
nastala pred trenutkom zagotovitve finančnega zavarovanja ali 
dodatnega finančnega zavarovanja oziroma pred trenutkom 
zamenjave finančnega zavarovanja.

(2) Če ni v 11., 12., 13. in 14. členu tega zakona izrec-
no določeno drugače, se glede pravnih učinkov, ničnosti in 
izpodbojnosti pogodb o finančnih zavarovanjih ter zagotovitvi 
finančnega zavarovanja uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
stečajni postopek.«.

8. člen
Za 15. členom se dodajo nov 15.a, 15.b, 15.c, 15.č, 15.d, 

15.e, 15.f, 15.g, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.l, 15.m, 15.n, 15.o, 
15.p, 15.r, 15.s, 15.š in 15.t člen, ki se glasijo:

»15.a člen
(1) Če terjatev, zavarovana z notarsko hipoteko (v nadalj-

njem besedilu: zavarovana terjatev), ob dospelosti ni plačana, 
lahko imetnik te hipoteke (v nadaljnjem besedilu: hipotekarni 
upnik) uveljavi pravico do prednostnega poplačila zavarovane 
terjatve iz vrednosti zastavljene nepremičnine (v nadaljnjem be-
sedilu: prednostna poplačilna pravica) tako, da opravi postopek 
za prodajo zastavljene nepremičnine v skladu s tem zakonom 
in doseže poplačilo zavarovane terjatve:

1. iz prejete kupnine, če je postopek prodaje uspešen, ali
2. tako, da prevzame lastninsko pravico na zastavljeni 

nepremičnini, če postopek prodaje ni uspešen.
(2) Pravna dejanja v postopku prodaje zastavljene nepre-

mičnine zaradi uveljavitve prednostne poplačilne pravice hipo-
tekarnega upnika (v nadaljnjem besedilu: notarska prodaja) 
mora v imenu hipotekarnega upnika opraviti notar s sedežem 
v Republiki Sloveniji, če ni za posamezno dejanje določeno, da 
ga mora opraviti hipotekarni upnik sam.

(3) Hipotekarni upnik lahko zahteva, da v njegovem imenu 
izvede notarsko prodajo vsak notar (v nadaljnjem besedilu: 
zahteva za notarsko prodajo), ne glede na to, kateri notar je 
sestavil notarski zapis pravnega posla o ustanovitvi notarske 
hipoteke ali sporazum o neposredni izvršljivosti zavarovane 
terjatve.

(4) Notarska prodaja je dovoljena, če so glede notarske 
hipoteke oziroma zavarovane terjatve v času, od katerega učin-
kuje zaznamba notarske prodaje iz 15.e člena tega zakona, 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. notarska hipoteka je vknjižena v zemljiški knjigi in pri 
njej zaznamovana neposredna izvršljivost notarskega zapisa v 
skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo,

2. zavarovana terjatev, glede katere je zaznamovana 
neposredna izvršljivost iz prejšnje točke, obstaja, je dospela 
in ni bila plačana,

3. hipotekarni upnik je oseba iz četrtega odstavka 2. člena 
tega zakona,

4. dolžnik zavarovane terjatve in vknjiženi lastnik zasta-
vljene nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: zastavitelj) sta 
osebi iz četrtega ali petega odstavka 2. člena tega zakona,

5. notarska hipoteka je najzgodnejša po času začetka 
njenega učinkovanja glede na morebitne druge hipoteke ali 
zemljiške dolgove, vknjižene ali predznamovane glede zasta-
vljene nepremičnine.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek notarska prodaja ni 
dovoljena:

1. če je lastninska pravica na zastavljeni nepremičnini, 
ki naj bi bila predmet te prodaje, omejena z naslednjimi vpisi 
v zemljiški knjigi, ki učinkujejo pred trenutkom, od katerega 
učinkuje vknjižba notarske hipoteke:

– predznambo lastninske pravice,
– zaznambo spora o pridobitvi lastninske pravice,
– zaznambo vrstnega reda za prenos lastninske pravice,
– zaznambo izrednega pravnega sredstva glede vknjiž-

be prenosa lastninske pravice ali
2. če je glede zastavljene nepremičnine pred časom, od 

katerega učinkuje zaznamba notarske prodaje iz 15.e člena 
tega zakona, vložen predlog za vknjižbo prenosa lastninske 
pravice, o katerem še ni pravnomočno odločeno.

(6) V postopku notarske prodaje se šteje, da je pogoj iz 
2. točke četrtega odstavka tega člena izpolnjen, če hipotekar-
ni upnik s pisno izjavo potrdi, da zavarovana terjatev obstaja, 
je dospela in ni bila plačana. Ta izjava mora vsebovati nasled-
nje podatke o zavarovani terjatvi:

1. višino neplačane glavnice,
2. višino morebitnih pogodbenih obresti, obračunanih do 

dospelosti te terjatve,
3. čas dospelosti in višino zamudnih obresti, obračuna-

nih za čas od dospelosti terjatve do dneva izjave,
4. skupni znesek zavarovane terjatve kot vsota nepla-

čane glavnice in obračunanih obresti iz 2. in 3. točke tega 
odstavka.

15.b člen
(1) Notarsko prodajo lahko zahteva hipotekarni upnik, v 

korist katerega je vknjižena notarska hipoteka.
(2) Notarsko prodajo lahko zahteva tudi upnik, na kate-

rega se je s prenosom zavarovane terjatve prenesla notarska 
hipoteka in ta prenos še ni vknjižen v zemljiški knjigi, če ga 
izkaže z listino, ki je po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, pod-
laga za vknjižbo prenosa hipoteke v njegovo korist.

(3) Zahteva za notarsko prodajo mora vsebovati:
1. naslednje podatke o hipotekarnem upniku, dolžniku in 

zastavitelju, če ni hkrati glavni dolžnik:
– če je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji: 

firmo, poslovni naslov in matično številko,
– če je pravna oseba s sedežem zunaj Republike Slove-

nije: firmo in poslovni naslov in državo sedeža,
– če je hipotekarni upnik pravna oseba s sedežem zu-

naj Republike Slovenije tudi: naslov v Republiki Sloveniji, na 
katerega se pošiljajo obvestila v postopku notarske prodaje;

2. naslednje podatke o notarski hipoteki, glede katere 
hipotekarni upnik z zahtevo uveljavlja prednostno poplačilno 
pravico:

– identifikacijski znak izvedene pravice, s katerim je ta 
hipoteka vpisana v zemljiški knjigi (v nadaljnjem besedilu: ID 
hipoteke),

– opravilno številko notarskega zapisa o ustanovitvi hi-
poteke in ime notarja, ki ga je sestavil;

3. naslednje podatke o zastavljeni nepremičnini, prodaja 
katere je predmet zahteve:

– identifikacijski znak, s katerim je ta nepremičnina vpi-
sana v zemljiški knjigi (v nadaljnjem besedilu: identifikacijski 
znak nepremičnine),

– opis dejanskih značilnosti nepremičnine;
4. naslednje podatke o zavarovani terjatvi:
– podatke iz šestega odstavka 15.a člena tega zakona,
– če soglasje o neposredni izvršljivosti terjatve ni vse-

bovano že v notarskem zapisu o ustanovitvi hipoteke, tudi 
opravilno številko notarskega zapisa o tem soglasju in ime 
notarja, ki ga je sestavil;

5. vrednost nepremičnine, ocenjeno v skladu s 15.c čle-
nom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost), 
in izhodiščno ceno iz tretjega odstavka 15.g člena tega za-
kona;
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6. naslednje podatke o pogojih za ogled nepremičnine iz 
3. točke tega odstavka in dokumentacije o tej nepremičnini:

– čas, v katerem bo tistim, ki se zanimajo za nakup ne-
premičnine (v nadaljnjem besedilu: interesent), omogočeno, 
da opravijo ogled nepremičnine,

– mesto, na katerem bo interesentom omogočen pregled 
dokumentacije o nepremičnini,

– osebno ime in telefonsko številko kontaktne osebe 
hipotekarnega upnika, ki bo interesentom dala podrobnejše 
informacije o nepremičnini in dokumentaciji glede nepremič-
nine,

– druge pogoje, ki jih je določil hipotekarni upnik v skladu 
s 15.č členom tega zakona.

(4) Zahtevi za notarsko prodajo mora hipotekarni upnik 
priložiti:

1. izjavo iz šestega odstavka 15.a člena tega zakona, 
na kateri je notarsko overjen podpis zakonitega zastopnika 
hipotekarnega upnika,

2. cenitev zastavljene nepremičnine iz 15.c člena tega 
zakona,

3. če notarskega zapisa iz druge alineje 2. točke ali 
druge alineje 4. točke prejšnjega odstavka ni sestavil notar, 
pri katerem je vložena zahteva za notarsko prodajo, tudi od-
pravek tega notarskega zapisa,

4. če je hipotekarni upnik pravna oseba s sedežem zunaj 
Republike Slovenije, tudi potrdilo pristojnega organa države 
njegovega sedeža, da ima položaj osebe iz 1. ali 2. točke 
prvega odstavka 2. člena tega zakona,

5. če je dolžnik ali zastavitelj pravna oseba s sedežem 
zunaj Republike Slovenije, tudi potrdilo, s katerim pristojni 
organ države njegovega sedeža potrjuje, da je v ustreznem 
registru ali evidenci te države vpisan s firmo in poslovnim na-
slovom, navedenim v zahtevi za notarsko prodajo, in da ima 
položaj osebe iz 1. ali 2. točke prvega odstavka ali iz petega 
odstavka 2. člena tega zakona.

(5) Hipotekarni upnik mora ob vložitvi zahteve za no-
tarsko prodajo v dobro notarjevega denarnega računa, prek 
katerega notar sprejema vplačila in opravlja izplačila na pod-
lagi notarske hrambe (v nadaljnjem besedilu: fiduciarni račun 
notarja) plačati predujem za kritje stroškov notarske prodaje 
v višini 4 odstotkov izhodiščne cene.

15.c člen
(1) Vrednost zastavljene nepremičnine, ki je predmet 

notarske prodaje, mora oceniti oseba, ki ima dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ne-
premičnin v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje (v nadalj-
njem besedilu: pooblaščeni ocenjevalec).

(2) Pooblaščeni ocenjevalec mora oceniti vrednost za-
stavljene nepremičnine na podlagi vrednosti pri prisilni prodaji 
v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in 
ob upoštevanju izvedenih pravic in pravnih dejstev, ki bodo po 
izvedeni notarski prodaji omejevale lastninsko pravico kupca 
na nepremičnini.

(3) Če je za uporabo zastavljene nepremičnine po pred-
pisih o gradnji potrebno uporabno dovoljenje in tako dovolje-
nje ni bilo pridobljeno, mora ocenjevalec pri oceni vrednosti 
zastavljene nepremičnine ustrezno upoštevati tudi to.

15.č člen
(1) Hipotekarni upnik mora v obdobju trajanja postopka 

notarske prodaje nepremičnin vsakemu interesentu zagotoviti 
možnosti za ogled nepremičnine in pregled vse dokumenta-
cije o nepremičnini, s katero razpolaga, vključno s cenitvijo 
nepremičnine iz 15.c člena tega zakona, v skladu z drugim 
do petim odstavkom tega člena.

(2) Hipotekarni upnik mora omogočiti ogled nepremični-
ne in pregled vse dokumentacije o nepremičnini najmanj vsak 
delovni dan od 10. do 18. ure.

(3) Hipotekarni upnik mora določiti vsaj eno kontaktno 
osebo, ki bo interesentom dajala podrobnejše informacije o 

nepremičnini in dokumentaciji glede nepremičnine, in zagoto-
viti, da je ta oseba interesentom telefonsko dosegljiva najmanj 
vsak delovni dan od 10. do 18. ure.

(4) Hipotekarni upnik lahko določi, da mora interesent o 
nameravanem ogledu ali pregledu dokumentacije predhodno 
obvestiti kontaktno osebo. V tem primeru mora zagotoviti, da 
kontaktna oseba organizira ogled oziroma pregled dokumen-
tacije najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.

(5) Hipotekarni upnik mora omogočiti pregled dokumen-
tacije o nepremičnini na mestu, ki je na območju Republike 
Slovenije.

15.d člen
(1) Če vsebina zahteve za notarsko prodajo ni v skladu 

s tretjim odstavkom 15.b člena tega zakona, če ji niso prilo-
žene vse listine iz četrtega odstavka 15.b člena tega zakona 
ali če hipotekarni upnik ni vplačal predujma v skladu s petim 
odstavkom 15.b člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
nepopolna zahteva), mora notar v petih delovnih dneh po nje-
nem prejemu hipotekarnega upnika pozvati, da jo v 15 dneh 
ustrezno popravi oziroma dopolni.

(2) Če hipotekarni upnik v 15 dneh po prejemu notar-
jevega poziva iz prejšnjega odstavka nepopolne zahteve za 
notarsko prodajo ne popravi oziroma dopolni, se šteje, da je 
umaknil zahtevo za notarsko prodajo, in notar ustavi notarsko 
prodajo. O tem mora notar v petih delovnih dneh po poteku 
roka za dopolnitev sestaviti notarski zapisnik in odpravek tega 
zapisnika poslati hipotekarnemu upniku.

(3) Notar mora v petih delovnih dneh po prejemu popol-
ne zahteve za notarsko prodajo:

1. v zemljiški knjigi preveriti:
– ali sta izpolnjena pogoja dovoljenosti notarske prodaje 

iz 1. in 5. točke četrtega odstavka 15.a člena tega zakona,
– ali obstajajo ovire iz petega odstavka 15.a člena tega 

zakona in
– ali je pri kateri od hipotek ali zemljiških dolgov, ki 

omejujejo lastninsko pravico na nepremičnini, ki je predmet 
prodaje, zaznamovana izvršba;

2. po stanju poslovnega in sodnega registra preveriti, 
ali imata dolžnik in zastavitelj, če sta domači pravni osebi, 
položaj osebe iz četrtega ali petega odstavka 2. člena tega 
zakona;

3. preveriti preostale pogoje dovoljenosti notarske pro-
daje na podlagi listin, priloženih zahtevi za notarsko prodajo;

4. pri pristojnem organu vložiti zahtevo za izdajo potrdila 
o namenski rabi za zastavljeno nepremičnino, ki je predmet 
zahteve za notarsko prodajo.

(4) Če niso izpolnjeni pogoji dovoljenosti notarske proda-
je iz četrtega odstavka 15.a člena tega zakona ali če obstaja 
ovira za notarsko prodajo iz petega odstavka 15.a člena tega 
zakona, notar zavrne zahtevo za notarsko prodajo. O tem 
mora notar v roku iz prejšnjega odstavka sestaviti notarski 
zapisnik in odpravek tega zapisnika poslati hipotekarnemu 
upniku.

(5) Če so izpolnjeni pogoji dovoljenosti notarske prodaje 
iz četrtega odstavka 15.a člena tega zakona in če ni ovire za 
notarsko prodajo iz petega odstavka 15.a člena tega zakona, 
notar začne notarsko prodajo (v nadaljnjem besedilu: začetek 
notarske prodaje).

(6) O začetku notarske prodaje mora notar v roku iz 
tretjega odstavka tega člena sestaviti notarski zapisnik (v 
nadaljnjem besedilu: zapisnik o začetku notarske prodaje) 
in odpravek tega zapisnika poslati hipotekarnemu upniku. 
Zapisnik o začetku notarske prodaje mora poleg podatkov, ki 
jih mora po zakonu, ki ureja notariat, vsebovati vsak notarski 
zapisnik, vsebovati tudi:

1. identifikacijski znak nepremičnine, ki je predmet no-
tarske prodaje,

2. ID hipoteke, za uveljavitev katere je začeta notarska 
prodaja, in
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3. podatke o zavarovani terjatvi iz šestega odstavka 
15.a člena tega zakona.

15.e člen
(1) Začetek notarske prodaje se zaznamuje v zemljiški 

knjigi (v nadaljnjem besedilu: zaznamba notarske prodaje) na 
podlagi zapisnika o začetku notarske prodaje.

(2) Notar mora v roku iz tretjega odstavka 15.d člena 
tega zakona vložiti obvestilo za vpis zaznambe notarske 
prodaje in mu priložiti zapisnik o začetku notarske prodaje.

(3) Zaznamba notarske prodaje se vpiše pri hipoteki, za 
uveljavitev katere je začeta notarska prodaja.

(4) V zaznambi notarske prodaje se navedeta osebno 
ime notarja, ki vodi to prodajo, in opravilna številka zadeve, 
pod katero jo vodi.

(5) Zaznamba notarske prodaje se izbriše na podlagi 
notarskega zapisnika o ustavitvi notarske prodaje.

(6) Če notar ustavi notarsko prodajo, mora vložiti ob-
vestilo za izbris zaznambe notarske prodaje in mu priložiti 
zapisnik o ustavitvi notarske prodaje.

15.f člen
(1) Notar mora v roku iz tretjega odstavka 15.d člena 

tega zakona o začetku notarske prodaje obvestiti dolžnika 
zavarovane terjatve in zastavitelja, če ta ni hkrati glavni dol-
žnik, in ju opozoriti:

1. da bo opravljena notarska prodaja zastavljene nepre-
mičnine pod pogoji, navedenimi v vabilu k dajanju ponudb, ki 
je priloženo obvestilu, in

2. da bo notarska prodaja ustavljena samo, če je znesek 
v višini zavarovane terjatve, povečan za že nastale stroške 
notarske prodaje, plačan z nakazilom v dobro fiduciarne-
ga računa notarja, preden je v postopku notarske prodaje 
sklenjena prodajna pogodba z najugodnejšim ponudnikom 
v skladu s 15.n členom tega zakona ali sprejet enostranski 
pravni posel o prevzemu nepremičnine v skladu s 15.s členom 
tega zakona.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora notar priložiti:
1. odpravek zapisnika o začetku notarske prodaje in
2. besedilo vabila k dajanju ponudb iz 15.i člena tega 

zakona.
(3) Šteje se, da je dolžnik ali zastavitelj obveščen o no-

tarski prodaji v skladu s tem členom, če mu notar obvestilo iz 
prvega odstavka tega člena s prilogami iz prejšnjega odstavka 
tega člena pošlje s priporočeno pošiljko:

1. če je dolžnik ali zastavitelj pravna oseba s sedežem 
Republiki Sloveniji, na poslovni naslov, vpisan v sodnem 
registru,

2. če je dolžnik ali zastavitelj pravna oseba s sedežem 
zunaj Republike Slovenije, na poslovni naslov, naveden v 
potrdilu iz 5. točke četrtega odstavka 15.b člena tega zakona.

(4) Šteje se, da je hipotekarni upnik odstopil od notarske 
prodaje, če dolžnik ali zastavitelj, ki ni hkrati glavni dolžnik, 
preden je v postopku notarske prodaje sklenjena prodajna 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom v skladu s 15.n členom 
tega zakona ali sprejet enostranski pravni posel o prevzemu 
nepremičnine v skladu s 15.s členom tega zakona, v dobro 
fiduciarnega računa notarja plača znesek v višini zavarovane 
terjatve, povečan za že nastale stroške notarske prodaje.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka notar ustavi notar-
sko prodajo. O tem notar sestavi notarski zapisnik.

(6) Notar mora o ustavitvi notarske prodaje v treh dneh 
po prejemu plačila obvestiti hipotekarnega upnika, dolžnika 
zavarovane terjatve in zastavitelja, če ta ni hkrati glavni dol-
žnik, in:

1. če prejme plačilo iz četrtega odstavka tega člena, 
preden je poslal obvestilo o izidu zbiranja ponudb iz drugega 
odstavka 15.j člena tega zakona, vse ponudnike,

2. če to plačilo prejme pozneje, ponudnika, ki mu je 
uspelo v postopku zbiranja ponudb.

15.g člen
(1) Notarska prodaja se opravi na podlagi zavezujočega 

zbiranja ponudb.
(2) Zavezujoče zbiranje ponudb iz prejšnjega odstavka (v 

nadaljnjem besedilu: zbiranje ponudb) je javno vabilo k dajanju 
ponudb, s katerim se hipotekarni upnik kot prodajalec zaveže, 
da bo sklenil pogodbo o prodaji nepremičnine:

1. s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar 
ne nižje od izhodiščne cene,

2. če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, s 
tistim od njih, ki bo ponudil najkrajši rok plačila,

3. če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno 
in enak rok plačila, pa s tistim od njih, čigar ponudbo bo notar 
prejel najprej.

(3) Izhodiščna cena pri notarski prodaji mora biti enaka 
70 odstotkom ocenjene vrednosti nepremičnine.

15.h člen
(1) Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponu-

dnik pri zbiranju ponudb utrdi svojo obveznost skleniti prodajno 
pogodbo, če mu bo uspelo v postopku zbiranja ponudb.

(2) Varščina pri notarski prodaji mora biti enaka:
1. če izhodiščna cena ni višja od 200.000 eurov: 10 od-

stotkom izhodiščne cene,
2. v drugih primerih: 5 odstotkom izhodiščne cene.
(3) Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži samo 

ponudnik, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača var-
ščino.

(4) Varščina se plača v dobro fiduciarnega računa notarja.
(5) Če ponudniku ne uspe v postopku zbiranja ponudb ali 

če je notarska prodaja ustavljena po petem odstavku 15.f člena 
tega zakona, mu mora notar vrniti znesek plačane varščine v 
treh delovnih dneh po poteku roka za obvestitev ponudnikov o 
izidu zbiranja ponudb.

(6) Če ponudniku uspe v postopku zbiranja ponudb in 
sklene prodajno pogodbo v skladu s tem zakonom, ponudni-
kovo plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve 
te prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.

15.i člen
(1) Če notar začne notarsko prodajo, v imenu hipotekar-

nega upnika opravi zbiranje ponudb na podlagi javnega vabila 
k dajanju ponudb iz drugega odstavka 15.g člena tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: vabilo k dajanju ponudb).

(2) Vabilo k dajanju ponudb mora vsebovati:
1. naslednje podatke o nepremičnini, ki je predmet pro-

daje:
– identifikacijski znak nepremičnine,
– morebitne izvedene pravice in pravna dejstva, ki bodo 

omejevala lastninsko pravico kupca, po izvedeni notarski pro-
daji,

– opis dejanskih značilnosti nepremičnine,
– podatke o namenu rabe nepremičnine in morebitnih 

prostorskih ukrepih, ki veljajo na območju, na katerem leži 
nepremičnina, iz potrdila o namenski rabi,

– v primeru iz tretjega odstavka 15.c člena tega zakona 
tudi podatek, da je za uporabo nepremičnine po predpisih o 
gradnji potrebno uporabno dovoljenje in tako dovoljenje ni bilo 
pridobljeno;

2. izhodiščno ceno;
3. glede varščine:
– znesek varščine,
– številko fiduciarnega računa notarja, v dobro katerega 

mora ponudnik ta znesek plačati, in
– pouk o pogoju iz tretjega odstavka 15.h člena tega 

zakona;
4. druge pogoje prodaje v skladu s četrtim odstavkom 

15.a člena in 15.j do 15.n členom tega zakona;
5. rok za oddajo ponudb, poslovni naslov notarja, na ka-

terega ponudnik pošlje ali odda ponudbo, in opozorilo, da velja 
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za pravočasno samo ponudba, ki jo notar prejme do konca 
zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb;

6. podatke o pogojih za ogled nepremičnine in dokumen-
tacije o nepremičnini iz 6. točke tretjega odstavka 15.b člena 
tega zakona;

7. podatke, ki jih mora ponudba vsebovati v skladu s 
petim odstavkom tega člena;

8. rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu 
javnega zbiranja ponudb;

9. čas sklenitve prodajne pogodbe s ponudnikom, ki mu 
bo uspelo v postopku zbiranja ponudb, in poslovni naslov no-
tarja, pred katerim bo prodajna pogodba sklenjena.

(3) Vabilo k dajanju ponudb mora biti objavljeno najpo-
zneje:

1. dva meseca pred potekom roka za oddajo ponudb, če 
je izhodiščna cena višja od 100.000 eurov;

2. en mesec pred potekom roka za oddajo ponudb v 
drugih primerih.

(4) Notar mora vabilo k dajanju ponudb objaviti:
1. na javnem spletnem portalu Agencije Republike Slove-

nije za javnopravne evidence in storitve, in
2. tudi v dveh časopisih, ki izhajata dnevno na celotnem 

območju Republike Slovenije, če je izhodiščna cena višja od 
100.000 eurov.

(5) Ponudba mora vsebovati:
1. naslednje podatke o ponudniku:
– če je ponudnik pravna oseba s sedežem v Republiki 

Sloveniji: firmo, poslovni naslov in matično številko,
– če je ponudnik pravna oseba s sedežem zunaj Republi-

ke Slovenije: firmo in poslovni naslov, državo sedeža in davčno 
številko ter naslov v Republiki Sloveniji, na katerega se pošiljajo 
obvestila v postopku notarske prodaje,

– če je ponudnik fizična oseba s prebivališčem v Republiki 
Sloveniji: osebno ime, naslov prebivališča in enotno matično 
številko občana,

– če je ponudnik fizična oseba s prebivališčem zunaj Re-
publike Slovenije: osebno ime, naslov in državo prebivališča ter 
naslov v Republiki Sloveniji, na katerega se pošiljajo obvestila 
v postopku notarske prodaje,

2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
3. ponujeni rok plačila, ki ne sme biti daljši od dveh me-

secev.

15.j člen
(1) O odpiranju ponudb notar sestavi notarski zapisnik, ki 

mora vsebovati:
1. vsaki ponudbi:
– podatke iz petega odstavka 15.i člena tega zakona,
– čas prejema ponudbe in
– podatke o plačilu varščine;
2. ugotovitev, kateremu ponudniku je uspelo v postopku 

zbiranja ponudb.
(2) Notar mora hipotekarnega upnika in ponudnike ob-

vestiti o izidu zbiranja ponudb v roku, določenem v vabilu k 
dajanju ponudb, ki ne sme biti pozneje kot pet delovnih dni 
po poteku roka za oddajo ponudb in ne prej kot tri delovne dni 
pred časom, določenim za sklenitev prodajne pogodbe v vabilu 
k dajanju ponudb.

(3) Notar mora hipotekarnemu upniku in ponudniku, ki 
mu je uspelo v postopku zbiranja ponudb, z obvestilom iz 
prejšnjega odstavka:

1. poslati besedilo pogodbe o prodaji zastavljene nepre-
mičnine za ceno in z rokom njenega plačila, kot ju je ponudil 
ponudnik v postopku zbiranja ponudb, ter pod drugimi pogoji 
prodaje v skladu s tem zakonom, in

2. ju opozoriti, da se morata zaradi sklenitve prodajne 
pogodbe v obliki notarskega zapisa zglasiti pri njem ob času, 
določenem za sklenitev pogodbe v vabilu k dajanju ponudb.

(4) Če se ponudnik, ki mu je uspelo v postopku zbiranja 
ponudb, ob času, določenem za sklenitev pogodbe v vabilu k 
dajanju ponudb, ne zglasi pri notarju zaradi sklenitve pogodbe 

ali če odkloni sklenitev pogodbe, mora hipotekarnemu upniku 
plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti 
prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka plačilo varščine velja 
za plačilo pogodbene kazni.

15.k člen
(1) Za prodajno pogodbo, ki jo skleneta hipotekarni upnik 

kot prodajalec in ponudnik, ki mu je uspelo v postopku zbiranja 
ponudb, se uporabljajo pravila, določena v 15.l do 15.n členu 
tega zakona.

(2) Uporabe pravil iz prejšnjega odstavka s pogodbo ni 
dopustno izključiti.

15.l člen
(1) Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od dveh 

mesecev.
(2) Rok za plačilo kupnine teče:
1. če je pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, od 

uresničitve tega pogoja,
2. v drugih primerih od sklenitve pogodbe.
(3) Kupnino mora kupec plačati v dobro fiduciarnega 

računa notarja.
(4) Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 

15 dni, lahko hipotekarni upnik odstopi od prodajne pogodbe, 
ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za plačilo kupnine.

(5) Izjavo o odstopu od pogodbe iz prejšnjega odstavka 
hipotekarni upnik izroči notarju. Notar mora izjavo poslati s 
priporočeno pošiljko na naslov, ki ga je kupec navedel v svoji 
ponudbi. Izjava začne učinkovati z dnem, ko jo notar odda.

15.m člen
Hipotekarni upnik in notar nista odgovorna za stvarne 

napake nepremičnine, ki je predmet notarske prodaje.

15.n člen
(1) Pogodba o prodaji nepremičnine, ki jo v postopku 

notarske prodaje skleneta hipotekarni upnik kot prodajalec 
in ponudnik, ki mu je uspelo v postopku zbiranja ponudb (v 
nadaljnjem besedilu: prodajna pogodba), mora biti sklenjena v 
obliki notarskega zapisa.

(2) V notarskem zapisu prodajne pogodbe notar potrdi, da 
je bila pogodba sklenjena v postopku notarske prodaje nepre-
mičnine, izvedenem v skladu s tem zakonom.

(3) Če je predmet prodajne pogodbe nepremičnina, za 
prodajo katere je glede na namen njene rabe, naveden v potr-
dilu o namenski rabi, potrebno dovoljenje, soglasje ali odobritev 
pristojnega organa:

1. mora biti prodajna pogodba sklenjena pod odložnim po-
gojem, da bo to dovoljenje, soglasje ali odobritev dana, in pod 
razveznim pogojem, ki se uresniči, če pristojni organ zavrne 
zahtevo za to dovoljenje, soglasje ali odobritev;

2. mora notar v petih delovnih dneh po sklenitvi prodajne 
pogodbe pri pristojnem organu vložiti zahtevo za to dovoljenje, 
soglasje ali odobritev.

(4) Če je hipotekarni upnik kot prodajalec zavezan za pla-
čilo prometnega davka od prodaje nepremičnine, mora notar:

1. v petih delovnih dneh pri pristojnem organu priglasiti 
odmero prometnega davka in

2. v roku, določenem v odmerni odločbi, za račun pro-
dajalca plačati prometni davek v breme predujma iz petega 
odstavka 15.b člena tega zakona.

(5) Rok iz 1. točke prejšnjega odstavka teče:
1. če je pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, od 

uresničitve tega pogoja,
2. v drugih primerih od sklenitve pogodbe.

15.o člen
(1) Ko kupec plača kupnino v dobro fiduciarnega računa 

notarja, prenehajo naslednje pravice in pravna dejstva, ki so 
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omejevala lastninsko pravico na nepremičnini, ki je predmet 
notarske prodaje:

1. hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. tista osebna služnost, stvarno breme in stavbna pravi-

ca, ki je bila pridobljena po trenutku, od katerega je učinkovala 
notarska hipoteka, zaradi uveljavitve katere je bila izvedena 
notarska prodaja.

(2) Notar mora v petih delovnih dneh po prejemu kupnine 
sestaviti notarski zapisnik o prenosu lastninske pravice na 
kupca, ki mora vsebovati:

1. ugotovitev notarja, da je bila plačana kupnina in da so 
izpolnjeni pogoji za prenos lastninske pravice na kupca,

2. podatke o kupcu, ki jih mora po zakonu, ki ureja ze-
mljiško knjigo, vsebovati listina, ki je podlaga za vpis pravice v 
korist določene osebe,

3. podatke o zastavitelju kot osebi, proti kateri učinkuje 
prenos lastninske pravice,

4. identifikacijski znak nepremičnine,
5. ID hipoteke in ID zaznambe neposredne izvršljivosti 

pri tej hipoteki.
(3) Notar mora zapisniku o prenosu lastninske pravice na 

kupca priložiti prodajno pogodbo.
(4) Zapisnik o prenosu lastninske pravice na kupca je 

listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na nepre-
mičnini v korist kupca.

(5) Notar mora v roku iz drugega odstavka tega člena v 
zemljiškoknjižnem postopku vložiti obvestilo za vknjižbo la-
stninske pravice v korist kupca v vrstnem redu učinkovanja 
notarske hipoteke. Za to obvestilo se smiselno uporabljajo 
predpisi o obvestilu izvršilnega sodišča za vknjižbo lastninske 
pravice v vrstnem redu učinkovanja zaznambe izvršbe. Pri 
smiselni uporabi se zaznamba izvršbe šteje kot zaznamba 
neposredne izvršljivosti.

(6) Če zemljiškoknjižno sodišče na podlagi zapisnika o 
prenosu lastninske pravice na kupca dovoli vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupca, hkrati po uradni dolžnosti dovoli tudi 
izbris naslednjih vpisov ne glede na to, od katerega trenutka 
učinkujejo:

1. vseh zaznamb izvršbe na nepremičnini in morebitne 
zaznambe stečaja,

2. vseh vknjiženih oziroma predznamovanih hipotek ozi-
roma vknjiženega zemljiškega dolga,

3. vseh vknjiženih oziroma predznamovanih pravic prepo-
vedi odtujitve in obremenitve in zaznamb prepovedi odtujitve 
in obremenitve,

4. vseh vknjiženih predkupnih in odkupnih pravic.
(7) Če zemljiškoknjižno sodišče na podlagi zapisnika o 

prenosu lastninske pravice na kupca dovoli vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupca, hkrati po uradni dolžnosti dovoli tudi 
izbris naslednjih vpisov, če učinkujejo po trenutku, od katerega 
učinkuje notarska hipoteka, zaradi uveljavitve katere je bila 
izvedena notarska prodaja:

1. vseh predznamovanih lastninskih pravic,
2. vseh vknjiženih oziroma predznamovanih osebnih slu-

žnosti, stvarnih bremen ali stavbnih pravic,
3. vseh zaznamb vrstnega reda za pridobitev lastninske 

pravice oziroma drugih stvarnih pravic, razen stvarne služnosti,
4. vseh zaznamb spora o pridobitvi pravice,
5. vseh zaznamb izrednega pravnega sredstva.
(8) Vpisi iz 1. točke petega odstavka 15.a člena tega 

zakona so ovira za dovolitev vpisov na podlagi zapisnika o 
prenosu lastninske pravice na kupca.

(9) O plačilu kupnine mora notar v roku iz drugega odstavka 
tega člena obvestiti hipotekarnega upnika. V obvestilu ga mora 
opozoriti na rok za priglasitev obračuna zavarovane terjatve in 
stroškov iz 1. točke petega odstavka 15.p člena tega zakona.

15.p člen
(1) Stroški notarske prodaje so notarski stroški in drugi 

stroški hipotekarnega upnika.

(2) Notarski stroški so:
1. nadomestila za notarjeva opravila v postopku notarske 

prodaje,
2. stroški za objave iz četrtega odstavka 15.i člena tega 

zakona,
3. stroški poštnin za obvestila, ki jih mora poslati notar v 

postopku notarske prodaje,
4. morebitne takse in druge pristojbine, ki jih mora pla-

čati notar za pridobitev izpisov in potrdil v postopku notarske 
prodaje,

5. morebitni prometni davek, ki ga plača notar po četrtem 
odstavku 15.n člena tega zakona.

(3) Notarske stroške mora notarju plačati hipotekarni 
upnik. Notar ima pravico kriti te stroške v breme predujma iz 
petega odstavka 15.b člena tega zakona (v nadaljnjem bese-
dilu: predujem). Če predujem ne zadošča za njihovo kritje, pa 
tudi v breme kupnine.

(4) Drugi stroški hipotekarnega upnika so:
1. nadomestilo, ki ga hipotekarni upnik plača za cenitev iz 

15.c člena tega zakona;
2. nadomestila, ki jih hipotekarni upnik plača izvajalcem, 

ki jih pooblasti za pridobivanje dokumentacije o nepremičnini 
ali za izpolnitev svojih obveznosti iz 15.č člena tega zakona;

3. takse in druge pristojbine, ki jih plača hipotekarni upnik 
za pridobitev dokumentacije o nepremičnini ali izpisov in potrdil, 
ki jih mora predložiti v postopku notarske prodaje.

(5) Hipotekarni upnik mora v petih delovnih dneh po prejemu 
obvestila iz devetega odstavka 15.o člena tega zakona notarju:

1. priglasiti stroške iz prejšnjega odstavka in jih izkazati z 
ustreznimi računi za te storitve,

2. predložiti izjavo o skupnem znesku zavarovane terjatve 
po stanju na dan plačila kupnine, na kateri je notarsko overjen 
podpis zakonitega zastopnika hipotekarnega upnika.

(6) Za izjavo iz 2. točke prejšnjega odstavka se smiselno 
uporablja šesti odstavek 15.a člena tega zakona.

(7) Notar mora v petih delovnih dneh od poteka roka iz 
petega odstavka tega člena sestaviti obračun notarske prodaje 
v obliki notarskega zapisnika in ga poslati hipotekarnemu upni-
ku, dolžniku in zastavitelju, če ta ni hkrati dolžnik.

(8) Obračun notarske prodaje mora vsebovati:
1. glede notarskih stroškov:
– skupni znesek notarskih stroškov in razčlenitev posa-

meznih stroškov,
– znesek predujma, porabljenega za kritje stroškov,
– znesek kupnine, porabljen za kritje teh stroškov;
2. če je znesek predujma višji od skupnega zneska notar-

skih stroškov: znesek neporabljenega predujma;
3. skupni znesek drugih stroškov hipotekarnega upnika in 

razčlenitev posameznih stroškov;
4. skupni znesek stroškov notarske prodaje kot seštevek 

skupnega zneska notarskih stroškov in drugih stroškov hipo-
tekarnega upnika;

5. skupni znesek zavarovane terjatve po stanju na dan 
plačila kupnine;

6. vsoto zneskov iz 4. in 5. točke tega odstavka;
7. skupni znesek kupnine.
(9) Notar mora v treh delovnih dneh po poteku roka iz 

sedmega odstavka tega člena hipotekarnemu upniku nakazati:
1. če je skupni znesek kupnine enak ali manjši od vsote 

zneskov iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka: celotni znesek 
kupnine, zmanjšan za morebitni znesek notarskih stroškov, ki 
jih je pokril v breme kupnine po tretjem odstavku tega člena;

2. če je skupni znesek kupnine večji od vsote zneskov 
iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka: znesek v višini vsote teh 
zneskov.

(10) Hkrati z nakazilom iz prejšnjega odstavka mora notar 
hipotekarnemu upniku nakazati tudi morebitni znesek nepora-
bljenega predujma.

(11) Če je skupni znesek kupnine večji od vsote zneskov 
iz 4. in 5. točke osmega odstavka tega člena, mora notar v roku 
iz devetega odstavka tega člena razliko do polnega zneska 
kupnine nakazati:
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1. če je bila lastninska pravica na nepremičnini omejena s 
poznejšo hipoteko ali zemljiškim pismom:

– v primeru iz prvega odstavka 15.š člena tega zakona: v 
sodni depozit izvršilnega sodišča,

– če je bil nad zastaviteljem začet stečajni postopek: v dobro 
njegovega denarnega računa,

– v drugih primerih: v sodni depozit v korist imetnika te hipo-
teke ali zemljiškega pisma,

2. če lastninska pravica na nepremičnini ni bila omejena 
s poznejšo hipoteko ali zemljiškim pismom: v dobro denarnega 
računa zastavitelja.

15.r člen
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je la-

stninska pravica na nepremičnini, ki je predmet notarske prodaje, 
omejena:

1. z zakonito predkupno pravico ali
2. s pogodbeno predkupno pravico, ki je vpisana v zemljiško 

knjigo in ki učinkuje pred trenutkom, od katerega učinkuje notar-
ska hipoteka, zaradi uveljavitve katere se izvaja notarska prodaja.

(2) Prodajna pogodba s ponudnikom, ki mu je uspelo na jav-
ni dražbi, mora biti sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni 
upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim 
pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi to 
pravico.

(3) Predkupni upravičenec lahko uveljavi predkupno pravico 
za ceno, ki je enaka:

1. če je bil postopek zbiranja ponudb uspešen: ceni, za ka-
tero je hipotekarni upnik sklenil prodajno pogodbo s ponudnikom, 
ki mu je uspelo v postopku zbiranja ponudb, ali

2. če postopek zbiranja ponudb ni bil uspešen: izhodiščni 
ceni, po kateri bo hipotekarni upnik prevzel nepremičnino.

(4) Notar mora:
1. obvestiti predkupnega upravičenca o ceni, za katero lahko 

uresniči predkupno pravico,
2. ga pozvati, da se ob času, ki ga določi in ne sme biti krajši 

kot 15 dni po prejemu poziva, zglasi pri njem zaradi sklenitve 
prodajne pogodbe s hipotekarnim upnikom za ceno iz 1. točke 
tega odstavka, in da do takrat v dobro fiduciarnega računa notarja 
plača celotno kupnino, in

3. ga opozoriti, da bo predkupna pravica prenehala, če je ne 
uveljavi tako, kot je navedeno v pozivu.

(5) Če se po zakonu, ki ureja posamezno zakonito predku-
pno pravico, obvestilo predkupnim upravičencem objavi z oklicem 
pri pristojnem organu, se ne uporablja 1. točka prejšnjega odstav-
ka, in mora notar poziv in opozorilo iz 2. in 3. točke prejšnjega 
odstavka poslati predkupnemu upravičencu, ki se je odzval na ta 
oklic in ob upoštevanju prednostnega vrstnega reda za uveljavitev 
te zakonite predkupne pravice.

(6) Predkupni upravičenec lahko uveljavi predkupno pravico 
samo tako:

1. da ob času, navedenem v pozivu iz prejšnjega odstavka, s 
hipotekarnim upnikom v obliki notarskega zapisa sklene prodajno 
pogodbo za ceno iz tretjega odstavka tega člena, in

2. da do poteka tega časa v dobro fiduciarnega računa 
notarja plača celotno kupnino.

(7) Ne glede na splošna pravila, ki bi se uporabljala za uve-
ljavitev predkupne pravice, če nepremičnina ne bi bila prodana ali 
prevzeta v postopku notarske prodaje, lahko predkupni upraviče-
nec po začetku notarske prodaje uveljavi predkupno pravico samo 
tako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

15.s člen
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo:
1. če postopek zbiranja ponudb ni bil uspešen, in
2. če:
– lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet notar-

ske prodaje, ni omejena z nobeno predkupno pravico iz prvega 
odstavka 15.r člena tega zakona, ali

– je omejena s tako predkupno pravico, vendar je upraviče-
nec ni uveljavil.

(2) Hipotekarni upnik uresniči pravno možnost prevzeti 
lastninsko pravico na nepremičnini iz 2. točke prvega odstavka 
15.a člena tega zakona za izhodiščno ceno z enostranskim 
pravnim poslom o prevzemu lastninske pravice.

(3) Enostranski pravni posel o prevzemu lastninske pravi-
ce mora biti izjavljen v obliki notarskega zapisa.

(4) Če je izhodiščna cena višja od zneska zavarovane 
terjatve, povečanega za stroške notarske prodaje, mora hipote-
karni upnik v dobro fiduciarnega računa notarja plačati razliko v 
15 dneh od sestave notarskega zapisa iz prejšnjega odstavka. 
Z plačano razliko ravna notar v skladu z enajstim odstavkom 
15.p člena tega zakona.

(5) Za prenos lastninske pravice na hipotekarnega upnika 
se smiselno uporablja 15.o člen tega zakona.

(6) Če postopek zbiranja ponudb ni bil uspešen in hipote-
karni upnik ne uresniči pravne možnosti prevzema lastninske 
pravice na nepremičnini, notarske stroške plača hipotekarni 
upnik. O plačilu notarskih stroškov in doplačilu razlike, če pre-
dujem ne zadošča, obvesti notar hipotekarnega upnika.

15.š člen
(1) Če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet 

notarske prodaje, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom, pri 
katerem je ob začetku postopka notarske prodaje zaznamova-
na izvršba, mora notar v roku iz tretjega odstavka 15.d člena 
tega zakona o začetku notarske prodaje obvestiti sodišče, 
ki vodi to izvršbo (v nadaljnjem obvestilu: izvršilno sodišče). 
Obvestilu mora priložiti zapisnik o začetku notarske prodaje.

(2) Izvršilno sodišče mora v petih delovnih dneh po preje-
mu obvestila iz prejšnjega odstavka:

1. če je bila v izvršilnem postopku nepremičnina, ki je 
predmet notarske prodaje, že domaknjena kupcu, o tem obve-
stiti notarja, in obvestilu priložiti sklep o domiku;

2. v drugih primerih prekiniti izvršilni postopek glede izvrš-
be na to nepremičnino.

(3) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka notar preki-
ne notarsko prodajo.

(4) V primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena 
mora izvršilno sodišče obvestiti notarja o morebitni razveljavitvi 
sklepa o domiku in o pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepre-
mičnine kupcu. Obvestilu mora priložiti sklep o razveljavitvi 
sklepa o domiku oziroma sklep o izročitvi nepremičnine kupcu s 
potrdilom o pravnomočnosti. Notar mora v petih delovnih dneh 
po prejemu tega obvestila:

1. če je bil sklep o domiku razveljavljen: nadaljevati no-
tarsko prodajo,

2. če je postal sklep o izročitvi nepremičnine pravnomo-
čen: ustaviti notarsko prodajo.

(5) Če je v primeru iz 2. točke drugega odstavka tega 
člena notarska prodaja ustavljena, mora notar o tem obvestiti 
izvršilno sodišče in obvestilu priložiti zapisnik o ustavitvi notar-
ske prodaje.

(6) Izvršilno sodišče na podlagi notarjevega obvestila 
iz prejšnjega odstavka nadaljuje prekinjeni izvršilni postopek.

(7) Če je bila lastninska pravica na nepremičnini prenesena 
na kupca po 15.o členu tega zakona ali če je hipotekarni upnik 
prevzel lastninsko pravico na nepremičnini po 15.s členu tega 
zakona, mora notar o tem obvestiti izvršilno sodišče. Obvestilu 
mora priložiti obračun notarske prodaje iz 15.p člena tega zakona.

(8) Izvršilno sodišče na podlagi notarjevega obvestila iz 
prejšnjega odstavka ustavi izvršbo na nepremičnino. V primeru 
iz enajstega odstavka 15.p člena tega zakona in v primeru iz 
četrtega odstavka 15.s člena tega zakona izvršilno sodišče raz-
liko do polnega zneska kupnine oziroma plačano razliko, ki jo je 
notar položil v sodni depozit, razdeli po pravilih o razdelitvi zne-
ska, dobljenega s prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku.

15.t člen
(1) Če je bil nad zastaviteljem pred začetkom notarske 

prodaje začet stečajni postopek, mora notar o začetku notarske 
prodaje obvestiti upravitelja, imenovanega v tem postopku (v 
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nadaljevanju: upravitelj). Obvestilu mora priložiti zapisnik o 
začetku notarske prodaje.

(2) Upravitelj mora na podlagi obvestila iz prejšnjega 
odstavka:

1. če je bila v stečajnem postopku že sklenjena pogodba 
o prodaji nepremičnine, o tem obvestiti notarja,

2. v drugih primerih prekiniti prodajo nepremičnine v ste-
čajnem postopku.

(3) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka notar preki-
ne notarsko prodajo.

(4) V primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena 
mora upravitelj obvestiti notarja o morebitni razvezi pogodbe 
o prodaji nepremičnine v stečajnem postopku in o pravnomoč-
nosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. Obvestilu mora 
priložiti sklep o razveljavitvi sklepa o domiku oziroma sklep o 
izročitvi nepremičnine kupcu s potrdilom o pravnomočnosti. 
Notar mora v petih delovnih dneh po prejemu tega obvestila:

1. če je bila pogodba o prodaji nepremičnine v stečajnem 
postopku razvezana: nadaljevati notarsko prodajo,

2. če je postal sklep o izročitvi nepremičnine pravnomo-
čen: ustaviti notarsko prodajo.

(5) Če je v primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
notarska prodaja ustavljena, mora notar o tem obvestiti upravi-
telja in obvestilu priložiti zapisnik o ustavitvi notarske prodaje.

(6) Upravitelj na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka 
nadaljuje prodajo v stečajnem postopku.

(7) Če je bila lastninska pravica na nepremičnini prenesena 
na kupca po 15.o členu tega zakona ali če je hipotekarni upnik 
prevzel lastninsko pravico na nepremičnini po 15.s členu tega 
zakona, mora notar o tem obvestiti upravitelja. Obvestilu mora 
priložiti obračun notarske prodaje iz 15.p člena tega zakona.

(8) V primeru iz enajstega odstavka 15.p člena tega zakona 
in v primeru iz četrtega odstavka 15.s člena tega zakona se raz-
lika do polnega zneska kupnine oziroma plačana razlika, ki jo je 
nakazal notar v dobro računa zastavitelja kot stečajnega dolžni-
ka, razdeli po pravilih, ki bi se uporabljala za razdelitev kupnine, 
dosežene s prodajo nepremičnine v stečajnem postopku.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Določbi petega in šestega odstavka 7. člena zakona se 

ne uporabljata za razmerja, ki so nastala pred dnem uveljavitve 
tega zakona.

10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan 
po objavi.

Št. 413-01/13-1/12
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1434-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.

Podpredsednica

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3038. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za zasluge pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo in pri ohranjanju spomina na priprave nanjo 
ter pri krepitvi domoljubja prejme

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

srebrni red za zasluge.

Št. 094-01-31/13-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3039. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za september 2013

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za september 2013

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2013 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

Št. 9621-160/2013/3
Ljubljana, dne 1. oktobra 2013
EVA 2013-1522-0031

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

IVANČNA GORICA

3040. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini 
Ivančna Gorica

Na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) v povezavi z 2. členom 
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju po-
kopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, 
Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 
17I/91-I-ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US: 
U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 
2/04 – ZZdrI-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB8, 21/13), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 59/11), 6. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04), dru-
gega odstavka 4. člena Odloka o pokopališčih, pokopališkem 
redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni 
vestnik, št. 1/98, 3/04 in Uradni list RS, št. 50/12) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na 29. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke 
in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: koncedent) s tem 

odlokom kot koncesijskim aktom določa predmet, območje in 
uporabnike gospodarske javne službe, pogoje, postopek in 
merila za podeljevanje koncesije in pogoje opravljanja gospo-
darske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti na 
območju Občine Ivančna Gorica.

Odlok določa predvsem:
– predmet izvajanja javne službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje koncesijske gospodarske 

javne službe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– razmerje med koncedentom in koncesionarjem,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja za opravljanje go-

spodarske javne službe,
– pogrebne storitve na pokopališču,
– prenehanje koncesijskega razmerja.

II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je lokalna gospodar-

ska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in odlokom 
Občine Ivančna Gorica, ki določa pokopališko in pogrebno 
dejavnost ter tehničnimi pravili, kodeksi pristojnih organov Re-
publike Slovenije in tem odlokom, ki obsega:

– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih storitev.

3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so 

predvsem naslednje:
– prva ureditev groba,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– opravljanje izkopov posmrtnih ostankov umrlih,
– prekop grobov.

4. člen
Pogrebne storitve se izvajajo izven pokopališča, na po-

kopališču in v poslovilnem objektu (mrliški vežici) ter obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– priprava oziroma ureditev mrliške vežice ali drugega 

kraja, kjer pokojnik leži,
– prevoz pokojnika (po potrebi),
– skrb za organizacijo in izvajanje pogrebnih svečanosti,
– oskrba oziroma ureditev pokojnika (npr. upepeljevanje),
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Koncesionar mora glede pogrebne svečanosti oziroma 

prenosa pokojnika od mrliške vežice ali drugega mesta, kjer 
pokojnik leži, upoštevati želje svojcev pokojnika in prepustiti 
spremstvo krste ali žare spremljevalcem, ki jih izberejo svojci 
(npr. prenos pokojnika prepusti lovskemu, gasilskemu ali dru-
gemu pogrebnemu moštvu).

Pokopališka in pogrebna dejavnost zajema tudi druga 
opravila glede na krajevne običaje in potrebe.

III. POOBLASTILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI

5. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Ivančna Gorica, 

ki koncesijsko pogodbo sklene v imenu vseh upravljavcev 
poslovilnih objektov in pokopališč – krajevnih skupnosti. Pred 
sklenitvijo pogodbe občina o izbranem koncesionarju pisno 
obvesti svete krajevnih skupnosti.

6. člen
Javna služba pokopališke in pogrebne dejavnosti na območ-

ju Občine Ivančna Gorica se podeli kot izključna pravica opravljati 
pokopališko in pogrebno dejavnost na naslednjih pokopališčih:

1. Ambrus
2. Krka
3. Leščevje
4. Muljava
5. Stična
6. Šentvid pri Stični
7. Višnja Gora
8. Zagradec
9. Ivančna Gorica.
Občina Ivančna Gorica kot koncedent lahko podeli eno 

koncesijo za več pokopališč ali za posamezno pokopališče iz 
prvega odstavka tega člena.

Kandidat sme predložiti zgolj eno ponudbo za posamezno 
pokopališče, v primeru skupne vloge pa sme biti ista oseba 
udeležena le pri eni vlogi za posamezno pokopališče.

S podelitvijo koncesije pridobi koncesionar izključno pra-
vico opravljanja javne službe na območju in za dejavnost, za 
katero mu je bila podeljena koncesija.

Koncesionar opravlja koncesionirano javno službo v svo-
jem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

7. člen
Koncesionar je lahko pravna oseba, fizična oseba, ki 

opravlja dejavnost oziroma samostojni podjetnik posameznik 
in izpolnjuje naslednje pogoje:
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– je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in 
ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do 

koncedenta,
– predloži dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima 

potrebna znanja, izkušnje in potrebna potrdila za izvajanje 
dejavnosti,

– razpolaga z zadostnim številom usposobljenih delav-
cev (ustrezna znanja, izkušnje) za opravljanje razpisane javne 
službe,

– ima zadostne tehnične zmogljivosti za izvajanje razpi-
sane javne službe,

– se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z 
opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi ali občini,

– izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zako-
nodaja.

8. člen
Koncesionar ima pri izvajanju javne službe po tem odloku 

zlasti naslednje obveznosti:
– zagotavljati storitve po tem odloku vsem pod enakimi 

pogoji, neprekinjeno in kvalitetno,
– nuditi storitve v skladu s ceno storitev,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in 

standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– izdajati soglasja, določena s tem odlokom in zakono-

dajo,
– sestavljati cenike storitev in jih posredovati občinskemu 

svetu v sprejem,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– voditi evidenco umrlih in druge evidence, določene s 

tem odlokom, odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
področno zakonodajo,

– poročati občini o izvajanju koncesije,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– pri opravljanju storitev spoštovati krajevne običaje,
– opravljati druge naloge, določene s tem odlokom, zako-

nodajo, kodeksi stroke in drugimi veljavnimi predpisi.
Koncesionar odgovarja za škodo, ki jo sam ali njegovi 

zaposleni, zakrivi pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti po tem odloku.

IV. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA

9. člen
Koncesionarja izbere Občina Ivančna Gorica po postop-

ku, določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve konce-
sije, na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Javni razpis vsebuje predvsem naslednje 
sestavine:

– merila za izbor koncesionarja,
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije, v skladu 

s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– rok za izbiro koncesionarja,
– določbe v primeru neuspešnega javnega razpisa.
Ponudbe odpira in ocenjuje s strani župana imenovana 

tričlanska strokovna komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika 
občine in en predstavnik upravljavca pokopališča. Strokovna 
komisija se imenuje za vsako pokopališče posebej, predstav-
nika občine pa sta lahko ista za vse komisije.

O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo. 
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se 
uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo v obsegu in na 
način kot je določen v zakonu, tem odloku, koncesijski pogodbi, 
drugih predpisih in kodeksih ter v skladu z navodili občine.

10. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas štirih let. 

Veljati začne s podpisom obeh pogodbenih strank.

11. člen
Koncesionar mora za koncesijsko dejavnost voditi ločeno 

računovodstvo, na podlagi katerega koncedent opravlja nadzor.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati 

Občini Ivančna Gorica letno poročilo o opravljenih storitvah za 
preteklo leto in plačati občini koncesijsko dajatev v višini naj-
manj treh odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene 
z izvajanjem dejavnosti po tem odloku v preteklem letu.

Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico vpo-
gleda v poslovne knjige koncesionarja.

Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje re-
sničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila 
za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva sestave zadnje 
bilance, v kateri je opredeljena koncesijska dejavnost.

12. člen
Koncesionar, ki je iz razlogov iz 22. in 23. člena tega 

odloka med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je 
dolžan plačevati koncesijo po tem odloku, mora posredovati 
podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo, v tridesetih 
dneh po prenehanju izvajanja dejavnosti.

13. člen
Podrobnejše pogoje, plačilo in koncesijske dajatve se 

določijo v koncesijski pogodbi.
Sredstva iz 11. člena tega odloka so prihodek proračuna 

Občine Ivančna Gorica.

V. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA

14. člen
Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponudbena cena pokopaliških storitev:

– najnižja kumulativna cena koncesioniranih storitev 
40 točk,

– vsaka naslednja višja cena 5 točk manj;
– pisne reference:

– vsaka posamična pisna referenca 5 točk (za pokopa-
lišča na območju ene občine,

– velja ena referenca), vendar skupno največ 15 točk;
– višina koncesijske dajatve:

– 3 odstotke od fakturirane vrednosti storitev, ustvarje-
ne z izvajanjem pokopališke dejavnosti 5 točk,

– vsak naslednji celi višji odstotek dodatnih 5 točk, 
vendar skupno največ 15 točk.

V primeru enakega števila točk dveh ali več ponudnikov 
se s temi ponudniki lahko opravijo dodatna pogajanja.

Občina Ivančna Gorica si pridržuje pravico, da ne izbere 
nikogar izmed ponudnikov, oziroma, da z nobenim ponudni-
kom ne podpiše pogodbe, in sicer brez povrnitve kakršnih koli 
stroškov ali škode.

VI. KONCESIJSKA POGODBA

15. člen
S koncesijsko pogodbo koncesionar in občina uredita 

medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem pokopališke de-
javnosti, zlasti pa:

– dolžnost koncesionarja poročati občini o vseh dejstvih 
in okoliščinah, ki utegnejo vplivati na izvajanje dejavnosti po 
tem odloku na način in pod pogoji, določenimi v tem odloku,

– način nadzora s strani občine,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 

izvajanja dejavnosti po tem odloku,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov-

zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem dejavnosti po tem odloku,
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– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podaljšanje,
– način in roke plačil.
V primeru neskladja med določbami tega odloka in določ-

bami koncesijske pogodbe, veljajo določbe tega odloka.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 

sicer nima pravnega učinka.

VII. FINANCIRANJE

16. člen
Lokalna gospodarska javna služba po tem odloku se 

financira iz naslednjih virov:
– prihodki od plačil uporabnikov za opravljene storitve,
– dotacije in donacije,
– sredstva proračuna občine, katere mora potrditi pristojni 

organ občine pred uporabo za financiranje,
– drugi viri.

17. člen
Ceno storitev koncesionarja določa občinski svet na 

podlagi utemeljenega predloga koncesionarja in na predlog 
župana.

VIII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

18. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske 

pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim 

opravljanjem koncesijske dejavnosti,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam.

IX. NADZOR

19. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske po-

godbe izvajajo pristojne inšpekcijske službe in občinska uprava 
ali druga, s strani župana imenovana komisija.

Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila 
v zvezi z nadzorom koncesionarja pooblasti ustrezno strokovno 
službo, zavod ali drugo inštitucijo.

20. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora 

koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter 
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Napove-
dan nadzor se s strani občine napove najmanj deset dni pred 
izvedbo. Potekati mora tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma v poslovnem 
času koncesionarja.

O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstav-
nik občine in predstavnik koncesionarja.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
IN ODVZEM KONCESIJE

21. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije v soglasju z občino,

– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom v režijo,
– zaradi stečaja, prenehanja koncesionarja in druge obli-

ke po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– drugi obrazloženi in utemeljeni razlogi, v skladu z za-

konom.
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali 

način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov.
Dotedanji koncesionar mora v primeru prenehanja kon-

cesijskega razmerja pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati 
dejavnost, ki je predmet koncesije do dne, ko opravljanje de-
javnosti v skladu s tem odlokom, odlokom, ki ureja pokopališko 
in pogrebno dejavnost v Občini Ivančna Gorica in zakonom 
prevzame drug izvajalec oziroma se opravljanje predmeta kon-
cesije drugače uredi, vendar najdlje eno leto.

Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne 
ureditve razmer v skladu s tem odlokom začasno prevzame 
koncesijo na drugo osebo, preda dejavnost javni komunali ali 
prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponov-
ne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti 
uporabo svojih delovnih naprav in kadra.

22. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje in druge medsebojne pravice 

in obveznosti ob razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.

23. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo 

v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih pona-
vljajočih se kršitev ali v primeru neopravljanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti.

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi 
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

24. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe po tem odloku so:
– nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede 

na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obvez-

nosti,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, 

strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov 
in normativov za dejavnost,

– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepo-
polnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi 
česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, 
ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne,

– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugače določene od dogovorjenih 

s koncesijsko pogodbo,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 18. členu tega odloka,
– koncesionar ne posreduje podatkov, potrebnih za izra-

čun koncesnine (11. in 12. člen tega odloka),
– koncesionar ne omogoči vpogleda v dokumentacijo 

oziroma nadzora v skladu z 19. in 20. členom tega odloka,
– neplačilo koncesnine kljub pisnem opominu,
– druge kršitve veljavne zakonodaje, odloka ali koncesij-

ske pogodbe.

25. člen
Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spre-

membi okoliščin, ki so pomembne za koncesijsko razmerje in 
pogodbo.

Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni 
spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, v roku 
15 dni po nastali spremembi. Prav tako je v enakem roku dol-
žan obvestiti občino o vsaki okoliščini, ki bi lahko vplivala na 
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izvajanje predmeta koncesije. Če koncesionar tega v roku ne 
stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so 
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesij-
ske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.

XI. VIŠJA SILA

26. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra-

vljati koncesionirano dejavnost tudi ob nepredvidljivih okolišči-
nah, nastalih zaradi višje sile.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ima kon-
cesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, 
ki nastanejo zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti v 
nepredvidljivih okoliščinah.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja-
nju javne službe v takih pogojih.

XII. PRENOS KONCESIJE

27. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, 

lahko koncesionar ob izrecnem soglasju občine sklene z dru-
gim usposobljenim izvajalcem storitve javne službe po tem od-
loku pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko 
podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne služ-
be preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in 
uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem ime-
nu. Koncesionar odgovarja za storitve oziroma dejavnost, ki jih 
je opravil podizvajalec, kot da bi jih sam opravil.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

28. člen
Z globo 1.700 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 8. člena tega odloka,
– ne posreduje podatkov v skladu z 11. in 12. členom 

odloka,
– ne sklene zavarovanja v skladu z 18. členom odloka,
– ne omogoči vpogleda v dokumentacijo (19. in 20. člen 

odloka).
Z globo 1.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 

osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2013-1
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3041. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi 
Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica«

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 

Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo 
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero ko-
munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena 
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 29. redni seji dne 
25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja  
»Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka  

in Trnovica«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Pod-
smreka in Trnovica« (v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

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

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

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

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača 
občini.

4. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja obsega objek-
te, ki se bodo lahko priključili na nove vodovode Korinj-Laze, 
Podsmreka in Trnovica in je podrobneje opredeljeno v grafični 
prilogi k programu opremljanja.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME  
PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI

5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)

Na območju opremljanja pred izvedbo projekta ni bila ure-
jena vodooskrba oziroma ni bilo javnega vodovodnega sistema.

6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)

Na območju opremljanja je predvidena izgradnja javnega 
vodovodnega omrežja vključno z vodohranom, črpališčem in 
ostalo vodovodno infrastrukturo. Podrobnosti so navedene v pro-
jektni dokumentaciji, ki je na voljo za vpogled na sedežu občine.
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III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo vodovodnega sistema zna-
šajo 934.538 EUR po cenah september 2013. Obračunski 
stroški so glede na skupne stroške znižani za pridobljena 
sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in tisti 
del vložka proračuna Občine Ivančna Gorica, ki si ga ta ne bo 
povrnila preko komunalnega prispevka. Obračunski stroški tako 
znašajo 105.696 EUR.

(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo vodovodno 
omrežje na območju so enaki 0 EUR.

8. člen
(časovni načrt)

(1) Predviden je naslednji časovni načrt izgradnje vodo-
voda Trnovica:

– pridobitev lastninskih in drugih 
stvarnih pravic pridobljeno

– izdelava projektne in tehnične 
dokumentacije izdelana

– gradnja komunalne opreme v letu 2014
– tehnični pregled in izdaja uporabnega 

dovoljenja do konca 2014.
(2) Vodovod Podsmreka je že zgrajen, vodovod Korinj-La-

ze pa tik pred zaključkom (uporabno dovoljenje v oktobru 2013).

9. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne 
opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna 
Gorica v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega 
komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na ob-
močju opremljanja.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pri-

pada posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

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

na obračunskem območju za posamezno vr-
sto komunalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega pri-
spevka

Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izraču-

nu komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,

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

nalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlori-

sne površine je Dpi:Dti = 0,3:0,7,
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat 

veljavnim faktorjem po Odloku o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 102/09 in 17/13).

(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost 
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za kate-
rega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo 
šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. V 
primeru, da parcela objekta ni določena oziroma ni znana, se 
pri odmeri kot velikost parcele upošteva stavbišče x 1,5.

(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obstoječe objekte se 
podatek povzame iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.

12. člen
(način plačila komunalnega prispevka)

(1) Občina bo zavezancem za plačilo komunalnega pri-
spevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek 
pred priključitvijo objekta na vodovodno omrežje.

(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki 
imajo na svojem posestvu poleg stanovanjskega objekta tudi 
objekte za kmetijsko rabo, se pri odmeri komunalnega prispev-
ka upošteva samo parcela in neto tlorisna površina stanovanj-
skega objekta.

13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preraču-
nani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov 
za vodovodno omrežje znašajo 5,909 EUR/m2 parcele (Cpi) 
oziroma 7,997 EUR/m2 neto tlorisne površine (Cti).

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do 
dneva izdaje odločbe.

VI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Občine Ivančna Gorica.

16. člen
(veljavnost)

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

Št. 007-0012/2013-1
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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3042. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta pod Dečjo 
vasjo

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadalje-
vanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 
16. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta pod Dečjo vasjo

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

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta pod Dečjo vasjo (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v 
veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja pod Dečjo vasjo in se 
funkcionalno navezuje na obstoječe naselje. Območje je delno 
pozidano, preostali del pa so kmetijske in gozdne površine.

(3) S predvidenimi ureditvami se ne posega na območja 
varovanj.

(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih 
pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. V novi 
pozidavi se uredijo usklajeno oblikovani objekti, lahko tudi 
sodobnejši.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja je v velikosti približno 3 ha in obsega 
zemljišča, ki so v OPN označena kot ZAF-OPPNd na območju 
urbanističnega načrta Zagradec, po namenski rabi pa sodijo 
v območje urbane prostostoječe stanovanjske pozidave-SSs.

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih 
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev ure-
janja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in 
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali 
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih 
podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziro-
ma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih 
smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in 
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, do-
ločene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno 
na pobudo načrtovalca.

4. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (september 

2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu 

(15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetske-

ga načrta);

– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje 
osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smer-
nic (15 dni);

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite pre-

soje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske 

ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, 
okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor 
najustreznejše variante (15 dni);

4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava sta-

lišč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in 

občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov 
(45 dni);

6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do 

pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredova-

nje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo 
mnenja (15 dni);

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po spre-

jemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in 

na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na 

občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni 

po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa 
se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna 
Gorica;

– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 
1290 Grosuplje;

– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova 
ulica 8, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za planiranje in vodenje investicij, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
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– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zago-
tavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 ljubljana;

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 

ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direkto-
ratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od 
prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. 
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s 
tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, 
pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala iz proračuna Občine 

Ivančna Gorica.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna 
Gorica ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0002/2013
Ivančna Gorica, dne 16. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3043. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta prenova 
jedra Krke

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadalje-
vanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 
16. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta prenova jedra Krke

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

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta prenova jedra Krke (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v 
veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št 73/13; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja na desnem bregu Krke ob 
cerkvi. Območje je pozidano.

(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja 
območja varovanj:

– ohranjanje narave (reka Krka)
– varstvo kulturne dediščine (naselbinska, sakralna, me-

morialna in arheološka dediščina).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih 

pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Jedro 
Krke se uredi kot trško jedro z značilno pozidavo in morfologijo 
stavb. Spodbuja se razvoj centralnih dejavnosti, predvsem 
oskrbnih, storitvenih in družbenih ter razvoj turizma (turizem 
na kmetiji, apartmajski turizem ter druga turistična ponudba). 
S prenovami, nadomestnimi in dopolnilnimi gradnjami se zago-
tavlja ohranjanje kakovostne strukture pozidave. Ločijo se peš 
in prometne površine, tudi parkirišča. Uredi se otroško igrišče. 
Ohranjajo se značilni pogledi in arhitekturna zasnova kako-
vostnih objektov. Predvidi se sanacija neustrezno oblikovanih 
objektov. Z novimi zapolnitvami se prostor racionalno izrabi, 
tako, da se ohranijo dostop ter možnost priključitve na gospo-
darsko infrastrukturo tudi nadaljnjim gradnjam na nepozidanih 
stavbnih parcelah.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja je v velikosti približno 1,2 ha in 
obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot KRK-OPPNa 
na območju urbanističnega načrta Krka, po namenski rabi pa 
sodijo v območje centralnih dejavnosti – jedra naselij (CU), na 
severu je območje prostostoječe stanovanjske pozidave (SSs), 
na vzhodu območje podeželskega naselja (SKs) in površine 
cest (PC).

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih 
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev ure-
janja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in 
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali 
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih 
podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziro-
ma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih 
smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in 
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, do-
ločene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno 
na pobudo načrtovalca.

4. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (september 

2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu 

(15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetske-

ga načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje 

osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smer-
nic (15 dni);

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
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– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite 
presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu CPVO);

3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske 

ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, 
okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor 
najustreznejše variante (15 dni);

4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava sta-

lišč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in 

občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov 
(45 dni);

6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do 

pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredova-

nje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo 
mnenja (15 dni);

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po spre-

jemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in 

na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na 

občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni 

po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s 

tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter 
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, 
Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odlo. 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa 
se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna 
Gorica;

– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 
1290 Grosuplje;

– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova 
ulica 8, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za planiranje in vodenje investicij, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana;

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, 1001 
Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 
Ljubljana;

– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zago-
tavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direkto-
ratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od 
prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. 
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s 
tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, 
pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala iz proračuna Občine 

Ivančna Gorica.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna 
Gorica ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0003/2013
Ivančna Gorica, dne 16. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3044. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Novo jedro 
Višnje Gore

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadalje-
vanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 
16. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore

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

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega na-
črta Novo jedro Višnje Gore (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v 
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veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja med železniško progo in 
regionalno cesto. Ob jugozahodnem robu območja poteka 
vodotok. Območje je pozidano.

(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja 
območja varovanj:

– ohranjanje narave (potok Višnjica s poplavno ravnico)
– varstvo kulturne dediščine (arheologija, naselbinska 

dediščina).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih 

pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Obsto-
ječa cestna baza se odstrani. Ob regionalni cesti se nadaljuje 
urejanje novega jedra Višnje Gore, spodbuja se razvoj mesto-
tvornih centralnih dejavnosti, predvsem oskrbnih, storitvenih 
in družbenih ter razvoj turizma (gostilne, hotel, apartmaji in 
podobno), dopustni so tudi večstanovanjski objekti. Z novimi 
dopolnitvami se prostor racionalno izrabi, tako, da se ohranijo 
dostop in možnost priključitve na gospodarsko javno infrastruk-
turo tudi nadaljnjim gradnjam in nepozidanih stavbnih parcelah. 
Zagotovi se oblikovanje parcel in objektov, pri katerem bosta 
upoštevani tipologija obstoječih kakovostnih objektov v sose-
ščini. Vzdolž vodotoka se ohrani in ureja zeleni pas, zasajen z 
avtohtono obrežno vegetacijo.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja je v velikosti približno 4,8 ha in 
obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot VIG-OPPNb na 
območju urbanističnega načrta Višnja Gora, po namenski rabi 
pa sodijo v območje centralnih dejavnosti – jedra naselij (CU), 
v jugozahodnem delu je ožji pas v območju zelene obvodne 
površine (ZDo) in celinske vode (VC), ne severnozahodnem 
delu je območje drugih prometnih površin – postajno območje 
(PO) in površine cest (PC).

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih 
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev ure-
janja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in 
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali 
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih 
podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziro-
ma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih 
smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in 
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, do-
ločene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno 
na pobudo načrtovalca.

4. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (september 

2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu 

(15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetske-

ga načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje 

osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smer-
nic (15 dni);

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite preso-

je vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske ure-

ditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, okolj-
skega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor najustre-
znejše variante (15 dni);

4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obrav-

navi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč 

(15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in 

občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov 
(45 dni);

6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do 

pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje 

predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja 
(15 dni);

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po sprejemu 

mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na 

občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na občin-

skem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po 

objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 
112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: 
U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdela-
ve in sprejema OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja 
k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega po-
dročja, so:

– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna 
Gorica;

– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 
1290 Grosuplje;

– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova 
ulica 8, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infra-
strukturo, Sektor za planiranje in vodenje investicij, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana;

– SŽ – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana;
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– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, 1001 
Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 
Ljubljana;

– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zago-
tavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direkto-
ratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od 
prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. 
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s 
tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, 
pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala iz proračuna Občine 

Ivančna Gorica.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna 
Gorica ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0004/2013
Ivančna Gorica, dne 16. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3045. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta gospodarske 
cone Piskovka

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadalje-
vanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 
16. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta gospodarske cone 
Piskovka

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

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta gospodarske cone Piskovka (v nadaljnjem besedilu: 

OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljnjem 
besedilu: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja ob priključku na avtocesto 
na zahodnem robu Višnje Gore, na stiku z obstoječo gospodar-
sko cono Pristava. Ob južnem robu območja poteka vodotok. 
Območje ni pozidano. Dejansko rabo zemljišča predstavljajo 
travniki in dve zaraščeni betonski ploščadi.

(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja 
območja varovanj:

– ohranjanje narave (potok Ženski dol).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih 

pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Zasno-
va cone je fleksibilna, pri čemer se vzdolž vodotoka ohrani in 
ureja zeleni pas, zasajen z avtohtono obrežno vegetacijo. Do-
pusti se ureditev cestne baze, ki se preseli iz območja novega 
jedra Višnje Gore. Sočasno se določijo tudi ustrezne rešitve 
za območja ostale prometne in druge infrastrukture, vključno z 
varovanjem okolja.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja je v velikosti približno 2,2 ha in 
obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot VIG-OPPNe na 
območju urbanističnega načrta Višnja Gora, po namenski rabi 
pa sodijo v območje gospodarske cone (IG), v južnem delu je 
ožji pas v območju zelene obvodne površine (ZDo) in v jugo-
vzhodnem delu pas v območju površine cest (PC).

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih 
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev ure-
janja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in 
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali 
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih 
podlag (hidrološko hidravlična študija), analiz prostora, na 
osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih 
in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v 
skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in 
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, do-
ločene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

4. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (september 

2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu 

(15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetske-

ga načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje 

osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smer-
nic (15 dni);

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite pre-

soje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske 

ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, 
okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor 
najustreznejše variante (15 dni);
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4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava 

stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in 

občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov 
(45 dni);

6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči 

do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredova-

nje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo 
mnenja (15 dni);

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po spre-

jemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in 

priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih 

in na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na 

občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni 

po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa 
se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivanč-
na Gorica;

– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 
1290 Grosuplje;

– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okoli-
ca, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdino-
va ulica 8, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za planiranje in vodenje investicij, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

– SŽ –  infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 
Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 
Ljubljana;

– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in za-
gotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Di-
rektoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti 
CPVO.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh 
od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. 
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu 
s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic 
nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, 
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja 
prostora v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka 
o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s 
prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom 
priprave OPPN.

(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala iz proračuna Občine 

Ivančna Gorica.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna 
Gorica ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0005/2013
Ivančna Gorica, dne 16. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 761/0, k.o. 1807 – 
Temenica

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05, 
93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12) in 16. čle-
na Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 29. seji dne 25. 9. 
2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 761/0,  
k.o. 1807 – Temenica

I.
Na zemljišču parc. št. 761/0, cesta, v izmeri 1130 m2, k.o. 

1807 – Temenica, se s tem sklepom ukinja status grajenega 
javnega dobra.

Zemljišče parc. št. 761/0, k.o. 1807 – Temenica, tako 
preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in 
postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna 
Gorica.
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II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0077/2013-2
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 1587/14, 1587/15, 
1587/16, k.o. 1810 – Stična

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 
111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 29. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 1587/14, 1587/15, 1587/16,  
k.o. 1810 – Stična

I.
Na zemljiščih parc. št. 1587/14, pot, v izmeri 298 m2, k.o. 

1810 – Stična, parc. št. 1587/15, pot, v izmeri 30 m2, k.o. 1810 
– Stična, parc. št. 1587/16, pot, v izmeri 5 m2, k.o. 1810 – Stič-
na, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.

Zemljišča parc. št. 1587/14, parc. št. 1587/15 in parc. 
št. 1587/16, vse k.o. 1810 – Stična, tako prenehajo biti zemlji-
šča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina 
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0061/2009-3-412
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3048. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 
614/2, k.o. 1810 – Stična

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 
111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 29. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  
na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 614/2,  

k.o. 1810 – Stična

I.
Status javnega dobra lokalnega pomena pridobita ze-

mljišči parc. št. 610/2, pot, v izmeri 10 m2, k.o. 1810 – Stična, 

parc. št. 611/4, pot, v izmeri 15 m2, k.o. 1810 – Stična in parc. 
št. 614/2, pot, v izmeri 67 m2, k.o. 1810 – Stična.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0061/2009-3-412
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3049. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na 
zemljiščih parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 
16/16, 32/4, 32/6, 32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 
111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 29. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. 
št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 32/6, 32/7, 

33/2, k.o. 1815 – Draga

I.
Status javnega dobra lokalnega pomena pridobijo ze-

mljišča parc. št. 16/6, travnik v izmeri 9 m2, k.o. 1815 – Draga, 
parc. št. 16/7, pot v izmeri 181 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. 
št. 16/12, pot v izmeri 41 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 16/14, 
travnik v izmeri 334 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 16/16, trav-
nik v izmeri 824 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 32/4, travnik 
v izmeri 225 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 32/6, travnik v 
izmeri 595 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 32/7, travnik v izmeri 
117 m2, k.o. 1815 – Draga, parc. št. 33/2, travnik v izmeri 34 m2, 
k.o. 1815 – Draga.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0036/2013-6
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport 
Jesenice« – UPB1

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 in spr.), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Urad-
ni list RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinske-
ga sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski 
svet Občine Jesenice na redni 29. seji dne 26. 9. 2013 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport 
Jesenice« – UPB1

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport 

Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 – v nadaljevanju: Od-
lok) se 2. točka prvega odstavka 11. člena spremeni, tako da se:

– besedilo sedme alinee: parc. št. 717/1, k.o. Jesenice, 
nadomesti z besedilom: 

parc. št. 717/9, k.o. Jesenice,
– doda se nova osma alinea v naslednjem besedilu:
parc. št. 717/10, k.o. Jesenice (poslovna stavba na na-

slovu Ledarska ulica 6 in 6A, Jesenice – poslovni prostor št. 1, 
v izmeri 21,10 m2, ident. št. 2175-766-7, poslovni prostor št. 2, 
v izmeri 108,10 m2, ident. št. 2175-766-2, poslovni prostor 
št. 3, v izmeri 430,90 m2, ident. št. 2175-766-3 in poslovni 
prostor št. 5, v izmeri 5,6 m2, ident. št. 2175-766-9 ter skupni 
deli in naprave v solastniškem deležu, ki odpade na navedene 
poslovne prostore)

– doda se nova deveta alinea v naslednjem besedilu:
parc. št. 717/11, k.o. Jesenice
– dosedanja devetnajsta alinea postane nova enaindvaj-

seta alinea in se besedilo: parc. št. 705/7, k.o. Jesenice, nado-
mesti z besedilom:

parc. št. 705/9, k.o. Jesenice.

2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.

3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-19/2013
Jesenice, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/07, 
76/08, 100/08), 2., 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS 
št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, 
Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/02, 
110/02, 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/07, 17/08, 21/08, 76/08), 4. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Urad-
ni list RS, št. 111/07, 18/09) in 13. člena Statuta Občine Jese-
nice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet 
Občine Jesenice na 29. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o pokopališki in pogrebni dejavnosti  

ter urejanju pokopališč

1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99, 109/05 in 51/09) se 4. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in obse-
gajo dejavnost vzdrževanja pokopališč in oddajanja grobov v 
najem in obsegajo naslednja dela:

– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence umrlih,
– opravljanje drugih del in nalog, ki so določena z zako-

nom in tem odlokom ter v skladu s krajevnimi običaji.«

2. člen
V odloku se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in na 

pokopališčih in obsega naslednja dela:
– prevzem pokojnika na kraju smrti,
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika s kraja smrti na kraj, kjer se 

čuva oziroma na upepelitev,
– izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.«

3. člen
V odloku se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svojci, pristojni organi in institucije so dolžni obvestiti 

upravljavca o nastopu smrti. Prevzem pokojnika na kraju smrti 
na celotnem območju Občine Jesenice ter vse pokojnike iz 
Splošne bolnišnice Jesenice in Doma upokojencev dr. Franceta 
Berglja Jesenice lahko opravi izključno upravljavec.

Upravljavec prevzame pokojnika in ga prepelje v za to 
namenjene ustrezne prostore na pokopališču Blejska Dobrava, 
ter ga tam čuva do odvoza na upepelitev, prenosa v mrliško 
vežico ali oddaje drugi pogrebni službi.

V primeru, da bo pokojnik pokopan na pokopališču, ki ni v 
upravljanju upravljavca, ga upravljavec odda pristojni pogrebni 
službi. Stroške, ki nastanejo od prevzema pokojnika do oddaje 
pokojnika drugi pristojni pogrebni službi, je dolžna poravnati 
pogrebna služba, ki prevzame pokojnika.

Pokojnik do pokopa leži v mrliški vežici, če se pokop 
opravi na pokopališču Blejska Dobrava. Če se pokop opravi 
na pokopališču Planina pod Golico, lahko pokojnik do pokopa 
leži na domu, kolikor je le-ta v Krajevni skupnosti Planina pod 
Golico. V nasprotnem primeru pokojnik do pokopa leži v mrliški 
vežici na Blejski Dobravi.

Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je 
dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili s strani upravljavca.

Prenos pokojnika na pokopališče je dovoljen potem, ko je 
ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.«

4. člen
Prvi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Stroške pokopa, ki vključujejo vse stroške od prevzema 

pokojnika na kraju smrti do pokopa, morajo poravnati dediči 
umrlega, oziroma oseba, ki je naročila pokop.«

5. člen
V odloku se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pogrebna svečanost se prične s prenosom pokojnika iz 

mrliške vežice do poslovilnega prostora, kjer se opravi poslednje 
slovo od pokojnika. Pri slovesnosti lahko sodelujejo po vrstnem 
redu godba, pevci, govorniki ter izvajalci verskih obredov. Na že-
ljo svojcev pokojnika govornika priskrbi upravljavec pokopališča.

Pogreb opravijo pogrebniki upravljavca. Če gre za pokope 
na pokopališču v Planini pod Golico, se lahko pogreb opravi 
na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v 
svečane obleke.

Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali s 
pokojnikovega doma ali z določenega mesta pred vhodom na 
pokopališče do grobnega mesta na pokopališču.«
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6. člen
V 30. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, 

zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino groba in 
ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču 
najemnika od uradnih institucij.«

7. člen
Zadnji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopa-

lišča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, 
ki motijo potek pogrebne svečanosti (npr. povzročanje hrupa, 
vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča pov-
zročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.«

8. člen
V odloku se 40. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki na ob-

močju Občine Jesenice izvaja storitve in dela iz 4. in 5. člena 
tega odloka in ni izvajalec javne službe iz 3. člena tega odloka.

Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki na območju Občine Jesenice izvaja storitve in dela iz 
4. in 5. člena tega odloka in ni izvajalec javne službe iz 3. člena 
tega odloka.

Z globo 2000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki prevzame 
pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.

Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki prevzame pokojnika v nasprotju s 7. členom tega 
odloka.

Z globo 2000 EUR se kaznuje upravljavec, če ravna v 
nasprotju z 38. členom tega odloka.

Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljav-
ca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 
iz 37. člena tega odloka.

Z globo 300 EUR se kaznuje najemnik, če ravna v na-
sprotju z 39. členom tega odloka.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2009
Jesenice, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOPER

3052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o štipendiranju 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o štipendiranju

Št. 110-35/2008 
Koper, dne 4. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Urad-
ne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 3. oktobra 2013 sprejel

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

o štipendiranju

1. člen
V prvem odstavku 3. člena Pravilnika o štipendiranju 

(Uradni list RS, št. 118/04 in 71/08) se besedilo druge alinee 
črta.

V dosedanji tretji alinei se število »28« nadomesti s šte-
vilom »26«.

V dosedanji sedmi alinei se besedilo »ne prejemajo nado-
mestila za brezposelne« nadomesti z besedilom »niso vpisani 
v evidenco brezposelnih oseb«.

2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendije za študente se vsako leto določi na 

podlagi dosežene povprečne ocene štipendista v preteklem 
študijskem letu na naslednji način:

Povprečna ocena Število točk za določitev štipendije 
za študij v kraju bivanja

6,0–6,9 795

7,0–7,9 885

8,0–8,5 985

8,6–9,0 1125

9,1–9,5 1285

9,6–10,0 1445

Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na 
podlagi doseženega uspeha na maturi na naslednji način:

Uspeh 
na maturi

Uspeh 
na poklicni 
maturi (23)

Uspeh 
na poklicni 
maturi (20), 

zaključni izpit 
s 4 predmeti

Število točk 
za določitev 
štipendije 
za študij 

v kraju bivanja

10–15 8–12 8–12 575

16–19 13–15 13–15 700

20–22 16–17 16–17 825

23–25 18 18 985

26–28 19 / 1125

29–31 20–21 19 1285

32–34 22–23 20 1445

Če je kraj stalnega prebivališča študenta od kraja študija 
oddaljen več kot 80 km, štipendist prejme dodatnih 400 točk.

Pri določanju višine štipendije za študij v tujini, se število 
točk, doseženih po kriterijih iz prvega, drugega, tretjega in 
petega odstavka tega člena, poveča za 20 %.

Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na 
izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, ume-
tnost, šport ipd., na naslednji način:

– 1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) 
doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 300 točk,

– 2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posa-
mično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 
200 točk,
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– 3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posa-
mično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 
100 točk,

– ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki: vsako 
dokazilo 20 točk.

Točke za priznanja, nagrade in druge javne dosežke do-
loči komisija za štipendiranje.

Skupno število točk, dodeljenih za priznanja, nagrade 
in druge javne dosežke, ne sme presegati s sklepom župana 
določenega odstotka skupnega števila točk, doseženega po 
kriterijih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.

Vrednost točke določi s sklepom župan.
Župan s sklepom določi najvišjo višino štipendije, ki jo šti-

pendist lahko prejme za študij v kraju bivanja, za študij v kraju, ki 
je oddaljen najmanj 80 km od kraja bivanja in za študij v tujini.«

3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan s sklepom o razpisu štipendij lahko določi število 

razpisanih štipendij za določeno področje izobraževanja.«

4. člen
Tretja alinea prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– morebitna dokazila o doseganju vidnih rezultatov na 

izvenšolskih področjih oziroma posebni nadarjenosti.«
V osmi alinei prvega odstavka 10. člena se besedilo »ne 

prejema nadomestila za brezposelne« nadomesti z besedilom 
»ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb«.

5. člen
Drugi stavek drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi: »Komisija šteje tri člane, od katerih je eden 
član Odbora za družbene dejavnosti Mestne občine Koper.«

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in se uporablja za študijsko leto 
2013/2014.

Št. 110-35/2008
Koper, dne 3. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento 

per la concessione di borse di studio

N. 110-35/2008 
Capodistria, 4 ottobre 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 3 ot-
tobre 2013 ha approvato il

R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento 

per la concessione di borse di studio

Articolo 1
Nel primo comma dell’articolo 3 del Regolamento per 

la concessione di borse di studio (G.U. della RS, n. 118/04 e 
71/08), si elimina il secondo alinea.

Nel precedente terzo alinea il numero »28« è sostituito 
con il numero »26«.

Nel precedente settimo alinea il testo »non percepiscano 
il sussidio di disoccupazione« è sostituito con il testo »non sono 
iscritti nell’elenco dei disoccupati«.

Articolo 2
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
»L’importo della borsa di studio concessa agli studenti 

degli istituti d’istruzione superiore è definito in base alla media 
conseguita delle votazioni nell’anno accademico precedente, 
e precisamente:

Media 
di votazione

Punteggio per la definizione 
dell’importo della borsa di studio 

per la frequenza di corsi nel luogo 
di residenza

6,0–6,9 795

7,0–7,9 885

8,0–8,5 985

8,6–9,0 1125

9,1–9,5 1285

9,6–10,0 1445

L’importo della borsa di studio concessa agli studenti dei 
primi anni di corso è definito in base al profitto riportato all’esa-
me di maturità, secondo le seguenti modalità:

Profitto 
all’esame 
di maturità

Profitto 
all’esame 
di maturità 

professionale 
(23)

Profitto 
all’esame 
di maturità 

professionale 
(20), esame 

finale in 
quattro 
materie

Punteggio 
per la definizione 

dell’importo 
della borsa di 
studio per la 

frequentazione 
di corsi nel luogo 

di residenza

10–15 8–12 8–12 575

16–19 13–15 13–15 700

20–22 16–17 16–17 825

23–25 18 18 985

26–28 19 / 1125

29–31 20–21 19 1285

32–34 22–23 20 1445

Al borsista vengono assegnati ulteriori 400 punti se il 
luogo di residenza dello studente dista più di 80 chilometri dal 
luogo di frequenza dei corsi.

Nel definire l’importo della borsa di studio, per la fre-
quenza di corsi all’estero, il numero dei punti ottenuti in base 
ai criteri del primo, secondo, terzo e quinto comma di questo 
articolo, viene maggiorato del 20 %.

L’importo della borsa di studio è maggiorato in caso di 
buoni risultati conseguiti alle attività extrascolastiche quali for-
mazione, cultura, arte, sport, ecc., ed è calcolato secondo le 
seguenti modalità:

– 1° posto ovvero medaglia d’oro (a squadra o indivi-
duale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 
300 punti,
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– 2° posto ovvero medaglia d’argento (a squadra o in-
dividuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 
200 punti,

– 3° posto ovvero medaglia di bronzo (a squadra o in-
dividuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 
100 punti,

– Altri premi, riconoscimenti o successi alle manifestazioni 
od eventi pubblici: ciascuna attestazione vale 20 punti.

I punteggi relativi ai riconoscimenti, premi ed altri successi 
alle manifestazioni od eventi pubblici sono stabiliti dalla com-
missione per l’assegnazione delle borse di studio.

Il totale del punteggio ottenuto relativo ai riconoscimenti, 
premi ed altri successi alle manifestazioni od eventi pubblici, 
non deve superare la percentuale del numero totale di punti 
definita con la delibera del Sindaco, ottenuta in base ai criteri 
del primo, secondo e terzo comma di questo articolo.

Il Sindaco definisce il valore del punteggio con delibera.
Il Sindaco definisce con delibera il massimo importo della 

borsa di studio, che può venire erogata al borsitata per la fre-
quenza di corsi nel luogo di residenza, per la frequenza di corsi, 
che distano almeno 80 chilometri dal luogo di residenza e per 
la frequenza di corsi all’estero.

Articolo 3
All’articolo 8 si aggiunge il seguente nuovo secondo com-

ma:
»Il Sindaco può definire il numero di borse di studio ero-

gate per singolo campo d’istruzione con delibera al bando di 
concorso per la concessione delle borse di studio.«

Articolo 4
Il terzo alinea del primo comma dell’articolo 10 è sostituito 

dal seguente:
»– eventuali attestazioni per l’ottenimento di buoni risultati 

conseguiti alle attività extrascolastiche ossia particolari predi-
sposizioni.«

L’ottavo alinea del primo comma dell’articolo 10 il testo 
»non percepisce il sussidio di disoccupazione« viene sostituito 
con »non è iscritto nell’elenco dei disoccupati«.

Articolo 5
La seconda frase del secondo comma dell’articolo 12 è 

sostituito dal seguente:
»La commissione si compone di tre membri, uno dei quali 

è membro del Comitato per le attività sociali del Comune città 
di Capodistria.«

Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-

cessivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia e viene utilizzato per l’anno accademico 
2013/2014.

N. 110-35/2008 
Capodistria, 3 ottobre 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

3053. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Št. 478-22/2011
Koper, dne 4. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 
23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 
57/12) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. 
10. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičninam s parc. št. 1632/2, 5575/2, obe k.o. Berto-

ki, nepremičnini s parc. št. 2264/8, k.o. Hrastovlje, nepremičnini 
s parc. št. 1880/4, k.o. Hribi, nepremičnini s parc. št. 2643/5, 
k.o. Rožar, in nepremičnini s parc. št. 3305/9, k.o. Šmarje, se 
odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-22/2011
Koper, dne 3. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L A   D E L I B E R A

sulla dismissione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-22/2011
Capodistria, 4 ottobre 2013

Il Sindaco 
Il Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 2013 / Stran 9215 

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 27/08 – 
Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per 
effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge 
sulla costruzione dei fabbricati (102/04 – ZGO-1-testo unico 
ufficiale 1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC 93/05, 120/06 
– Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 
– modificato, 20/11 – Sentenza della CC e 57/12), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 
ottobre 2013 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I.
Si procede alla dismissione dello status di bene pubbli-

co edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili 
insistenti sulla particella n. 1632/2, 5575/2, ambedue c.c. di 
Bertocchi, il bene immobile insistente sulla particella n. 2264/8 
c.c. di Hrastovlje, il bene immobile insistente sulla particella 
n. 1880/4 c.c. di Hribi, il bene immobile insistente sulla parti-
cella n. 2643/5 c.c. di Rožar e il bene immobile insistente sulla 
particella n. 3305/9 c.c. di Šmarje.

II.
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubbli-

co edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricogni-
tiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta 
esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale 
ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’anno-
tazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.

III.
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-22/2011
Capodistria, 3 ottobre 2013

Il Sindaco 
Il Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

3054. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Št. 478-21/2011
Koper, dne 4. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 

79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 
212. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 
57/12) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. 10. 
2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 3016/8, 3364/2, k.o. Bertoki, 

pri nepremičnini s parc. št. 135, k.o. Koper, pri nepremičnini 
s parc. št. 2683/10, k.o. Koštabona, in nepremičnini s parc. 
št. 1000/2, k.o. Socerb, vse last Mestne občine Koper, se 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremični-
nah s parc. št. 3016/8, 3364/2, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s 
parc. št. 135, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 2683/10, 
k.o. Koštabona, in nepremičnini s parc. št. 1000/2, k.o. Socerb, 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-21/2011
Koper, dne 3. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

 Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L A   D E L I B E R A

sull’acquisizione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-21/2011
Capodistria, 4 ottobre 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 –ZLS-testo unico ufficiale 2, 27/2008 
– Senteza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per 
effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Le-
gge sulla costruzione dei fabbricati (102/04-ZGO-1-testo unico 
ufficiale 1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 
– Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 
– modificato, 20/11 – Sentenza della CC e 57/12), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
3 ottobre 2013 ha accolto la seguente
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D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulla particella ca-

tastale n. 3016/8, 3364/2, c.c. Bertocchi, al bene immobile 
insistente sulla particella catastale n. 135, c.c. Capodistria, al 
bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2683/10, 
c.c. Koštabona e al bene immobile insistente sulla particella 
catastale n. 1000/2, c.c. Socerb, tutte di proprietà del Comune 
città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di 
bene pubblico edificato di rilevanza locale.

II.
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene 

pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilascia-
ta d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, 
tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene 
il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di 
bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni 
immobili insistenti sulla particella catastale n. 3016/8, 3364/2, 
c.c. Bertocchi, al bene immobile insistente sulla particella cata-
stale n. 135, c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla 
particella catastale n. 2683/10, c.c. Koštabona e al bene immo-
bile insistente sulla particella catastale n. 1000/2, c.c. Socerb.

III.
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-21/2011
Capodistria, 3 ottobre 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

LITIJA

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Litija za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – 
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – 
Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 
– ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 
44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 
12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 
– Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 
51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 
– ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet 
Občine Litija na 20. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija  

za leto 2012
1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Litija za leto 2012, ki zajema predvidene in dosežene 
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke 
ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in dose-
ženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno 

in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, 
premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2012 
ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti 
v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih 
skupnosti v Občini Litija.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2012 iz-

kazuje v evrih:

A. bilanca prihodkov in odhodkov

I. prihodki 15.202.551,11
II. odhodki 14.168.905,44
III. proračunski presežek 1.033.645,67
B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 8.476,13
V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00
VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 8.476,13
C. račun financiranja

VII. zadolževanje 0,00
VIII. odplačila dolga 240.000,60
IX. sprememba stanja sredstev na računu 802.121,20
X. neto zadolževanje –240.000,60
XI. neto financiranje –1.033.645,67
XII. stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. 2012 832.734,77
D. bilanca sredstev rezerv

I. prihodki 629.237,67
II. odhodki 463.564,14
III. presežek 165.673,53
E. premoženjska bilanca

– sredstva: 57.324.261
– obveznosti in lastni viri: 57.324.261

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženj-
ska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni 
del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2013
Litija, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

3056. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 
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– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150-04-19, 
120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 – Skl. US: 
U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 
Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), 31. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 
40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Ko-
stanjevica na 26. redni seji dne 4. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi 
nepremičnina, parc. št. 689/6, k.o. 2325 Miren, ki predstavlja 
nekategorizirano javno pot, v izmeri 216 m2.

2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status javnega dobra 

lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega 
sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Miren 
- Kostanjevica. Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu 
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-48/2013
Miren, dne 4. septembra 2013

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

NOVO MESTO

3057. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 
84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 
– ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) 
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 
24. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Novo mesto za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 106/12, 62/13) se 2. 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
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih pro-
jektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.545.000 EUR, 
in sicer za naslednje investicije: OŠ Bršljin, Atletska steza 
Portoval, Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, Obnova 
ceste Novo mesto–Šentjernej (skozi naselje Ratež) in Rekon-
strukcija krožišča Otočec–Šempeter.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti jav-
nih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter 
pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v 
letu 2013 ne bo izdajala poroštev.«

3. 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 26. septembra 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

SEMIČ

3058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 – Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 
57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

ninam:
– parcela parc. št. 5479/2, k.o. 1523 – Štrekljevec, pot, v 

izmeri 163 m2, vpisana kot last Občine Semič.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-03/2011-6
Semič, dne 27. septembra 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

3059. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 
57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

ninam:
– parcela, parc. št. 5498/6, k.o. 1523 – Štrekljevec, pot, v 

izmeri 11 m2, pot v izmeri 3 m2 in zemljišče pod stavbo v izmeri 
17 m2, vpisana kot last Občine Semič,

– parcela, parc. št. 5498/7, k.o. 1523 – Štrekljevec, pot, 
v izmeri 13 m2.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-13/2013-5
Semič, dne 27. septembra 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

3060. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 
57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

nini:
– parcela, parc. št. 4065, k.o. 1525 – Črešnjevec, pot, v 

izmeri 619 m2, vpisana kot last Občine Semič.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-09/2012-6
Semič, dne 27. septembra 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

3061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-
34, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

ninam:
– parcela, parc. št. 5133/2, k.o. 1527 – Semič, pot, v 

izmeri 264 m2, vpisana kot last Občine Semič.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-29/2013-3
Semič, dne 27. septembra 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

ŠKOCJAN

3062. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu 
Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana 
Metelka Škocjan

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12), 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Urad-
ni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314A, 
47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) in 
15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan 
na 21. redni seji dne 10. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v Vrtcu Radovednež 
Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 9. 2013 dalje:

Starostna skupina otrok Cena programa v EUR

1–3 leta 430,23

3–6 let 323,51

Kombinirani oddelek 364,33

Cena programov se uporablja za izračun plačila star-
šev in za občino za otroka, vključenega v izbran program 
predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila 
staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 Odl. US: 
U-I-330/96, 1/98, 84/98, 44/00 Odl. US: U-I-3/99, 102/00, 
111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06) in Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki iz-
vajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05).

2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 1,61 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se 
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak 
dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim 
z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in 
plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, 
ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti 
se upošteva povprečno 22 dni na mesec.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti 

del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo do-
datno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepreki-
njeno enomesečno odsotnost otroka v obdobju od junija do 
septembra.

Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določe-
nega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši 
obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti. 
Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v ka-
terem se neprekinjena odsotnost zaključi.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škocjan 
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, 
lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih 
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo 
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in 
ceno programa.

4. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje 

kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost 
zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.

5. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem nasle-

dnjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje 
do 15. dne v mesecu.

6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka 
Škocjan (Uradni list RS, št. 88/12).
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7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 9. 
2013.

Št. 602-0005/2013
Škocjan, dne 10. septembra 2013

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3063. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in 
kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12), 18. člena Uredbe o merilih za kategori-
zacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes-1), 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmar-
ješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12) in 17. člena 
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 
33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni 
seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

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

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Šmarješke 

Toplice in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih 
občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med 

naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka

Opis odseka Konec 
odseka

Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini

1 295290 295291 C 295280 PAHA-ŽALOVIČE C 295320 1274 Vsa 
vozila

Novo mesto:
1675 m

2 295300 295301 C 295280 HERINJA VAS-OBRH C 295320 2015 Vsa 
vozila

Novo mesto: 573 m

3,1 295320 295321 C R3 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE-OBRH C 295300 952 Vsa 
vozila

  

3,2 295320 295322 C 295300 OBRH-ŽALOVIČE C 295290 2698 Vsa 
vozila

  

3,3 295320 295323 C 295290 ŽALOVIČE-LAKOTE C 425530 1644 Vsa 
vozila

  

3,4 295320 295324 C 425530 ŽALOVIČE-GORENJAVAS-ŠMARJETA C R3 667 2955 Vsa 
vozila
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Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka

Opis odseka Konec 
odseka

Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini

4,1 295330 295331 C R3 667 ZBURE - KLEVEVŽ C 295340 373 Vsa 
vozila

  

4,2 295330 295332 C 295340 ZBURE-MALA STRMICA-VELIKA STR-
MICA

C 425500 2746 Vsa 
vozila

Mokronog
- Trebelno: 1380 m

5,1 295340 295341 C R3 667 ZIDANI MOST-KLEVEVŽ C 295330 1300 Vsa 
vozila

  

5,2 295340 295342 C 295330 ČELEVEC C R2 418 2749 Vsa 
vozila

Mokronog 
- Trebelno: 436 m

6 295350 295351 C R2 448 DOLENJE KRNOVO-DOBRAVA C R2 448 458 Vsa 
vozila

  

7,1 295360 295361 C R2 448 BELA CERKEV C 295370 1069 Vsa 
vozila

  

7,2 295360 295362 C 295370 VINJI VRH C 295390 1602 Vsa 
vozila

  

8,1 295370 295371 C R3 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE-DRUŽINSKA 
VAS

C 295380 854 Vsa 
vozila

  

8,2 295370 295372 C 295380 DRUŽINSKA VAS-BELA CERKEV C 295360 1704 Vsa 
vozila

  

8,3 295370 295373 C 295360 BELA CERKEV-DRAGA C R2 448 781 Vsa 
vozila

  

9 295380 295381 C 295370 DRUŽINSKA VAS-STRELAC-ŠMAR-
JETA

C 295400 1665 Vsa 
vozila

  

10,1 295390 295391 C 295400 OREŠJE-VINJI VRH C 295360 1335 Vsa 
vozila

  

10,2 295390 295392 C 295360 OREŠJE-VINJI-DOBRUŠKA VAS C R2 418 1392 Vsa 
vozila

Škocjan: 1991 m

11,1 295400 295401 C R3 667 ŠMARJETA C 295380 197 Vsa 
vozila

  

11,2 295400 295402 C 295380 OREŠNIKI C 295390 1343 Vsa 
vozila

  

11,3 295400 295403 C 295390 OSREČJE C R2 418 844 Vsa 
vozila

Škocjan: 3011 m

12 295410 295411 C R3 667 ŠMARJETA-VINICA C R2 418 3978 Vsa 
vozila

Škocjan: 686 m

13 295420 295421 C 295320 ŽALOVIČE-KOGLO-ŠMARJETA C R3 667 3954 Vsa 
vozila

  

14 295500 295501 C R3 667 ŠMARJETA CENTER C R3 667 468 Vsa 
vozila

  

15 394010 394011 C R2 419 GORENJA GOMILA C R2 448 122 Vsa 
vozila

Šentjernej: 3240 m

16 399030 399031 C R2 418 DRAGA C 295370 684 Vsa 
vozila

Škocjan: 2918 m

17 399120 399121 C 399110 MALE POLJANE-ZBURE C R2 418 251 Vsa 
vozila

Škocjan: 2194 m

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarješke 
Toplice znaša 41.407 m (41,407 km).

5. člen
Javne poti (JP) v Občini Šmarješke Toplice, v naseljih 

občine in med naselji so:

Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka

Opis odseka Konec 
odseka

Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini

101 792960 792961 C 295340 ZBURE Z HS 12 320 Vsa 
vozila

  

102 793330 793331 C 797910 GRADENJE-DEŽMAN Z HS 85 307 Vsa 
vozila
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Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka

Opis odseka Konec 
odseka

Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini

103 793990 793991 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 797820 289 Vsa 
vozila

  

104 794720 794721 C 798020 HRIB-SV.HELENA Z HS 9 267 Vsa 
vozila

  

105,1 794900 794901 C 399030 DRAGA Z HS 7 184 Vsa 
vozila

  

105,2 794900 794902 C 798010 VIHRA Z HS 212 338 Vsa 
vozila

  

106 794910 794911 C 399030 DRAGA-HRIB C 399030 435 Vsa 
vozila

  

107 795460 795461 C 295360 VINJI VRH-SREDNJI VRH Z HS 196 391 Vsa 
vozila

  

108 795850 795851 C 798650 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 273 95 Vsa 
vozila

  

109 795890 795891 C 797670 OBRH-BESAL Z HS 52 451 Vsa 
vozila

  

110 795910 795911 C 295300 OBRH-SKUŠEK Z HS 87 116 Vsa 
vozila

  

111 796000 796001 C 797560 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 797570 84 Vsa 
vozila

  

112 796540 796541 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU Z HS 20 806 Vsa 
vozila

  

113,1 796550 796551 C 295400 OREŠJE Z HS 9 281 Vsa 
vozila

  

113,2 796550 796552 C 295400 OREŠJE Z HS 8 124 Vsa 
vozila

  

114,1 796560 796561 C 295410 OREŠJE C 295400 393 Vsa 
vozila

  

114,2 796560 796562 C 796560 OREŠJE C 295400 105 Vsa 
vozila

  

115 796570 796571 C 295400 OREŠJE Z HS 40 275 Vsa 
vozila

  

116 796580 796581 C R2 418 ZBURE C R2 418 290 Vsa 
vozila

  

117 797140 797141 C 797910 GRADENJE-ŠTRUMBELJ Z HISA 211 Vsa 
vozila

  

118 797280 797281 C R3 667 ZBURE Z HS 15 307 Vsa 
vozila

  

119 797420 797421 C 797880 DRUŽINSKA VAS Z HS 27 172 Vsa 
vozila

  

120 797560 797561 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 25 369 Vsa 
vozila

  

121 797570 797571 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 738 Vsa 
vozila

  

122 797580 797581 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 33 119 Vsa 
vozila

  

123 797600 797601 C 295320 ŽALOVIČE Z HS 2 278 Vsa 
vozila

  

124 797610 797611 C 295320 ŽALOVIČE Z HS 35 233 Vsa 
vozila

  

125 797620 797621 C 797610 ŽALOVIČE Z HS 17 85 Vsa 
vozila

  

126 797640 797641 C R2 418 ZBURE Z HS 46 149 Vsa 
vozila

  

127 797650 797651 C R2 418 ZBURE Z HS 3 140 Vsa 
vozila
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Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka

Opis odseka Konec 
odseka

Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini

128 797660 797661 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 1 122 Vsa 
vozila

  

129 797670 797671 C 295300 OBRH-ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 578 Vsa 
vozila

  

130 797680 797681 C 295320 OBRH Z HS 73 119 Vsa 
vozila

  

131 797690 797691 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 82 122 Vsa 
vozila

  

132,1 797700 797701 C R3 667 BREZOVICA C 797800 274 Vsa 
vozila

  

132,2 797700 797702 C R3 667 BREZOVICA-STRELAC Z HS 21 122 Vsa 
vozila

  

133 797710 797711 C 295400 OREŠJE Z HS 47 275 Vsa 
vozila

  

134 797720 797721 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 99 481 Vsa 
vozila

  

135 797730 797731 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z BAZEN 146 Vsa 
vozila

  

136 797750 797751 C R3 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 798650 227 Vsa 
vozila

  

137 797760 797761 C 797810 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 50 218 Vsa 
vozila

  

138 797770 797771 C 797810 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 255 108 Vsa 
vozila

  

139 797780 797781 C 797810 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 201 147 Vsa 
vozila

  

140 797790 797791 C 797700 BREZOVICA Z HS 40 201 Vsa 
vozila

  

141 797800 797801 C R3 667 BREZOVICA C R3 667 2064 Vsa 
vozila

  

142 797810 797811 C R3 667 DRUŽINSKA VAS C 295370 807 Vsa 
vozila

  

143 797820 797821 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 295370 276 Vsa 
vozila

  

144 797830 797831 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 797880 368 Vsa 
vozila

  

145 797840 797841 C 295380 STRELAC Z HS 9 371 Vsa 
vozila

  

146 797850 797851 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 797570 175 Vsa 
vozila

  

147,1 797860 797861 C 295380 STRELAC Z HS 16 280 Vsa 
vozila

  

147,2 797860 797862 C 295380 STRELAC Z HS 13 58 Vsa 
vozila

  

148 797870 797871 C 295350 DOLENJE KRONOVO Z HS 27 465 Vsa 
vozila

  

149,1 797880 797881 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C R2 448 982 Vsa 
vozila

  

149,2 797880 797882 C 295360 DRUŽINSKA VAS C 797880 519 Vsa 
vozila

  

150 797890 797891 C 295370 GRADENJE C 295370 807 Vsa 
vozila

  

151 797900 797901 C 797890 GRADENJE C 797890 389 Vsa 
vozila

  

152,1 797910 797911 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 295370 2262 Vsa 
vozila
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152,2 797910 797912 C 797910 MLADA VINA-OREŠJE C 295390 575 Vsa 
vozila

  

153 797920 797921 C 295370 KAPLAN-BEVC C 797930 385 Vsa 
vozila

  

154 797930 797931 C 295360 ŠPORTNI PARK-BEVC C 797920 625 Vsa 
vozila

  

155 797950 797951 C 295370 BELA CERKEV C 295360 206 Vsa 
vozila

  

156 797960 797961 C 295360 RAVNICA-VODOHRAN Z HS 27C 145 Vsa 
vozila

  

157 797970 797971 C 295360 VINJI VRH-SRAČNIK Z HS 26 176 Vsa 
vozila

  

158 797980 797981 C 798010 VINJI VRH-DURNIK Z VIKEND 155 Vsa 
vozila

  

159 797990 797991 C 295360 VINJI VRH-OBERČ C 295360 559 Vsa 
vozila

  

160 798000 798001 C 295360 MALI VINJI VRH C 295390 538 Vsa 
vozila

  

161 798010 798011 C 798000 MALI VINJI VRH-LESTINA C 399030 873 Vsa 
vozila

  

162 798020 798021 C 399030 HRIB Z HS 36 497 Vsa 
vozila

  

163 798030 798031 C 295320 GORENJA VAS -MLADA GORA C 295420 1306 Vsa 
vozila

  

164 798040 798041 C 798030 MEVCE Z HS 105 651 Vsa 
vozila

  

165,1 798050 798051 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 31 343 Vsa 
vozila

  

165,2 798050 798052 C 798050 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 81 85 Vsa 
vozila

  

166 798060 798061 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 36 283 Vsa 
vozila

  

167 798070 798071 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 28 94 Vsa 
vozila

  

168,1 798090 798091 C R3 667 RADOVLJA Z HS 12 963 Vsa 
vozila

  

168,2 798090 798092 C R3 667 ZABORŠT 45 Z HS 45 179 Vsa 
vozila

  

168,3 798090 798093 C R3 667 ZABORŠT C R3 667 127 Vsa 
vozila

  

169 798100 798101 C 295340 ZAGORICA Z HS 35A 299 Vsa 
vozila

  

170 798110 798111 C 295340 ZAGORICA Z HS 36B 299 Vsa 
vozila

  

171,1 798120 798121 C 798700 RADOVLJA Z HS 39 230 Vsa 
vozila

  

171,2 798120 798122 C 798120 RADOVLJA C 295420 236 Vsa 
vozila

  

171,3 798120 798123 O 798122 RADOVLJA (KRAK KRIŽIŠČA) C 295420 25 Vsa 
vozila

  

172 798140 798141 C R2 418 ZBURE Z HS 37 351 Vsa 
vozila

  

173 798150 798151 C 295340 ZAGORICA Z HS 39 246 Vsa 
vozila

  

174 798160 798161 C 295340 SLAPE-KLEVEVŽ C 798170 667 Vsa 
vozila
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175 798170 798171 C 295330 KLEVEVŽ Z HS 2 405 Vsa 
vozila

  

176 798180 798181 C 295330 KLEVEVŽ C 295330 194 Vsa 
vozila

  

177 798190 798191 C 295400 OREŠJE Z HISA 148 Vsa 
vozila

  

178 798200 798201 C 295500 ŠMARJETA C 295410 323 Vsa 
vozila

  

179 798210 798211 C 295410 ŠMARJETA-NEMŠKI HRIB Z HS 50 523 Vsa 
vozila

  

180 798220 798221 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI Z CERKEV 318 Vsa 
vozila

  

181,1 798230 798231 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI C 295410 323 Vsa 
vozila

  

181,2 798230 798232 C 798230 VINICA PRI ŠMARJETI Z HS 48 201 Vsa 
vozila

  

181,3 798230 798233 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI Z HS 30 198 Vsa 
vozila

  

182 798240 798241 C 798230 VINICA PRI ŠMARJETI Z HS 29 180 Vsa 
vozila

  

183 798260 798261 C 295330 DOL PRI ŠMARJETI C 798860 1232 Vsa 
vozila

  

184 798270 798271 C 295340 ČELEVEC Z HS 11 599 Vsa 
vozila

  

185 798280 798281 C 798260 DOL PRI ŠMARJETI Z HS 8 129 Vsa 
vozila

  

186 798290 798291 C R3 667 ŠMARJETA Z HS 29A 349 Vsa 
vozila

  

187 798300 798301 C R3 667 ŠMARJETA-SMREKAR Z HS 52 334 Vsa 
vozila

  

188 798300 798302 C 798300 ZDRAVCI Z HS 34 1190 Vsa 
vozila

  

189 798310 798311 C R3 667 ŠMARJETA C 798670 128 Vsa 
vozila

  

190 798510 798511 C 798260 DOL PRI ŠMARJETI Z HS 2 209 Vsa 
vozila

  

191,1 798520 798521 C R3 667 ŠMARJETA-PAVLIČ C 798670 98 Vsa 
vozila

  

191,2 798520 798522 C R3 667 DOM UPOKOJENCEV Z HS 70A 77 Vsa 
vozila

  

192 798530 798531 C R3 667 GORENJA VAS-POGLAJEN C 295320 253 Vsa 
vozila

  

193 798610 798611 C 295360 RAVNICA-NEBESA Z HS 116 531 Vsa 
vozila

  

194 798620 798621 C 399030 LESTINA-DURNIK Z HS 207 359 Vsa 
vozila

  

195 798630 798631 C R3 667 DRUŽINSKA VAS-KOŠAK C 798640 198 Vsa 
vozila

  

196 798640 798641 C R3 667 DRUŽINSKA VAS-JANŠKOVEC Z HS 6 487 Vsa 
vozila

  

197 798650 798651 C R3 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 206 263 Vsa 
vozila

  

198 798660 798661 C 295350 DOLENJE KRONOVO Z HS 36 214 Vsa 
vozila

  

199 798670 798671 C 798290 ŠMARJETA C 798680 284 Vsa 
vozila
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200 798680 798681 C R3 667 ŠMARJETA C R3 667 375 Vsa 
vozila

  

201,1 798690 798691 C 295500 ŠMARJETA Z HS 63B 126 Vsa 
vozila

  

201,2 798690 798692 C 295500 ŠMARJETA 43-39 Z HS 39 53 Vsa 
vozila

  

202 798700 798701 C 798090 RADOVLJA C 798090 402 Vsa 
vozila

  

203 798710 798711 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU Z HS 15 175 Vsa 
vozila

  

204 798720 798721 C 295340 ČELEVEC Z HS 50 209 Vsa 
vozila

  

205 798730 798731 C 295420 CEROVEC-MLADA GORA C 798030 468 Vsa 
vozila

  

206 798740 798741 C 797810 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 197 145 Vsa 
vozila

  

207 798750 798751 C 798740 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 169 174 Vsa 
vozila

  

208 798760 798761 C 797760 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z HS 240 116 Vsa 
vozila

  

209 798770 798771 C 797800 BREZOVICA C 295320 371 Vsa 
vozila

  

210 798780 798781 C 797800 BREZOVICA Z HS 18 256 Vsa 
vozila

  

211 798790 798791 C 797800 BREZOVICA Z HS 46 162 Vsa 
vozila

  

212,1 798800 798801 C 797800 BREZOVICA C R3 667 333 Vsa 
vozila

  

212,2 798800 798802 C 798800 BREZOVICA Z HS 31 80 Vsa 
vozila

  

213 798810 798811 C 295500 ŠMARJETA-PERME Z HS 40 128 Vsa 
vozila

  

214 798820 798821 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI c 295320 366 Vsa 
vozila

  

215 798830 798831 C 798820 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 21A 213 Vsa 
vozila

  

216,1 798840 798841 C 295330 MALA STRMICA Z HS 3 999 Vsa 
vozila

  

216,2 798840 798842 C 798840 MALA STRMICA Z HS 30 750 Vsa 
vozila

  

217 798850 798851 C 798840 MALA STRMICA Z HS 6 253 Vsa 
vozila

  

218 798860 798861 C 798270 ČELEVEC Z VIKEND 518 Vsa 
vozila

  

219 798870 798871 C 295320 LAKOTE Z HS 4 83 Vsa 
vozila

  

220 798880 798881 C 295320 ŽALOVIČE Z HS 39 296 Vsa 
vozila

  

221,1 798890 798891 C 295320 BREZOVICA-SONČNIK C 797800 1376 Vsa 
vozila

  

221,2 798890 798892 C 798890 DOLINA Z HS 44 498 Vsa 
vozila

  

222 798900 798901 C 798030 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z HS 40B 138 Vsa 
vozila
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223 798910 798911 C 295320 RADOVLJA Z HS 26 93 Vsa 
vozila

  

224 798920 798921 C 295420 KOGLO-MEVCE C 798030 652 Vsa 
vozila

  

225 798930 798931 C 295420 KOGLO-CERKEV C 295420 183 Vsa 
vozila

  

226 798960 798961 C R2 448 OTOČEC - DOLENJE KRONOVO  (DEL 
BIVŠE R3 667 )

C 295350 575 Vsa 
vozila

Novo mesto: 1764 m

227 798970 798971 C 798840 REBER Z HŐ 17 106 Vsa 
vozila

  

228 798980 798981 C 295320 LAKOTE Z KrizGC 857 Vsa 
vozila

  

229 798990 798991 C 899210 VINJI VRH Z HS 245 466 Vsa 
vozila

  

230 926170 926171 C 425500 ČUŽNJA VAS - MALA STRMICA C 295330 232 Vsa 
vozila

Mokronog-Trebelno: 
1224 m

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šmarješke Topli-
ce znaša 54.407 m (54,407 km).

6. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) med naselji znotraj občine in 

med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap.
št.

Številka 
ceste

Številka
odseka

Začetek 
odseka Opis odseka Konec 

odseka Dolžina Vrsta 
prometa

Preostala dolžina
v sosednji občini

501 978900 978901 C R3 667 DOLENJE KRONOVO C R2 448 310 Kolesarji   

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini 
Šmarješke Toplice znaša 310 m (0,310 km).

7. člen
Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest 

v Občini Šmarješke Toplice znaša 96.124 m (96,124 km).

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v 

Občini Šmarješke Toplice, določenih s tem odlokom, je bilo v 
skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes-1 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije 
Republike Slovenije za ceste (št. 37162-3/2013-144 (507)) 
z dne 20. 5. 2013 (št. 37162-3/2013-172 (507)) z dne 14. 6. 
2013 in (št. 37162-3/2013-195 (507)) z dne 23. 7. 2013.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini 
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 35/08).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0030/2013
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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3064. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih javnih cest 
v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni 
list RS, št. 109/10 in 48/12), 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 27. člena Odloka o 
občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 100/09 in 31/12), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 
in 100/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Urad-
ni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke 
Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

vzdrževanja občinskih javnih cest  
v Občini Šmarješke Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne 

gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v 
Občini Šmarješke Toplice.

2. člen
Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega vzdrževalna 

dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotav-
ljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor 
nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter 
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah 
(v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del 
javne ceste obsega naslednja dela:

– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.

II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA 
OBČINSKIH JAVNIH CEST

3. člen
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka 

2. člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije 
na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.

S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Šmarje-
ške Toplice kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) 
določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za 
podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in 
čas trajanja koncesije, vire financiranja, način plačila koncesije, 
nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega 
razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, 
sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za 
določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

1. Predmet izvajanja koncesije

4. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služ-

ba rednega vzdrževanja občinskih javnih cest (v nadaljnjem 
besedilu: koncesija), ki jo predpisuje Zakon o cestah, Odlok o 
občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice, Odlok o gospo-
darskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice.

5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je do-

ločen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah 
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

2. Območje izvajanja koncesije

6. člen
Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v Občini 

Šmarješke Toplice, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom, 
ki ureja področje kategorizacije občinskih cest in na nekatego-
riziranih cestah, ki jih določi koncedent.

Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se 
določi s koncesijsko pogodbo.

3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije

7. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati na-

slednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki 

Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za 

izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih 

sredstev in priprav,
6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program 

vzdrževanja,
7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravlja-

njem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji 
osebi,

9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v 
javnem razpisu.

8. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 

koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlo-
gih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okolišči-
nah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o 
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zapo-
slenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev 
zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določe-
nimi s predpisi o javnih cestah.

4. Javna pooblastila

9. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, do-

ločenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje 
prometa na njih, pooblasti koncesionarja.

Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.

5. Začetek in čas trajanja koncesije

10. člen
Koncesija se podeli za obdobje do petih let. Čas trajanje 

koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa 

koncesijske pogodbe.
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6. Viri financiranja koncesije

11. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu 

koncedenta in iz drugih virov.

7. Način plačila koncesionarja

12. člen
Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za 

izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih 

od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se 
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o 
osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska 
dajatev.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zago-
tavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in 
v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se 
posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

8. Nadzor nad izvajanjem koncesije

13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služ-

ba koncedenta, pristojna za ceste. Koncesionar mora pristojni 
strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in 
omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige 
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor 
mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in 
tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času 
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom konce-
denta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar 
in predstavnik koncedenta.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju 
koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem kon-
cesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

9. Prenehanje koncesijskega razmerja

14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo 

s koncesijsko pogodbo.

10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja

15. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na 

podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na portalu 

javnih naročil, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno na-
ročanje.

Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše stro-
kovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine. Komisijo 
sestavljajo predsednik in trije člani.

16. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti 

predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,

6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru kon-

cesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pismenih in ustnih infor-

macij med razpisom.

17. člen
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z 

določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob 
smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.

Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.

Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija 
podeli neposredno s pogodbo.

Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno 
ponudb imenuje župan Občine Šmarješke Toplice.

18. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo tudi naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost pri-

javitelja,
– predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
– dosedanje izkušnje interesenta,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.

19. člen
Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ ob-

činske uprave Občine Šmarješke Toplice na podlagi predloga 
strokovne komisije za vodenje postopka javnega razpisa in oceno 
ponudb.

V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na 

nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

11. Sklenitev koncesijske pogodbe

21. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske po-

godbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med 
koncedentom in koncesionarjem.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko po-

godbo veljajo določbe tega odloka.

III. ORGANIZIRANJE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

22. člen
Obvezna gospodarska služba iz drugega odstavka 2. člena 

tega odloka se zagotavlja skladno s predpisi o javnih naročilih in 
ostalo zakonodajo, ki ureja tovrstno področje.

IV. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Občinska uprava podeli koncesijo v roku enega leta od 

uveljavitve odloka.

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

Republike Slovenije.

Št. 007-0029/2013
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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3065. Sklep o določitvi cen programov vzgoje 
in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli 
Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 17. člena Statuta 
Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 
24. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – 

Vrtcu Sonček

1. člen
Cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Šmarjeta – 

Vrtec Sonček znašajo mesečno na otroka:
Starostna skupina otrok Cena programa v €

1–3 leta 397,02
3–6 let 305,50

2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 1,60 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan 
odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z 
odločbo o višini plačila za program vrtca.

Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva dejanska odso-
tnost dni v mesecu.

3. člen
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani od-

delek, se obračunava glede na starost otrok. Sprememba se 
upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni 
starosti treh let.

4. člen
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni 

razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju od neto povprečne me-
sečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Starši lahko 
uveljavljajo subvencijo – znižano plačilo vrtca, če pravočasno 
oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na krajevno pristojni Cen-
ter za socialno delo. Vsak dohodkovni razred določa kakšen 
odstotek cene programa plačajo starši. Razliko do polne cene 
programa pokriva občina.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 
77 % cene programa.

5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo 
oziroma rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno, v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko 
starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en 
in največ dva meseca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega 
več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za oto-
ka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 
proračuna.

Starši uveljavljajo rezervacijo s pisno vlogo, ki jo predloži-
jo v vrtec, najpozneje petnajst dni pred načrtovano odsotnostjo.

Za uveljavitev rezervacije za otroka, morajo imeti starši 
otrok poravnane finančne obveznosti do Osnovne šole Šmar-
jeta – Vrtca Sonček.

Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega, z odloč-
bo določenega, dohodkovnega razreda (višina plačila v  % od 
cene programa).

Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v 
katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.

To pravico lahko v breme proračuna Občina Šmarješke 
Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v naši občini, 
katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če je 
skladno z določitvami teh občin le-to možno uveljavljati.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke 
Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene progra-
ma, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih 
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v 
tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno 
programa.

6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice 

po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programov, lah-
ko uveljavljajo dodatno znižanje plačila zaradi zdravstvenih 
razlogov.

Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca 
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve 
odsotnosti obračuna 30 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Za-
konom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano pla-
čilo uveljavljajo straši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom 
oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo 
vrtcu najkasneje 5. dan po končani odsotnosti.

7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v 

redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v 
katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odloč-
be o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroški dela 
spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatni materialni 
stroški) krije občina.

Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobi-
tvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrt-
ca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti 
Občino Šmarješke Toplice.

8. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot 

element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora občina zagotoviti sred-
stva za pokritje le-tega.

9. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednje-

ga meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 
15. v mesecu.

10. člen
Delovni program vrtca traja 9 ur. Vsaka ura nad 9 ur pri-

sotnosti otroka v vrtcu se staršem obračuna v vrednosti 4,50 €. 
Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu 
po poslovnem času.

11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2013 dalje. Z dnem 
uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene 
programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta št. 609-
0012/2012-3 z dne, 25. 9. 2012.

Št. 602-0017/2013-3
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 2013 / Stran 9233 

3066. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), 70. in 132. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. 
US: U-I-210/10-10) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke 
Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Ob-
čine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Občini Šmarješke Toplice

1.
Javna infrastruktura na področju kulture na območju Ob-

čine Šmarješke Toplice postane naslednja nepremičnina, ki je 
v javni lasti in je namenjena kulturi:

1. Objekt stare šole Bela Cerkev, stoječ na parcelni 
št. 2707, k.o. 1468 Bela Cerkev (ID 4828564).

2.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem 

razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kulturnim 
dejavnostim.

3.
Nepremičnina iz točke 1. tega sklepa se kot javna infra-

struktura na področju kulture na predlog občinskega sveta 
zaznamuje v zemljiški knjigi.

4.
Nepremičnini iz točke 1. tega sklepa ni mogoče spremeniti 

namembnosti brez sklepa Občinskega sveta Občine Šmarješke 
Toplice.

5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati pa začne z dnem sprejema na občinskem svetu.

Št. 622-0001/2013
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice

mag. Bernardka Krnc

po pooblastilu
št. 020-0002/2013-9, 

z dne 25. 9. 2013,
Podžupan

Aleksander Durič l.r.

3067. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 16. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičninah 

parceli št. 933/1 (ID 5986265) in parceli št. 937/1 (ID 5986294), 
obe k.o. 1467 – Družinska vas.

II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 
66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000, z 
zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0017/2010
Šmarjeta, dne 18. septembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ZAGORJE OB SAVI

3068. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje op 5 ZS 27 – Kolenc 
v Zagorju ob Savi

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski 
svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 30. 9. 2013 
sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje op 5 ZS 27 – Kolenc  
v Zagorju ob Savi

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga načrta)

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 65/11) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za ob-
močje OP 5 ZS 27 – Kolenc v Zagorju ob Savi, ki ga je izdelalo 
podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje, pod številko projekta 01/12, v 
septembru 2013.

2. člen
(sestavni deli)

Občinski podrobni prostorski načrt sestavlja tekstualni in 
grafični del ter obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(predmet načrta)

(1) Območje OPPN zajema površine stavbnih zemljišč 
na travniškem, s sadnim drevjem zasajenem, relativno strmem 
jugovzhodno orientiranem pobočju osrednjega obrobja mesta 
Zagorje ob Savi, ki meji na obstoječo pozidavo na Vinski, Pin-
tarjevi in Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi. Območje urejanja 
se prometno navezuje na Vinsko cesto, ki poteka po zahodni 
meji.

(2) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11) je enota ure-
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janja z oznako OP 5 ZS 27 – Kolenc opredeljena kot območje 
za stanovanja.

(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem načrtom, so:
– individualna stanovanjska gradnja,
– nova dovozna cesta,
– gospodarska javna infrastruktura.

OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje načrta)

(1) Območje načrta obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami: 676/18 – del, 676/43, 676/45, 676/46, 676/47, 676/48, 
676/49, 676/50, 676/51, 676/52, 676/55, 688/1, 689/1, vse 
k.o. 1886 – Zagorje – mesto. Površina območja meri 1,4 ha.

(2) Za izvedbo priključkov novih objektov na obstoječo 
in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni 
tudi posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v 
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske jav-
ne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to 
izkaže za potrebno.

(3) Na območju načrta ni predvidenih odstranitev obsto-
ječih objektov.

UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje je na vzhodu in jugu obdano z obstoječo 
stanovanjsko pozidavo na Vinski, Pintarjevi in Cesto 9. avgusta 
v Zagorju ob Savi, proti severu pa so zelene površine pobočja 
Gorice, ki so poraščene z gozdom. Zahodno od Vinske ceste 
območje meji na osrednje zagorsko pokopališče.

(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko 
nove dovozne ceste s priključkoma na Vinsko cesto.

(3) Obravnavana prostorska ureditev, ki načrtuje novo 
naselje individualnih enodružinskih stanovanjskih hiš s pripa-
dajočo infrastrukturno in prometno ureditvijo območja, pred-
stavlja dopolnitev obstoječe individualne stanovanjske gradnje 
v neposredni bližini in širše nima vpliva na sosednja območja.

6. člen
(namembnost območja)

(1) Načrt ureja površine na obrobju mesta, ki s priključi-
tvijo nove dovozne ceste na Vinsko cesto predstavlja širitev 
mestnih stanovanjskih površin.

(2) Na ureditvenem območju se na zemljiščih za gradnjo 
načrtuje novo naselje individualnih enodružinskih stanovanj-
skih hiš. Območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in 
komunalno infrastrukturo.

(3) Na območju je načrtovanih šest individualnih stano-
vanjskih hiš. Do posameznega objekta so zagotovljeni dostopi 
in dovozi ter zadostno število parkirnih prostorov.

(4) Na območju OPPN se v stanovanjskih objektih dopu-
šča opravljanje le naslednjih dejavnosti:

– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške 
storitve

– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično pre-

izkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 86 Zdravstvo: samo 86.23, 86.9
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 

samo 90.030

– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
(5) Severni del območja urejanja nad dovozno cesto k 

objektu Vinska cesta 5 zaradi strme konfiguracije terena ostaja 
nepozidan, del kot zatravljena zelena površina objekta Vinska 
cesta 5, del kot zelena primestna gozdna površina.

7. člen
(vrste gradenj)

Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave do širine oziroma višine predvi-

dene s tem odlokom,
– redno in investicijsko vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– odstranitve objektov,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

8. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja 

objektov)
(1) Vsi objekti so zasnovani kot podolgovati kubusi, ori-

entirani vzdolžno z daljšo stranico vzporedno s plastnicami. 
Objekti so sodobno zasnovani, z enokapnimi ali dvokapnimi 
strehami. Dovoljena je gradnja arhitekturno kvalitetnih ter ener-
getsko učinkovitih stanovanjskih objektov.

(2) Objekti so etažnosti P+M ali K+P+M, kleti so lahko 
delno vkopane z garažami v kleti objekta, locirane pred, ob ali 
pod objektom, streha kleti pred ali ob objektu služi kot terasa 
pritličja.

(3) Maksimalni tlorisni gabariti objektov:
– objekta 1 in 2: 14,40 m x 8,00 m + 14,40 x 6,00 m
– objekt 3: 12,00 m x 8,00 m + 12,00 x 6,50 m
– objekta 4 in 5: 12,00 m x 8,00 m + 12,00 x 3,50 m
– objekt 6: 17,00 x 12,00 m s samostojno garažo 

6,00 x 10,00 m
FZ (faktor zazidanosti) = 0,4;
FZP (faktor zelenih površin) = 10 %.
(4) Fasade so oblikovane in konstrukcijsko zasnovane z 

uporabo enostavnih pravokotnih rastrov. Uporablja se omet, 
beton, steklo ali drugi sodobni materiali, s poenoteno uporabo 
barv v lestvici toplih zemeljskih barv. Prepovedana je uporaba 
signalnih barv, ki so moteče in izrazito neavtohtone (citronsko 
rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno mo-
dra itd.). Uporaba svetlečih in zrcalnih kritin je prepovedana.

(5) Na objektih je dovoljeno postavljati fotovoltaične ele-
mente, vendar le v ravnini strešin oziroma fasade.

(6) Odmiki regulacijskih linij:
– odmik od ceste min. 5,00 m
– odmik od parcelnih mej min. 3,00 m
– odmik med objekti min. 6,00 m.

9. člen
(zunanja ureditev)

Dostopi in dovozi do objektov so predvideni s strani do-
vozne ceste, kjer so predvidene zunanje parkirne in manipu-
lativne površine. Zunanje pohodne površine naj se oblagajo v 
naravnem kamnu, ki je protizdrsno obdelan. Dovozi in dvorišča 
se lahko asfaltirajo ali oblagajo z betonskimi tlakovci. Okolice 
objektov so zatravljene in zasajene z okrasnimi grmovnicami 
in nizkim drevjem.

10. člen
(pogoji za urejanje okolice stanovanjskih objektov)
(1) Ograjevanje parcel naj bo urejeno z zasaditvijo avtoh-

tonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene 
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z žično mrežo. Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v 
kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), ki se prilaga-
jajo obstoječim ureditvam do višine 1,0 m.

(2) V območju nivojskega križišča občinskih cest in no-
vih priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno vzpostaviti 
kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge 
predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost 
cest, križišča ali priključka.

(3) Razne zasaditve, žive meje, samostojne ograje, ko-
rita in podobna urbana oprema, ki bo locirana v varovalnem 
pasu občinske ceste, ne smejo biti nameščeni oziroma gra-
jeni v 1 m pasu bankine in ne smejo zmanjševati prometno 
tehničnih in voznih pogojev na občinski cesti ali vplivati na 
preglednost ceste. Objekti za lastne potrebe morajo biti od 
sosednje meje oddaljeni najmanj 1,5 m.

(4) Zunanji rob zasebnega parkirišča (robnik, zid …) ob 
občinski cesti mora biti od roba cestnega telesa odmaknjen 
najmanj 1 m.

(5) Škarpe, zidovi, zidci, dvoriščna vrata in podobni gra-
jeni objekti morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjeni 
najmanj 1 m.

(6) Ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne in eno-
stavne objekte za lastne potrebe. Postavitev objektov je mo-
žna pod pogojem, da ni ovirano funkcioniranje obstoječih 
objektov, parkiranje in manipulacija znotraj zemljiške parcele 
osnovnega objekta ter da ni oviran dostop in preglednost na 
cesti.

(7) Postavitev in oblikovna podoba nezahtevnih in eno-
stavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom h 
kateremu sodijo. Naklon strehe, kritina, fasada, naj se poenoti 
z osnovnim objektom, izjema so lahko le objekti (ute, stekle-
njaki, rastlinjaki, zimski vrtovi, pohodne terase), ki jih zaradi 
svoje namembnosti ali zakonitosti tehnološkega procesa, v 
celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnovnemu objektu. Ne-
zahtevnih in enostavnih objektov se ne sme postavljati na 
vedutno izpostavljenih legah.

POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

11. člen
(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko 

infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta mora-

jo biti praviloma priključeni na obstoječe in predvideno komu-
nalno in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer minimalno 
na kanalizacijsko, vodovodno ter elektroenergetsko omrežje.

(2) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi 
potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav.

(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, 
mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdr-
ževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču; 
upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to 
od lastnika pridobiti služnost.

(4) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo 
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo 
na kraju samem.

(5) Trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih 
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene 
z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov 
od ostalih naravnih in grajenih struktur.

(6) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo 
biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno 
fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po njeni 
izgradnji.

(7) Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v 
območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dogra-
jevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in 
okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.

(8) Dopušča se uporaba alternativnih virov za energet-
sko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje.

12. člen
(cestno omrežje)

(1) Območje se prometno navezuje na Vinsko cesto. 
Priključevanje območja se na zahodni strani uredi z novim 
priključkom na obstoječo kategorizirano javno občinsko cesto 
JP 982071.

(2) Karakteristični normalni profil nove dovozne ceste 
znaša:

– vozni pasovi 2 × 2,0 m
– bankina 0,75 m oziroma mulda 0,50 m + 0,25 m ban-

kina.
(3) Os ceste A se prilagaja terenu in predvidenim objek-

tom ob cesti, niveletni potek pa je zasnovan tako, da je ze-
meljskih del za potrebe objektov nad in pod cesto čim manj. 
Kljub temu je težko zagotoviti optimalno višino nivelete ceste 
za vse objekte, saj je teren v prečni smeri na cesto precej strm 
(cca 33 % nagiba).

(4) Niveleta ceste A ima tako maksimalen vzdolžni nagib 
cca 7,4 %, poteka pa deloma v vkopu (začetni in končni del), 
srednji del pa je v nasipu. Zaradi relativno neugodnega tere-
na je zato potrebna gradnja podpornih in opornih konstrukcij 
(kamnita zložba ali A.B. zid). Prav tako bo potrebna gradnja 
podpornih in opornih konstrukcij ob nekateriih individualnih 
priključkih in dvoriščih hiš.

(5) Pred asfaltiranjem ceste je potrebno izvesti vse ko-
munalne, energetske in telekomunikacijske vode ter hišne 
priključke, ki predvidoma potekajo pod asfaltnimi površinami.

(6) Obravnavano območje bo območje umirjenega pro-
meta – cona 30 km/h, z zelo nizko prometno obremenitvijo.

13. člen
(parkiranje)

Stanovanjski objekti morajo imeti minimalno dve parkirni 
mesti na lastni parceli.

Če se v stanovanjskem objektu opravlja s tem odlokom 
dovoljena dejavnost, se za vsakih začetih 20 m2 neto površi-
ne, ki jo ima dejavnost, določi eno parkirno mesto.

14. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Obravnavano območje se priključuje na javno vo-
dovodno omrežje Zagorje-visoka cona. Hidrostatična višina 
vodnega stebra znaša 310 m. Na predmetnem območju po-
teka črpalni cevovod iz PE 63 in oskrbovalni iz PVC 160 s 
signalnim in elektro napajalnim kablom. Koridor obstoječega 
javnega vodovoda poteka preko območja in ga je potrebno 
od vstopnega dela na parceli št. 654, k.o. Zagorje – mesto 
(Cesta 9. avgusta 35) do vzhodnega dela parcele št. 676/45, 
k.o. Zagorje – mesto prestaviti tako, da bodo zagotovljeni 
odmiki od objektov minimalno 3,0 m ter vkopani v normalno 
globino obratovanja (maksimalno 1,0 m nadkritja).

(2) Priključitev sekundarnega vodovodnega omrežja PE 
110 se izvede na primarno javno vodovodno omrežje iz PVC 
160 preko zasuna DN 100 z vso potrebno ostalo vodovodno 
armaturo in poteka po bodočih javnih površinah. Sekundarno 
vodovodno omrežje iz PE 110, na katerega se priključujejo 
nadtalni hidranti iz nerjavne pločevine DN 100 z vso potrebno 
vodovodno armaturo (zasuni, teleskopski nastavki, cestne 
kape ipd.) ter hišni priključki se izvedejo na javnih površinah, 
dostopni na način, da je mogoče normalno upravljanje. Število 
in lokacija nadtalnih hidrantov je določena skladno z veljavnim 
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Pravilnikom o zunanjih hidrantnih omrežjih in je prikazana v 
grafični prilogi.

(3) Hišni priključki se izvedejo z navrtnimi zasuni s te-
leskopskimi nastavki in LTŽ cestno kapo. Priključni cevovod 
je iz PE 32 položen v zaščitno cev do vodomernega jaška. 
Vodomerni jašek je tipske izvedbe DN 50 cm z vso potrebno vo-
dovodno armaturo. Lokacija vodomernega jaška mora biti čim 
bližje javnim površinam na lahko dostopni nepovozni površini. 
Od vodomernega jaška se vodi priključni vodovod, cev PE 80 
d 32 PN 12,5 do bodočega stanovanjskega objekta

(4) Ker je na obravnavanem območju dovoljeno graditi 
objekte posamezno, se lahko do izgradnje kompletnega no-
vega javnega vodovodnega omrežja posamezni stanovanjski 
objekti z ustreznimi tehničnimi rešitvami priključijo na posamez-
ne novozgrajene odseke predvidenega vodovodnega omrežja 
skladno s soglasjem za priključitev pristojnega upravljavca.

(5) Za primarno in sekundarno vodovodno omrežje je 
potrebno podeliti služnostno pravico uporabe in vzdrževanje 
pred pričetkom obratovanja in prenosa lastništva na Občino 
Zagorje ob Savi.

15. člen
(kanalizacija)

(1) Odpadne in meteorne vode iz predmetnega območja 
se zbirajo in odvajajo preko armiranih poliesterskih ceveh ali 
UKC PVC cevi z ustreznimi vodotesnimi revizijskimi jaški. Po-
krovi na revizijskih jaških morajo biti iz LTŽ na zaklep z nosil-
nostjo glede na predvideno obtežbo. Pred priključevanjem naj 
se meteorne vode iz objektov zbirajo v zbiralnikih za deževnico. 
Priključevanje hišnih priključkov in meteorne vode iz javnih po-
vršin na javno kanalizacijsko omrežje se izvede preko sifonov.

(2) Objekta 4 in 5 se priključujeta na javno kanalizacijo 
ob Cesti 9. avgusta ID 2056. Objekta 1 in 2 in odvodnjavanje 
iz ceste, ki napaja objekt 1, 2, 4 in 5, se priključujejo na javno 
kanalizacijo na Vinski cesti ID 1033. Objekta 3 in 6 se priklju-
čujeta na obstoječ priključek na Cesti 9. avgusta. Priključitev 
se izvede preko novih revizijskih jaškov, izvedenih na način, ki 
ustreza njihovi lokaciji, z minimalno diferenčno razliko + 30 cm 
(povoznost, obremenitev, sifon, vrtinčasto priključevanje ipd.).

(3) Onesnažene padavinske vode iz javnih površin, ze-
mljišč, dvorišč, parkirišč, cestnega priključka ali objekta morajo 
biti pred iztekom v javni kanalizacijski sistem predhodno ustre-
zno prečiščene (peskolovi in lovilci olj).

(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo 
veljavni predpisi in pravilniki o kanalizaciji ter o odvajanju ko-
munalnih in padavinskih odpadnih voda.

(5) Ker je na obravnavanem območju dovoljeno graditi 
objekte posamezno, se lahko do izgradnje javne kanaliza-
cije posamezni stanovanjski objekti z ustreznimi tehničnimi 
rešitvami priključijo na posamezne novozgrajene odseke pred-
videnega kanalizacijskega omrežja, skladno s soglasjem za 
priključitev pristojnega upravljavca.

(6) Investitor mora za vso komunalno infrastrukturo, ki 
bo dana v last in upravljanje Občine Zagorje ob Savi, urediti 
potrebne služnostne in ostale zemljiško-knjižne pogodbe za 
gradnjo in vzdrževanje te infrastrukture, vključno z vpisom v 
zemljiško knjigo in z uporabnim dovoljenjem.

16. člen
(drenaža)

(1) Obvezna je izvedba dreniranja pobočja pred pričetkom 
gradnje dovozne ceste in objektov. Predlagana je izvedbo dre-
nažnega sistema v obliki črke Y z dnom v laporju ali laporasti 
glini, s katerim se bodo izboljšale stabilnostne razmere in s tem 
omogočila izvedba dovozne ceste in zunanje ureditve objektov.

(2) Predlagana trasa drenažnega sistema je vrisana v 
grafičnih prilogah. Vzdolž grape naj se izvede zbirno drenažno 
rebro od 2,5 do 3,5 m. Dno rebra naj seže vsaj 0,2 m v plast 
laporaste gline ali laporja. V dnu kamnitega rebra je predlagana 

drenažna cev DK-25 v betonski muldi, za stranska kraka rebra 
pa se lahko uporabi cev D-15. Nad drenažno cevjo se lahko po 
isti trasi predvidi tudi kanalizacija. Kamnito rebro naj se izvede 
iz lomljenca karbonatnega izvora Ø 20–40 cm v drenažnem 
betonu.

(3) Izkop in izvedba kamnitih reber in drenaž naj poteka 
od zgoraj navzdol, v kampadah dolžine do 6 m. Naklon brežine 
gradbene jame naj bo do 2:1, izkope pa bo potrebno varovati 
z razpiranjem.

(4) Drenažna kamnita rebra bodo zaradi znižanja vodo-
staja izboljšala geotehnične karakteristike zgornjega razmoče-
nega dela preperine, zato bo po izvedbi dreniranja tudi izvedba 
objektov in dovozne ceste manj zahtevna.

17. člen
(električno omrežje)

(1) Na območju urejanja poteka obstoječa podzemna 
SN kabelska povezava 20 kV TP Lisca–TP Partizan, ki jo 
je potrebno zaradi načrtovanega objekta prestaviti. Na meji 
ureditvenega območja poteka tudi podzemni nizkonapetostni 
kablovod 0,4 kV, ki služi kot napajalni vod za distribucijo odje-
malcev dela Pintarjeve ulice.

(2) Za potrebe stanovanjskih objektov je potrebno zgraditi 
kabelski NN razvod. Energija je na voljo v obstoječi transforma-
torski postaji TP LISCA.

(3) Do kabesko razdelilno merilne prostostoječe omarice 
PMO-1 se položi kabel 4x150+2,5 mm Al. Iz PMO-1 se napa-
jajo objekti 1, 3 in 6. Iz PMO-2 pa se napajajo objekti 2, 4 in 
5. Do posameznih objektov se kabli položijo v stigmaflex cevi 
fi 110 mm. Izpod povoznih površin se cevi obbetonirajo.

(4) Ob omarici PMO-1 se predvidi še omarica za svetilke 
zunanje razsvetljave.

(5) Kolikor bo zaradi izgradnje stanovanjskih hiš potreb-
no izdelati morebitne prestavitve vodov, demontaže, ureditve 
mehanskih zaščit elektroenergetske infrastrukture, je potrebno 
le-to projektno obdelati v skladu z veljavnimi tipizacijami distri-
bucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter 
pridobiti upravno dokumentacijo.

(6) Elektro energetska infrastruktura v lasti Elektra Ljub-
ljana, d.d., ki je predvidena za demontažo, se odstrani šele 
po izgradnji nadomestnih elektroenergetskih objektov ter po 
podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucij-
skega omrežja o predaji le-teh v osnovna sredstva upravljavca 
distribucijskega omrežja.

(7) Objekt, ki ima v grafičnih prilogah oznako št. 6, se lah-
ko pred izvedbo kabelskega NN razvoda priključi na obstoječi 
A-drog na parceli 676/57, k.o. Zagorje – mesto. Za potrebe 
izgradnje stanovanjske hiše št. 6 je potrebno najprej prestaviti 
visokonapetostni zemeljski kablovod, ki poteka na območju 
gradnje stanovanjske hiše.

(8) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja oziroma dovoljenj, mora investitor v skladu 
z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 
70/08) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem ele-
ktrične energije iz distribucijskega omrežja električne energije 
(Uradni list RS, št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v 
katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri 
priklopa.

(9) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne pre-
stavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elek-
troenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v 
posebni mapi v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, 
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, jo uskladiti z Elektro 
Ljubljana, d.d. ter zanjo pridobiti gradbeno dovoljenje.

18. člen
(TK omrežje)

(1) Na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja 
in ni na razpolago novih TK kapacitet.
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(2) Za potrebe novih stanovanjskih objektov je potrebno 
zgraditi kabelski TK razvod. Na obstoječe TK omrežje se inšta-
lacija veže v obstoječem telefonskem jašku pri objektu Cesta 
9. avgusta 23.

(3) Do vsakega objekta se položi nova kabelska kana-
lizacija s stigmaflex cevmi. Predvidijo se tudi vmesni jaški z 
ustreznimi litoželeznimi pokrovi.

19. člen
(KKS omrežje)

(1) Na obravnavanem območju ni KKS omrežja.
(2) Za potrebe novih stanovanjskih objektov je potrebno 

zgraditi kabelski KKS razvod. Na obstoječe KKS omrežje se 
inštalacija veže na obstoječi hišni priključek na objektu Pintar-
jeva cesta 50.

(3) Do vsakega objekta se položi nova kabelska kanaliza-
cija s stigmaflex cevmi. Predvidijo se tudi vmesni jaški z ustre-
znimi litoželeznimi pokrovi in dve novi INOX KKS-S4 razvodni 
prostostoječi omarici.

20. člen
(javna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se uredi ob novi dovozni cesti. 
Izvede se s tipskimi kandelabri in svetilkami, ki ustrezajo ob-
stoječi zakonodaji.

(2) Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezen nivo 
varnosti cestnega prometa, razsvetljava javnih površin mora 
zagotavljati ustrezen nivo splošne varnosti ljudi in premoženja.

(3) Predvideni kablovodi so tipa NAYY – J 4 x 16 do 
25 mm2. Izvedejo se v zemeljski kanalizaciji ustreznega pre-
mera in z uvodnimi jaški pri drogovih ter ozemljijo. Drogovi JR 
morajo biti standardne tipske ravne izvedbe, višine med 4,0 do 
7 m ter v celoti pocinkani.

(4) Razdalja med drogovi javne razsvetljave bo 20 do 30 m. 
Oddaljenost od roba cestišča bo znašala od 0.5 m do 1 m.

(5) Kjer je primerno, naj se uredi redukcija svetlobnega 
toka v nočnem času oziroma popolni izklop posameznih svetilk.

(6) Nova javna razsvetljava se lahko priključi na ob-
stoječe omrežje, če to dopuščajo karakteristike obstoječega 
omrežja, v nasprotnem primeru se mora urediti novo odjemno 
mesto JR.

(7) Izbrana morajo biti takšna svetila z visokimi izkoristki, 
čim manjšo porabo el. energije, nizkimi stroški vzdrževanja in 
dolgo življenjsko dobo, s popolnoma ravnim steklom oziroma 
svetilke brez sevanja svetlobe nad vodoravnico in brez blešča-
nja ter sevanja svetlobe v bivalne prostore, ki bodo preprečeva-
la svetlobno onesnaženje okolja, skladno z odlokom o urejanju 
javne razsvetljave na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 101/06), Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 
ter priporočili SDR – razsvetljava in signalizacija za promet 
PR 5/2-2000.

21. člen
(plinovod)

(1) Na obravnavanem območju še ni zgrajeno distribucij-
sko plinovodno omrežje.

(2) Za energetsko oskrbo obravnavanega območja se 
predvidi zemeljski plin iz javnega plinovodnega omrežja. Izvede 
se zankasto plinovodno omrežje, ki se naveže na odsek veje 
33 PE 160 na eni strani in zaključi z navezavo na odsek 3C PE 
63 na Vinski cesti. Trasa plinovoda, PE 63 se predvidi v kori-
dorju z ostalimi komunalnimi vodi (vodovod, kanalizacija), po 
predhodnem dogovoru s sistemskim operaterjem. Predvidene 
trase komunalnih vodov morajo omogočiti morebitno ločeno 
gradnjo priključnih plinovodov po zaključeni gradnji komunalne 
infrastrukture, zato morajo biti predvideni zadostni odmiki pri 
vzporednem poteku različnih komunalnih in energetskih vodov.

(3) Plinski priključki za posamezni stanovanjski objekt se 
izvedejo iz cevi PE d 32. Plinomeri se postavijo na mesto in 

način, ki ga določi predstavnik distributerja. Mesto postavitve 
plinomerov mora biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor 
(v fasadnih omaricah).

(4) Gradnja plinovodnega omrežja bo izvedena na osnovi 
določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistemskega 
operaterja kot razširitev obstoječega omrežja.

(5) Gradnjo plinovodnega omrežja lahko izvaja skladno s 
koncesijsko pogodbo izključno sistemski operater ali od njega 
pooblaščeni izvajaci pod nadzorom sistemskega operaterja.

(6) Sistemski operater krije sorazmerne stroške gradnje, 
od investitorja pa lahko zahteva kritje morebitnih nesorazmer-
nih stroškov gradnje plinovodnega omrežja na način, kot to 
določa koncesijska pogodba.

(7) Priključitev na plinovodno omrežje se izvede skladno 
s 16. členom Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemelj-
skega plina tarifnim odjemalcem na območju Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 32/07).

(8) Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno 
omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po 49.b 
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12).

(9) Pri projektiranju in izgradnji je potrebno upoštevati pa-
rametre v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim 
tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02) ter 
tehnične predpise in smernice sistemskega operaterja plinske-
ga omrežja.

22. člen
(ogrevanje)

(1) Znotraj območja je predvideno individualno centralno 
ogrevanje stanovanjskih objektov. Pri načrtovanju novih stano-
vanjskih objektov naj se predvidi uporaba sodobnih tehnologij 
za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju 
prijaznih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na 
obnovljivih virih energije (toplotne črpalke, geosonde, sončni 
kolektorji, fotovoltaične elektrarne ipd. …).

(2) Kot vir ogrevanja je možno uporabljati tudi plin, kurilno 
olje, les ipd., vendar emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo 
v ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti 
snovi, določenih z uredbo, navedeno v 25. členom tega odloka.

REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(kulturna dediščina)

(1) Obravnavano območje ne posega na registrirane eno-
te kulturne dediščine, zato ni posebnih dodatnih usmeritev.

(2) Priporoča se, da je območje predhodno arheološko 
raziskano:

– najprej se opravi historično analizo prostora;
– nato se opravi izkop strojnih testnih jarkov;
– na podlagi rezultatov terenskih pregledov se določi obseg 

in način arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 
sedemindvajsete alineje 3., 31., 33., 34. in 85. člena ZVKD-1.

– Po določilu že citiranega 34. člena mora arheološke 
raziskave zagotoviti investitor posega v prostor.

(3) V primeru, da predhodne arheološke raziskave ne 
bodo opravljene je zahtevano, da se omogoči strokovni kon-
servatorski arheološki nadzor nad zemeljskimi deli (56. člen 
ZVKD-l). Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investi-
tor (oziroma izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan 
pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS štirinajst dni 
pred samim pričetkom zemeljskih del.

(4) Stroški strokovnega konservatorskega arheološkega 
nadzora ne bremenijo investitorja.
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REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

24. člen
(varovanje okolja)

(1) Ohranjanje narave in naravnih vrednot: Na obravna-
vanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 
območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Na osnovi petega 
odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – UPB2, v nadaljevanju: ZON) za območje, ki se ureja 
z obravnavanim prostorskim načrtom izdelava naravovarstvenih 
smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni. V pri-
meru, da gre za pripravo prostorskega akta na območjih strnjene 
poselitve, je ne glede na to, da izdelava naravovarstvenih smernic 
zanje ni potrebna, treba upoštevati določila 36. člena ZON.

(2) Varstvo pred hrupom: Pri projektiranju in izvedbi 
objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 
34/08, 109/09, 62/10), na podlagi katere območje obravnave 
sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna 
raven hrupa 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči. Ker gre za 
stanovanjsko območje ni dopusten noben poseg v okolje, ki 
je moteč zaradi povzročanja hrupa. Stanovanjske objekte je 
potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.

(3) Varstvo ozračja: Učinkovito varstvo zraka na območju 
OPPN se izvaja z gradnjo energetsko učinkovitih stanovanjskih 
objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb) ter upora-
bo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimati-
zacijo stavb. Za potrebe po toplotni energiji naj se uporabljajo 
ekološko nesporni ter obnovljivi viri energije.

Pri gradnji je potrebno upoštevati zakonska določila o 
varstvu zraka in zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo preko-
račene dovoljene vrednosti emisij. Emisije iz kurilnih naprav, ki 
se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij 
vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11).

(4) Varovanje tal: Za začasne prometne in gradbene po-
vršine se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna. 
Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se uporabi za 
sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in premesti na 
drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi 
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvede 
tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme 
priti do mešanja mrtvice in živice.

(5) Varstvo voda: Ureditveno območje se nahaja izven 
vodovarstvenega območja.

25. člen
(odpadki)

(1) Na celotnem območju občine so na primerno dosto-
pnih mestih urejene zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov in 
zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu 
s programom storitev in oskrbe prebivalstva z infrastrukturo v 
občini in v skladu z veljavnimi predpisi. Ekološki otok je načrto-
van ob uvozu na ureditveno območje.

(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih tipskih 
posodah in odvažajo v skladu z ustreznimi občinskimi predpisi. 
Odjemna mesta morajo biti prometno dostopna, ne smejo pa biti 
na prometnih površinah. Ob objektu je potrebno predvideti pro-
stor za tri zabojnike za odpadke in sicer zabojnik za preostanek 
odpadkov, za organske odpadke in embalažnino.

(3) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odvažajo na 
kompostarno.

(4) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, 
je potrebno deponirati in ravnati z njimi skladno z Uredbo o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, 
št. 34/08, 61/11).

(5) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza na končno 
odlagališče tovrstnih odpadkov zbirajo in hranijo v sklopu ze-
mljišča za gradnjo, v posebnih posodah ali skladiščih.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO 

PRED POŽAROM

26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smer-
nice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih obmo-
čjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.

(2) Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi ne-
varnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve plošče.

27. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V OPPN so s področja varstva pred požarom upošte-
vani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva 
pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objek-
tov – zagotovljeno je zadostno število ustrezno razmeščeni iz-
hodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena 
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,

– potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potreb-
ne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara 
na sosednje objekte – stanovanjski objekti so od sosednjih 
parcelnih mej oddaljeni min. 3,00 m,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, za-
dostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino 
poti, uvozno izvoznimi radii na uvozih do objektov,

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo 
z novim vodovodom in zunanjim hidrantnim omrežjem skladno 
z veljavnimi predpisi,

– na vodovodnem omrežju bodo nameščeni nadzemni 
hidranti,

– vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve 
požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so 
razvidni iz grafičnih prilog.

(2) Za zagotavljanje požarne varnosti, je potrebno upošte-
vati načrtovano prometno in komunalno ureditev.

(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projek-
tiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale 
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred 
požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine 
se opredeli v PGD projektu (zasnova požarne varnosti) in bo 
skladen z določili predpisov s področja varstva pred požarom.

(4) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smisel-
no uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni 
potres ali vojna.

28. člen
(geološko geomehanske zahteve)

(1) Za območje OPPN je izdelan geološko geotehnični 
elaborat, ki je kot priloga sestavni del tega načrta.

(2) Obravnavano pobočje je zgrajeno iz oligocenskega 
krovnega laporja, ki pa je na površini prekrit z različno debelo 
plastjo preperine. Na obravnavani lokaciji je bilo izvedenih 
17 sondažnih jaškov, vsi so segli v krovni lapor ali trdno lapo-
rasto glino, ki ponekod leži tik naj njim. V območju slemen obeh 
grebenov leži drobno plastovit krovni lapor plitvo pod površjem 
in je na površini prekrit le z 0,3 do 0,8 m debelo plastjo grušča 
laporja in delno tudi s peščeno glino. Na vznožju in stranskih 
pobočjih, ki padajo proti grapi, pa je debelina preperine nad 
krovnim laporjem nekoliko večja in znaša od 1,0 do 1,5 m. V 
preperini na tem delu prevladuje peščena glina. Največja debe-
lina preperine je v osrednjem delu grape (od 2,4 do 3,0 m), kjer 
pobočje na tem delu kaže znake razmočenosti in površinske 
plazovitosti (valovit teren, poševno rastoča drevesa). Na tem 
območju v preperini prevladuje razmočena peščena glina.

(3) Glede na ugotovljeno sestavo je obravnavano področ-
je za gradnjo stanovanjskih hiš v glavnem primerno, izjema je le 
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osrčje grape, kjer je debelina preperine nekoliko večja, pobočje 
pa kaže znake površinskega plazenja. Vse objekte in oporne 
ter podporne konstrukcije bo potrebno v celoti temeljiti v trdnem 
laporju ali trdni laporasti glini, ki ponekod leži nad njim. Mini-
malna potrebna globina temeljenja je 1 m pod bodočo površino 
terena in hkrati vsaj 0,5 m v plasti trdnega krovnega laporja ali 
trdne laporaste gline. Temeljenje objektov in konstrukcij v pe-
ščeni glini srednje do težko gnetne konsistence na obravnavani 
lokaciji ni dopustno.

(4) Najmanj težav pri temeljenju objektov in konstrukcij je 
pričakovati na območju obeh grebenov, kjer leži krovni lapor 
(Ok) precej plitvo pod površino (od 0,3 do 0,8 m) in bodo izkopi 
za objekte in temelje segli že dovolj globoko vanj. Geološko 
najbolj ugodna bo torej gradnja objektov 2, 5 in 6, ki so locirani 
na območju grebenov. Tudi pri temeljenju objektov v pobočju, 
kjer leži krovni lapor ali laporasta glina na globini od 1,0 do 
1,5 m (Ok–pre), večjih težav ni pričakovati. Priporočljivo je, da 
se objekti podkletijo, gradnjo objektov na nasutih ali vkopanih 
platojih pa na tem območju pa odsvetujemo. Material iz izkopov 
za izvedbo nasipov ne bo primeren brez predhodne izvedbe 
podpornih konstrukcij, ki jih je obvezno temeljiti v trdni podla-
gi. Objekti bodo zaradi konfiguracije terena na zaledni strani 
objekta nekoliko vkopani v pobočje, zato bodo na tem delu te-
melji že segli v primerno plast, na sprednji strani pa bo temelje 
potrebno ustrezno poglobiti ali jih podbetonirati. Na tem delu je 
predvidena gradnja objektov 1 in 3, kjer so v sondažnih jaških 
ugotovili globino trdne podlage od 1,2 do 1,4 m.

(5) Najbolj neugoden za gradnjo je osrednji del grape, 
kjer leži podlaga, primerna za temeljenje, od 2,4 do 3,0 m pod 

površino, kar pomeni globino temeljenja od 2,9 do 3,5 m pod 
površino. Ker je preperina na tem delu tudi precej razmočena in 
kaže znake plazenja, bi bilo globoke izkope za objekte zavaro-
vati z zagatnicami. Objekte bi bilo potrebno podkletiti, poleg tega 
pa bi bila potrebna še izvedba zamenjave tal izpod temeljev z 
gramozno ali kamnito blazino, kar je precej zahtevno. V blazini 
izpod temeljev bi se namreč zbirala podtalnica, zato bi jo bilo 
potrebno ustrezno odvodnjavati. Objekti niso locirani v kritičnem 
delu grape oziroma so od osrednjega dela grapa odmaknjeni.

(6) Na meji med kritičnim delom grape in pobočjem, pre-
kritim s tanjšo plastjo preperine (Ok-pre), je lociran le objekt 4, 
vendar je lociran bolj proti grebenu. Na tem delu je bila v son-
dažnih jaških ugotovljena nekoliko večja globina podlage pri-
merne za temeljenje (od 2,4), zato je možno, da bo na spodnji 
strani objekta potrebna zamenjava tal izpod temeljev, odvisno 
od kote tlaka objekta. Možno je, da bo pri izvedbi izkopa objekta 
potrebno varovanje gradbene jame. Na vsak način pa bodo 
geološke razmere na tej lokaciji neprimerno bolj ugodne po 
izvedbi dreniranja pobočja.

(7) Za potrebe projektiranja so podani osnovni podatki za 
temeljenje objektov, opornih in podpornih konstrukcij:

– Minimalna potrebna globina temeljenja objektov in opor-
nih ter podpornih konstrukcij je 1 m pod bodočo površino terena 
in hkrati vsaj 0,5 m v plast trdne laporaste gline ali laporja. Do-
pustno obtežbo tal v trdni laporasti glini po JUS-u ocenjujemo 
na 0,25 MPa, v laporju pa na 0,3 MPa.

– Geotehnične karakteristike materialov, ki naj se upo-
števajo za dimenzioniranje zalednih sten, opornih in podpornih 
konstrukcij, so naslednje:

– trden lapor:  g = 23 kN/m3, j = 32–35° c = 0–20 kN/m2

– trdna laporasta glina: g = 22 kN/m3, j = 28–32° c = 0–10 kN/m2

– grušč laporja in glina, sg: g = 20 kN/m3, j = 26–28° c = 0–5 kN/m2

– peščena glina, sg–tg: g = 18–19 kN/m3, j = 22–24° c = 0–5 kN/m2

– Izza zalednih sten objektov in konstrukcije je obvezna 
izvedba drenaže.

– Izkop in izvedba zalednih sten objektov ter konstrukcij 
sta obvezna v kampadah maksimalne dolžine 4 m. Naklon 
gradbene jame naj ne preseže naklona 1:1. Pri globljih vkopih 
je potrebno predvideni varovanje gradbenih jam z zagatnicami.

– Odtoke meteornih voda iz streh in ravnih objektov je 
potrebno speljati v kanalizacijo.

(8) Pred pričetkom gradnje objektov in dovoznih cest 
je na obravnavanem področju potrebno urediti dreniranje in 
odvodnjavanje vzdolž grape, s katerim se bo znižal vodostaj 
podtalnice in posledično izboljšale stabilnostne razmere. Pred 
pričetkom dreniranja je možna le gradnja objekta 6, na katere-
ga dreniranje ne bo vplivalo.

(9) V osrednjem delu grape se koncentrira podtalnica, 
zato je razmočen in bo na tem delu možna izvedba dovoznih 
cest šele po izvedbi dreniranja. Pri izvedbi dovoznih cest in 
zunanje ureditve je potrebno upoštevati, da bo potrebno vse 
nasipe in vkope višje od 1 m zaščititi z opornimi in podpornimi 
konstrukcijami, ki pa jih je obvezno temeljiti v trdni glini ali 
laporju, izjemoma pa tudi v poltrdni glini. Material iz izkopov 
za nasipe ne bo primeren. Za nasipe naj se uporabi pretežno 
gruščnat material, komprimiran v plasteh po 20–30 cm. Izpod 
nasipov je potrebno odstraniti plast humusa in gline v debelini 
0,3 m, podlago pa nekoliko zastopničiti. Naklon brežin nasipov 
višine do 1 m naj ne preseže naklona 1:1,5, naklon vkopnih 
brežin pa naj ne preseže naklona 1:2,5. Po končani izvedbi je 
brežine nasipov in vkopov obvezno zaščititi s humusiranjem in 

zatravitvijo. Ob vznožju vkopnih brežin cest je obvezna izvedba 
drenaže globine 0,9 m. Spodnji ustroj cest bo izveden delno 
v grušču laporja z glinenim vezivom, v katerem ocenjujemo 
CBR = 6–7 %, delno pa tudi v peščeni glini, sg–tg, v kateri 
znaša ocenjen CBR = 3 %.

(10) Po izvedbi dreniranja večjih težav pri izvedbi cest in 
objektov ni pričakovati. V območju, kjer bodo dovozne ceste 
potekala preko razmočene grape, je možna nekoliko večja 
potrebna zamenjava tal izpod voziščne konstrukcije. Temelji 
objektov, ki so locirani na grebenih (objekti 2, 5 in 6), bodo v 
celoti segli v trdno podlago, zato izvedba ne bo problematična. 
Ostali objekti bodo na zaledni strani segli v trdno podlago, na 
sprednji strani pa bodo po potrebi podbetonirani ali poglobljeni, 
odvisno od kote tlaka objektov. Glede na ugotovljeno sestavo 
tal je pričakovati, da bo največja potrebna globina temeljenja 
na spodnjih strani objekta 4, ki je lociran najbližje razmočene 
grape.

Po izvedbi dreniranja se bo znižal vodostaj, s tem pa se 
bodo izboljšale geotehnične karakteristike zgornjega razmoče-
nega dela preperine, zato bo tudi izvedba objektov in dovoznih 
cest manj zahtevna.

(11) V geološko-geotehničnem poročilu so podane osnov-
ne geotehnične karakteristike materialov za potrebe projektira-
nja. Ti podatki se lahko upoštevajo le za potrebe izdelave PGD 
objekta 6, za ostale objekte pa so podane geotehnične karakte-
ristike le informativne. Za objekte od 1 do 5 bo za potrebe PGD 
potrebno izdelati geološko geotehnični elaborat, v katerem 
bodo podani bolj natančni pogoji temeljenja in izvedbe glede 
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na konstrukcijo posameznega objekta, koto tlaka in geološke 
zgradbe na mikrolokaciji objekta.

(12) Pri izvedbi zemeljskih del, dreniranja in temeljenju 
objektov ter konstrukcij je obvezen stalen geomehanski nadzor.

29. člen
(načrt parcelacije)

Na ureditvenem območju se izvede nova parcelacija ze-
mljišč. Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela.

30. člen
(etapnost prostorske ureditve)

Objekti se gradijo posamezno. Pred izgradnjo se zemlji-
šče komunalno opremi.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture 
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na 
svoje stroške.

(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo inve-
stitorji in izvajalci:

– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, ko-
munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter 
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne 
vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov po obstoječih infrastrukturnih omrežjih, objektih in 
napravah,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja 
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru ne-
zgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo primernejše tehnične 
rešitve, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere.

Možna so tudi odstopanja infrastrukturnih objektov znotraj 
in izven območja OPPN, ki so dopustna pri pripravi projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov, kolikor bi se ugotovilo nestrinjanja lastnikov zemljišč 
pri pridobivanju služnostnih pravic, v primeru neprimernih ge-
omehanskih razmer in v primeru tehnično ugodnejše rešitve 
poteka infrastrukture.

Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizaci-
je, ki jih le ta zadevajo.

(2) Dopustna so tudi odstopanja:
– tlorisni in višinski gabariti načrtovanih stanovanjskih 

objektov lahko odstopajo do ±10 % v vse smeri, ne smejo pa 
presegati faktorja zazidanosti, regulacijskih linij in minimalnih 
odmikov od sosednjih parcelnih mej;

– nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno posta-
vljati bližje sosednjim zemljiščem ob soglasju lastnikov le-teh 
in upoštevanju veljavnih predpisov;

– od tras vodov gospodarske infrastrukture kolikor ta zah-
teva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in 
sami tehnologiji izvedbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila Od-
loka UN za sanacijo rudniških površin na območju Cilenca, 
Orlek, Podstrana in Ruardi, odlok št. 352-5/93 (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 18/94 in 8/01 in (Uradni list RS, št. 81/08), ki se 
nanašajo na območje OPPN OP 5 ZS 27 – Kolenc.

34. člen
(vpogled)

OPPN je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in pro-
stor Občine Zagorje ob Savi.

35. člen
(nadzor)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska 
uprava in inšpekcijske službe.

36. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 350-5/2011
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3069. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Osnovne šole Toneta 
Okrogarja v Zagorju ob Savi

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet 
Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 30. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja  

v Zagorju ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostor-
skega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeri-
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tev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 65/11) sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju 
ob Savi (v nadaljnjem besedilu: OPPN OŠ Toneta Okrogarja).

(2) Območje se nahaja v širšem območju, za katerega je 
sprejet Ureditveni načrt za območje Rudnik Toplice (Uradni list 
RS, št. 6/98 in 22/06). Obravnavano območje je znotraj tega 
ureditvenega načrta opredeljeno kot območje z oznako D – ob-
močje šole.

(3) Sprejet hierarhično višji planski dokument Občin-
ski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 65/11) razvršča območje v enoto urejanja prostora (EUP) 
z oznako ZS 17/2. Severni del te EUP ZS 17/2 je območje 
šolskega kompleksa z določeno namensko rabo centralnih 
dejavnosti (C), ki je predmet obdelave tega OPPN-ja.

(4) OPPN OŠ Toneta Okrogarja je izdelalo podjetje Area-
line d.o.o., pod št. projekta U 06/ 2011.

2. člen
(vsebina načrta)

OPPN OŠ Toneta Okrogarja določa:
1.  opis prostorske ureditve,
2. usmeritev načrtovanih ureditev v prostor:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 

območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektante,
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

4. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
5. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
6. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih rešitev,
8. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta.

3. člen
(sestava načrta)

OPPN OŠ Toneta Okrogarja vsebuje besedilo odloka, 
grafični del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta (Uradni 
list RS, št. 33/07).

Grafični del:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občin-

skega prostorskega načrta – OPN Zagorje (Uradni list RS, 
št. 65/11),

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem,

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – vpe-
tost v območje,

4. Delitev območja OPPN na enote urejanja,
5.a Prikaz rušitev,
5.b Ureditvena situacija,
5.c Karakteristična prereza novogradnje,
5.d Zazidalna situacija,
6.a Prikaz prometnih ureditev,
6.b Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objek-

tov na gospodarsko javno infrastrukturo,
7.a Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
7.b Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja in na-

ravnih virov,
8. Načrt parcelacije.
Obvezne priloge:
– Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta (OPN) Ob-

čine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11),
– Prikaz stanja – geodetski posnetek obstoječega stanja,
– Strokovne podlage,

– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
– Povzetek za javnost.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
(1) Obravnavano območje tega OPPN-ja se nahaja v 

delu naselja imenovano Rudnik Toplice, in sicer v njegovem 
severozahodnem delu ob Mediji. Območje je delno pozidano, 
del pa so proste površine, nastale z rušitvami industrijskih in 
pomožnih objektov.

(2) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN OŠ Toneta Okro-
garja so:

– celovit in racionalen pristop notranjega razvoja, poveza-
va med obstoječo gradnjo z novimi strukturami,

– učinkovito razvrščanje dejavnosti kot dopolnitev centra 
mesta z navezavo na obstoječe in načrtovane strukture okolice,

– izboljšanje prometne infrastrukture,
– ureditev javnih površin in dostopov,
– racionalna infrastrukturna opremljenost z navezavo na 

obstoječa omrežja.
(3) Celovit pristop notranjega razvoja
Obstoječe stanje obravnavanega dela naselja Zagorja 

predstavlja območje opuščanja obstoječe dejavnosti in s tem 
ustvari potencial notranjega razvoja za oblikovanje predvsem 
deficitarnih mestnih funkcij. Primarno se uredijo navezave na 
novo prometno os naselja. V reliefni prelom je locirana osnov-
na šola s historičnim objektom in v padajoč teren vpet šolski 
prizidek.

Ostale površine predstavljajo potencial notranjega ra-
zvoja. Načrtovanje notranjega razvoja je usmerjeno v razvoj 
centralnih dejavnosti za potrebe šole in dopolnilnim programom 
z vzpostavitvijo komunikacijskih povezav in navezavo na ob-
stoječe grajene strukture.

(4) Učinkovito razvrščanje dejavnosti
Centralni del mesta Zagorje v razvoju prerašča obstoječe 

okvire in kapacitete družbene infrastrukture. Osnovna prostor-
ska usmeritev je bila načrtovana v okviru Ureditvenega načrta 
za območje Rudnik – Toplice v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 6/98 in Uradni list RS, št. 22/06).

Izhodišče načrtovanih gradenj in ureditev v okviru tega 
odloka je del območja D – območje šole:

– dopolnilna gradnja za potrebe osnovne šole širitve 
(fazna gradnja),

– novogradnja športnih objektov in ureditev športno re-
kreacijskih površin,

– ureditev javnih in parkovnih površin,
– širitev mesto-tvornih gradenj s poslovnimi programi in 

dopolnitvijo stanovanjske dejavnosti,
– odpiranje prostora z boljšo dostopnostjo,
– prepletanje in dopolnjevanje centralnih funkcij s povezo-

vanjem na obstoječo pozidavo z možnostjo prenove in razvoja 
obstoječega robnega stavbnega fonda.

(5) Izboljšanje prometne infrastrukture
Območje ima obstoječe tri dovoze in dostope, ki se rekon-

struirajo in ohranjajo. Nova notranja zasnova prometnih pove-
zav sledi programu in umestitev dejavnosti. Notranje omrežje 
cest in peš povezav zagotavlja dostopnost in pokrivanje potreb 
mirujočega prometa. Načrtuje se zadostno število parkirnih 
mest, z novim peš dostopom preko mostu pa se izbošlja peš 
dostopnost do vseh objektov obravnavanega območja.

(6) Ureditve javnih površin in dostopov
Zunanje ureditve in javne površine diktirajo na eni strani 

navezava na obstoječ prometni skelet in predvsem funkcije 
posameznih sklopov. Izhodiščna ureditev sledi:

– poudarek javnih dostopov z vstopnimi ploščadmi posa-
meznega programskega sklopa,

– prostorske zelene ločnice med posameznimi program-
skimi sklopi.
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(7) Racionalna infrastrukturna opremljenost
Predvideni posegi, gradnja in ureditev po tem OPPN-ju 

posegajo v območje obstoječe infrastrukture. Ob novogradnji 
objektov in ob posegih v prometne površine se sočasno izvede 
tudi rekonstrukcija obstoječih ali novih vodov javne gospodar-
ske infrastrukture. Primarni in sekundarni vodi naj potekajo 
po površinah javnega dobra s krajšimi priključnimi odseki do 
porabnikov.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE

5. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Območje OPPN OŠ Toneta Okrogarja sovpada z eno-
to urejanja veljavnega prostorskega načrta.

(2) Opis meje urejanja prostora, ki se ureja s tem OPPN 
jem:

– na severovzhodnem in vzhodnem delu je območje ome-
jeno s cesto Podvine (meja poteka po osi ceste),

– na južni strani je meja ob Cesti Borisa Kidriča,
– na zahodnem delu meja poteka po parcelnih mejah 

med individualno gradnjo ob Cesti Otona Župančiča do potoka 
Medija,

– na severnem delu se meja nadaljuje po desni in pretež-
no po levem bregu Medije do izhodišča na osi ceste Podvine.

Območje urejanja zajema zemljišča in dele zemljišč parc. 
št. 136, 138, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 
149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155/1, 
155/2, 156/2, 156/3, 156/4, 157, 158, 159, 160/2, 160/3, 160/4, 
161/1, 161/2, 162, 243/2, 243/18, 243/23, 243/25, 243/38, 
243/39, 244/1, 244/2, 245, 247/1, 247/2, 248/4, 248/5, 248/6, 
248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 1891, 
1896/1, 1896/2, vse k.o. Zagorje mesto. V primeru odstopanja 
navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja gra-
fični prikaz.

(3) Velikost območja:
Površina urejanja meri cca 2,68 ha.
(4) Enote urejanja:
Za potrebe podrobnega načrtovanja v smislu prepletanja 

in povezovanja namenskih rab se območje deli na urejevalne 
enote:

C-1 Osnovna šola Dopolnilna gradnja šole 
s spremljajočim programom

C-2 Športni center Nova gradnja objektov 
in ureditev za šport 
in rekreacijo

C-3 Igrišča Nova gradnja igrišč
C-4 Stanovanjsko 

poslovni del
Obstoječa in dopolnilna gradnja

C-5 Prometni koridor 
ob Mediji 

Preureditev prometnega 
napajanja območja z dopolnilno 
gradnjo parkirišč in ureditev 
javnih prostorov

C-6 Poslovno 
stanovanjski otok

Reviralizacija obstoječe 
gradnje.

6. člen
(namenska raba)

Znotraj posamezne urejevalne enote je določena namen-
ska raba, kateri sledijo pogoji za posege v prostor.

(1) C-1 Osnovna šola dopolnilna gradnja šole s spremlja-
jočim programom,

– predvidena delna rušitev in nova gradnja med osnovnim 
šolskim objektom in prizidkom, vpetim v padajoč teren z vsemi 
zunanjimi in manipulativnimi površinami,

– ureditev šolskega dvorišča s parkom z glavnim vhodom 
na severovzhodni strani,

– izgradnja servisnih ramp,

– ureditev dovoza do vseh servisnih vhodov,
– ureditev dovoza in dostopa iz južne strani.
(2) C-2 Športni center nova gradnja športnih objektov
– nova gradnja bazensko dvoranskega kopališča,
– nova gradnja večnamenske športne dvorane,
– izgradnja tekalnega kroga in tekalne steze,
– izgradnja in ureditev osrednje pasaže kot glavni dostop 

do šole s strani Podvin,
– ureditev dostopa in urgentnega dovoza,
– zunanje površine se urejajo kot javne urbane površine 

za potrebe programa.
(3) C-3 Igrišča nova gradnja igrišč
– nova gradnja večnamenskega igrišča za igre z žogo v 

velikosti rokometnega igrišča,
– nova gradnja in ureditev tribun vpetih v padajoč teren 

na jugovzhodni in jugozahodni strani igrišča,
– izgradnja in ureditev igrišča v zelenici za najmlajše z igrali,
– izgradnja in ureditev ekološkega otoka za potrebe šol-

sko športnega območja.
(4) C-4 Stanovanjsko-poslovni del obstoječa in dopolnilna 

gradnja
– obstoječi stanovanjski objekt se ohranja,
– obstoječi poslovni objekt se ohranja oziroma se nado-

mesti z novim poslovnim objektom,
– ureditev dostopov in parkirnih površin za potrebe pro-

grama,
– ureditev zelenih površin ob objektih,
– ohranja se park ob zgodovinskem spomeniku.
(5) C-5 Prometni koridor ob Mediji preureditev prometne-

ga napajanja območja z dopolnilno gradnjo parkirišč in ureditev 
javnih prostorov

– nova gradnja mostu čez Medijo za glavni dostop do 
šolsko športnega kompleksa,

– rekonstrukcija in dograditev napajalne ceste območja 
– Kopališka ulica,

– rekonstrukcija cestnega priključka na Cesto Borisa Ki-
driča,

– nova gradnja parkirnih mest vzdolž napajalne ceste,
– delna rekonstrukcija in sanacija podpornih zidov ob 

Mediji,
– ureditev dostopov,
– zunanje površine se urejajo kot javne urbane površine 

za potrebe programa.
(6) C-6 Poslovno-stanovanjski otok revitalizacija obsto-

ječega objekta
– ohranja se obstoječi poslovno-stanovanjski objekt,
– dopolnilna gradnja z prezentacijskim objektom,
– revitalizacija zunanjih ureditev.

7. člen
Na celotnem območju ni dovoljena proizvodna dejavnost 

in servisne dejavnosti, ki območje obremenjujejo s hrupom, ali 
imajo za svoje delovanje na zunanjih površinah (dvoriščih) od-
prte deponije ali zbirajo nevarne odpadke. Znotraj območja se 
lahko umeščajo dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive 
za mestno okolje.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN OŠ Toneta Okrogarja ima povezave 
z ostalimi deli naselja predvsem v prometnem smislu in infra-
strukturnemu napajanju. S preureditvami, rekonstrukcijami ter 
novogradnjami prometnic vpliva na sosednja območja.

(2) Neposredno pa so vplivi na samih mejah OPPN-ja, 
in sicer:

– rekonstrukcije obstoječih cestnih priključkov Kopališke 
ulice na Cesto Borisa Kidriča in Šolske ulice na Cesto Otona 
Zupančiča,
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– ureditev pešpoti in dostopov in urgentnih dovozov,
– rekonstrukcija ali posodobitev vodov javne gospodarske 

infrastrukture,
– delna sanacija opornih zidov vodotoka Medije.

9. člen
(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega 
odloka so:

– odstranitev objektov ali delov objektov,
– vzdrževanje in rekonstrukcija objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela prometnih 

in zunanjih površin, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih, 
energetskih in telekomunikacijskih objektov ter naprav,

– ureditev zunanjih in zelenih površin.

10. člen
(vrste objektov)

Vrste dopustnih objektov v skladu s pogoji tega odloka so:
– stavbe splošnega družbenega pomena:

– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo,

– športne dvorane,
– objekti za šport in rekreacijo,

– stavbe za kulturo in razvedrilo,
– muzeji in knjižnice,

– stavbe za zdravstvo,
– stanovanjske stavbe,
– gostinske stavbe,
– upravno pisarniške stavbe,
– trgovske stavbe in stavbe storitvenih dejavnosti,
– kulturni spomeniki,
– gradbeno inženirski objekti,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– ute ali senčnice,
– nadstreški,
– objekti namenjeni turistični sezonski ponudbi,
– urbana oprema.

11. člen
(vrstne dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so primarne dejavnosti opredelje-
ne po posameznih urejevalnih enotah. Primarno je območje 
namenjeno dejavnostim splošno-družbenega pomena in kom-
plementarnim dejavnostim mestnega značaja.

(2) Kot dopolnilna dejavnost v območju je lahko gostin-
ska dejavnost, ki je kompatibilna z osnovno namensko rabo 
območja.

V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

12. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

OZNAKA OBMOČJA OSNOVNA ŠOLA
Primarno je predvidena gradnja šolskim objektom s spremljajočim programom.

C – 1 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov 
po klasifikaciji

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (dvorane za družabne prireditve),
12620 Knjižnice,
12640 Stavbe za zdravstvo (ambulante),
12420 Kolesarnice,
12730 Kulturni spomeniki.

Tlorisni gabariti – ohranja se obstoječi historični objekt šole,
– novogradnja je sestavljen objekt s prostori, namenjenimi za potrebe šole, 
– objekt šole sestavljajo več lamel po posameznih programskih sklopih,
– ureditev dostopov, dovozov, dvorišča in zelenih parkovnih površin,
– gospodarski plato in sevisne rampe,
– prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni,
– tlorisne dimenzije so predlagani izhodiščni gabariti,  
– nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno  
 usklajene z ostalimi deli objekta znotraj območja.

Načrtovani objekti 1. Historični objekt šole maks. dimenzij 57,35 x 22,15 m
2. Obstoječi šolski prizidek dimenzij 42,55 x 11,80 m 
3. Povezovalna lamela šole maks. dimenzij 14,00 x 17,35 m + 2 x (3,70 x 4,15 m)
4. Parterni lameli maks. dimenzij 17,65 x 12,45 m in 14,80 x 17,65 m
5. Dostavni aneks dimenzij 7,70 x 4,40 m
6. Podzemna navezava hodnik širine 3,00 m, dolžine cca 16,50 + 23,00 m.

Etažnost – maksimalni višinski gabarit objekta obsega klet, pritličje, 1. nadstropje in 2. nadstropje oziroma 
mansardo;
– sestavljen objekt je iz več lamel različnih vertikalnih gabaritov, ki so lahko med seboj medetažni; 
– vertikalni gabariti sledijo obstoječim grajenim strukturam, funkcionalnim rešitvam programa in 
medsebojnim povezavam posameznih sklopov;
1. Historični objekt šole K + P + N + M
2. Obstoječi šolski prizidek P + 2N
3. Povezovalna lamela šole K + P + N
4. Parterni lameli K
5. Dostavni aneks K + P
6. Podzemna navezava 2 K.
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Strehe – oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi,
– dvokapnica z naklonom od 35°–45°,
– sestavljena streha iz dvokapnice (naklon od 35°–45°), enokapnice (naklon od 20°–45°), lahko 
kombinirane s  terasami in zeleno streho (naklon 2°–15° ali 25°–35°),
– izvedena kot zelena streha z naklonom 2°–10° ali 25°–35°,
– izvedena kot terasa ali nepohodna streha z naklonom 2°–15°,
– enostavni in nezahtevni objekti lahko imajo nizke enokapnice z lahko kritino.

Materiali in barve Prednost naj imajo naravne barve, ki lahko z intenzivnostjo ustvarjajo mestne in oblikovne poudarke.
Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega prosto-
ra. Investitor izbere barvo v spektru svetlih naravnih tonih, peščenih ali zemeljskih tonih. Polkrožni 
izzidki ali erkerji nepravih kotov ter stolpiči v smislu historiziranja niso dovoljeni.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Dopustni so vsi enostavni in nezahtevni objekti za potrebe šole.

Pozidanost gradbene 
parcele

Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z upošteva-
njem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki  med objekti, obvezna ozelenitev območja, 
manipulativne površine  idr.).

13. člen

OZNAKA OBMOČJA ŠPORTNI CENTER 
Primarno je predvidena gradnja namenjena športnim objektom s spremljajočim programom.

C – 2 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov 
po klasifikaciji

12650 Športne dvorane,
24110 Objekti za šport in rekreacijo,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstvo,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
prostori za društva,
12301 Točilnice,
12420 Kolesarnice.

Tlorisni gabariti – objekta sestavljajo več lamel po posameznih programskih sklopih,
– ureditev dostopov in urgentnih dovozov, glavnega peš dostopa območja (pasaža) in zelenih par-
kovnih površin,
– podzemni hodniki so namenjeni pokritim povezavam med objekti, in sicer šola – bazen ter bazen 

– športna dvorana,
– prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni,
– v zazidalni situaciji so podane maksimalne tlorisne dimenzije, 
– nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi 

objekti območja.

Načrtovani objekti 1. Bazensko dvoransko kopališče 44,70 x 20,70 m
2. Večnamenska športna dvorana 33,20 x 33,30 m
3. Pasaža širine 6,00 m, dolžina cca 46,20 m
4. Tekalni krog širine 2,20 m, dolžina cca 160,00 m
5. Tekalna steza širine 4,90 m, dolžina 82,50 m.

Etažnost – stavbni volumni se nujno prilagodijo funkcionalno zahtevanim višinam,
– izhodiščni višinski gabarit:

bazensko dvoransko kopališče  2K + P + N,
večnamenska športna dvorana   K + P + N.

Strehe – oblikovanje strehe sledi funkcionalni in konstrukcijski zasnovi objektov,
– strehe so ravne oziroma z blagim naklonom do 7°, pohodne ali nepohodne,
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–7°,
– višina slemena je skrita za atiko.

Materiali in barve – Prednost imajo naravni oz. avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve,
– Materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov,
– Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti oblikovno kvalitetnim mestotvornim 

objektom širšega prostora. 

Nezahtevni in enostavni 
objekti

– dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev,
– dovoljenja je postavitev urbane opreme,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni energetski objekti.

Pozidanost gradbene 
parcele

Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah tega odloka 
z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev 
območja, manipulativne površine  idr.).
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14. člen

OZNAKA OBMOČJA IGRIŠČA
Primarno je predvidena gradnja namenjena športnim objektom s spremljajočim programom. 
Obstoječa in dopolnilna gradnja.

C – 3 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov po 
klasifikaciji

24110 Športna igrišča na prostem,
24122 Otroška in druga igrišča,  zabaviščni parki, 
12650 Stavbe s prostori za športnike (tuši, slačilnice, garderobe), prostori za gledalce (stojišča, 

tribune),
24203 Odlagališča odpadkov,
23020 Energetski objekti,
12420 Kolesarnice,
12740 Nadstrešnice.

Tlorisni gabariti – razpoložljive površine se uredijo za igrišča na prostem, 
– osrednje večnamensko igrišče v velikosti rokometnega igrišča,
– ob igralni površini so v padajoč teren vpete tribune za gledalce,
–  otroško igrišče za najmlajše z igrali,
– ob dovozu je lociran prostor za odpadke – ločeno zbiranje, možnost nadkritja,
– ob Šolski ulici je obstoječ objekt transformatorske postaje,
– ureditev dovoza, dostopov in urgentnih dovozov ter ureditev zelenih parkovnih površin,
– prevladujejo naj pregledne odprte površine,
– v zazidalni situaciji so podane maksimalne tlorisne dimenzije, 
– nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi 

objekti območja.

Načrtovani objekti 1. ploščad za športne igre dimenzij 24,00 x 37,60 m
2. tribune dimenzij 4,00 x 42,80 m + 4,00 x 28,00 m
3. otroško igrišče maks. dimenzij 14,80 x 11,30 m + 8,35 x 8,00 m
4. prostor za odpadke maks. dimenzij   6,65 x 6,45 m
5. TP – obstoječa 4,25 x 2,85 m.

Etažnost – stavbni volumni se nujno prilagodijo funkciji,
– ureditve igrišč so izvedene na nivoju terena,
– trubune so vpete v padajoč teren z možnostjo nadkritja,
– izhodiščni višinski gabarit za prostore za športnike je K+ P,
– energetski objekt TP je pritličen.

Strehe – oblikovanje strehe sledi funkcionalni in konstrukcijski zasnovi objektov,
– strehe so ravne oziroma z blagim naklonom do 7°, pohodne ali nepohodne,
– lahko je zelena streha z naklonom 2°–7°.

Enostavni objekti – dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev,
– dovoljenja je postavitev urbane opreme,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– objekti za oglaševanje.

Pozidanost gradbene 
parcele

Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah 
z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna 
ozelenitev območja, manipulativne površine  idr.).

15. člen

OZNAKA OBMOČJA STANOVANJSKO/POSLOVNI DEL 
Primarno je ohranitev obstoječe gradnje in predvidena dopolnilna gradnja s spremljajočim progra-
mom. 

C – 4 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov po 
klasifikaciji 

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene, 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12202 Stavbe bank, pošt in zavarovalnic,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
12420 Garaže in pokrita parkirišča, 
12730 Kulturni spomeniki,
12420 Kolesarnice,
12740 Nadstrešnice.

Pozamezen objekt je lahko namenjen eni dejavnosti ali ima več prepletajočih med seboj kompati-
bilnih dejavnosti različnih poslovnih subjektov.
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Načrtovani objekti 1.  ohranitev večstanovanjkega objekta  tlorisnih dimenzij 18,50 x 12,25 m,   
2. možnost poslovno-stanovanjskega objekta dimenzij  20,00 x 10,00 m.

Etažnost – maksimalni višinski gabarit:
– obstoječ večstanovanjski objekt K+P+2N+M,
– poslovno-stanovanjski objekt K+P+2N+M,
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov.

Strehe Streha je lahko:
– dvokapnica z naklonom od 25°–45°,
– enokapnica z naklonom od 25°–45°,
– sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25°–45°), enokapnice (naklon od 25°–45°), kombinirane s  

terasami in zeleno streho (naklon 2°–15° ali 25°–35°),
– izvedena kot zelena streha z naklonom 2°–10° ali 25°–35°,
– izvedena kot terasa ali nepohodna streha z naklonom 2°–15°.

Materiali in barve – Prednost imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve,
– Materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov,
– Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega 

prostora. 

Nezahtevni in enostavni 
objekti

– dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev,
– dovoljenja je postavitev urbane opreme.

Pozidanost gradbene 
parcele

Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah tega odloka 
z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev 
območja, manipulativne površine  idr.).

16. člen

OZNAKA OBMOČJA PROMETNI  KORIDOR ob Mediji
Primarno je predvidena preureditev prometnega napajanja območja z dopolnilno 
gradnjo parkirišč in ureditev javnih prostorov.

C – 5 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov po 
klasifikaciji 

21110 Avtobusno postajališče,
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, cestne instalacije,
12410 Javne telefonske govorilnice,
12420 Kolesarnice,
12740 Nadstrešnice,
21410 Mostovi,
21420 Predori in podhodi,
21520 Pregrade in jezovi, objekti za zaščito rečnih bregov,
22121 Prenosni vodovodi,
22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
22140 Prenosni elektroenergetski vodi,
22210 Distribucijski plinovodi,
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
22232 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave,
22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.

Tlorisni gabariti – območje namenjeno gradnji, rekonstrukciji in preureditvam prometne, vodnogospodarskim 
ureditvam in komunalne infrastrukture.

Etažnost – maksimalni višinski gabarit P in posegi pod nivojem terena.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– začasni objekti, 
– objekti za oglaševanje,
– urbana oprema.

Pozidanost gradbene 
parcele

17. člen

OZNAKA OBMOČJA POSLOVNO-STANOVANJSKI  OTOK
Primarno je predvidena revitalizacija obstoječega objekta ter dopolnilna gradnja z prezentacijskim 
kioskom – raziskovalni laboratorij.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 2013 / Stran 9247 

C – 6 Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste objektov po    
klasifikaciji 

11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe, 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne potrebe,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
12420 Garaže in pokrita parkirišča, 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12420 Kolesarnice,
12740 Nadstrešnice.

Objekti so lahko namenjeni eni dejavnosti ali ima več prepletajočih med seboj kompatibilnih de-
javnosti različnih poslovnih subjektov.
V območju ni dovoljena postavitev objektov po klasifikaciji 12520 – pokrite skladiščne površine in 
drugi proizvodni objekti ne kot zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni, enostavni ali začasni objekti.  
Skladiščne površine se zagotovijo v obstoječih objektih.

Tlorisni gabariti – obstoječ večnamenski objekt ohranja enovito zasnovo, 
– ureditev dostopov in urgentnih dovozov, parkirnih in zelenih parkovnih površin,
– kiosk kot raziskovalni in prezentacijski laboratorij naj bo enostavne pravokotne oblike, lahko 

sestavljen volumen,
– tlorisne dimenzije so predlagani izhodiščni gabariti,  
– nadstrešnice nad posameznimi vhodi morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi deli objekta.

Načrtovani objekti 1. obstoječ objekt dimenzij 30,75 x 11,00 m + prizidek 11,10 x 3,10 m
2. kiosk – raziskovalni laboratorij max. dimenzij  8,40 x 5,60 m.

Etažnost – maksimalni višinski gabarit:
obstoječ objekt dimenzij K+P+M
kiosk – raziskovalni laboratorij P

– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov.

Strehe – dvokapnica z naklonom od 25°–45°,
– enokapnica z naklonom od 25°–45°,
– izvedena kot zelena streha z naklonom 2°–10° ali 25°–35°,
– izvedena nepohodna streha z naklonom 2°–15°.

Materiali in barve – Prednost imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve,
– Materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov,
– Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega 

prostora. 

Enostavni objekti – dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev,
– dovoljenja je postavitev urbane opreme,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– objekti za oglaševanje.

Pozidanost gradbene 
parcele

Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah tega 
odloka z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki  med objekti, obvezna 
ozelenitev območja, manipulativne površine  idr.).

18. člen
V vseh enotah urejanja so skladno z ureditveno zasnovo 

območja dovoljene gradnje objektov sledeče klasifikacije:
– 21410 mostovi in viadukti (podporne in oporne kon-

strukcije),
– 21120 ceste in javne poti,
– 21110 cestni priključki, prometne površine, počivališča, 

parkirišča,
– 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– nadstrešnice večjih dimenzij kot manj zahtevni objekti.

19. člen
(postavitev objektov)

(1) Osnovna šola je na obstoječi lokaciji, večnamenska 
športna dvorana in bazensko dvoransko kopališče sta locirana 
v šolski kompleks. Ti objekti se navezuje na Šolsko ulico ter 
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z novim peš dostopom preko mostu na cesto Podvine tvorijo 
pasažo, kot osrednjo komunikacijsko os. Ostali objekti obravnav-
nega območja se navezujejo na Kopališko ulico s priključkom na 
Cesto Borisa Kidriča.

(2) Izgradnja parkirišča, ureditev parkovnih površin in javnih 
ploščadi sledijo postavitvi iz grafičnih prilog.

20. člen
(zunanje ureditve)

(1) Dovozi do objektov in vhodi so orientirani glede na pri-
ključevanje na cestno omrežje in druge prometne površine. Kote 
dovozov se prilagodijo osnovnemu cestnemu omrežju.

(2) Proste površine v šolskem kompleksu (šola, bazen, 
športna dvorana in vsa igrišča) so namenjene ureditvi dvorišča 
ter športnim in parkovnim površinam. Proste površine ob stano-
vanjskih objektih so zelenice z različno rabo. Zelenice ob poslov-
nih objektih so na ulični strani parkovno urejene. Ob obstoječem 
spomeniku je večja parkovno urejena zelenica s peš prehodi.

Vse tlakovane površine zagotavljajo tudi urgentne dovoze 
in dostope.

(3) Ograje ob Kopališki ulici niso dovoljene. V območju 
urejanja se lahko postavijo med posameznimi porabniki prostora 
enotne oblikovane razmejitvene ograje. Notranje delilne ograje 
so dovoljenje predvsem ob stanovanjskih objektih.

(4) Zasaditev na cestnih priključkih ne sme ovirati pregle-
dnosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah.

(5) Raščen teren je delno izravnan v zahodnem delu, 
medtem ko je zahodni del padajoč. Dovoljena je gradnja opornih 
zidov. Pri ploskovnih ureditvah igrišč se oporni zidovi izvede-
jo terasasto, kot tribune ali vmesnimi zazelenitvami. Višinske 
razlike terena med gradbenimi parcelami se lahko izvedejo z 
izravnavanjem do 50 cm razlike sosednjih parcel.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

21. člen
(cestno omrežje)

(1) Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorskih da-
nostih in stanja prometnega skeleta. Zasnova upošteva ulični 
sistem.

(2) Celotno območje se napaja preko obstoječih javnih 
poteh, ki se priključujejo na severni strani na regionalno cesto 
(R1-221) – Podvine in na južni strani na Cesto Otona Župančiča 
in Cesto Borisa Kidriča. Delno se rekonstruira Šolska ulica.

(3) Za potrebe celotnega območja se zgradi podaljšek 
Kopališke ulice z rekonstruiranim prilkjučkom na Cesto Borisa 
Kidriča.

22. člen
(1) Nova povezovalna cesta Kopališka ulica z vsemi pri-

ključki je načrtovana širine 6,00 oziroma 6,50 m. Vse ceste 
v območju so zgrajene tako, da prenesejo osne obremenitve 
komunalnih vozil.

(2) Predviden hodnik za pešce ob Kopališki ulici in ob Cesti 
Borisa Kidriča ob stanovanjskih objektih je širine 1,20 m.

(3) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na 
meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki.

(4) Vse dovozne ceste območja so opremljene z meteorno 
kanalizacijo. Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin 
je predviden preko lovilcev olj lahko speljan v vodotok Medijo.

23. člen
(mirujoči promet)

(1) V območju OPPN so za potrebe parkiranja urejene 
parkirne površine v sklopu posamezne urejevalne enote in ob 
zbirnem prometnem koridorju.

(2) Za šolski kompleks so načrtovani parkirni nizi vzdolž 
Kopališke ulice in sicer 32 + 13 + 12 + 12 PM.

(3) V enotah urejanja z oznako C4 in C6 je potrebno 
znotraj gradbene parcele zadostiti glede na namensko rabo 
zadostno število parkirnih mest.

Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest pri 
posameznih objektih:

– stanovanjske stavbe  1,5 PM na stanovanje,
– poslovno-trgovske dejavnosti  1 PM / 30 m2,
– storitvene dejavnosti  1 PM / 30 m2,
– gostinski lokali  1 PM / 6 sedeže.

VII. POGOJI PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO, 
ENERGETSKO IN DRUGO INFRASTRUKTURO

24. člen
(splošno)

(1) Pri pripravi je potrebno upoštevati smernice za normal-
no in kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb: 
oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in 
ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki.

Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno izde-
lati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljav-
cev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane 
odmike in zaščitne ukrepe.

(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo 
izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in ustre-
za obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo 
to področje.

(3) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne 
infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v 
kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom 
prometnic in dovozi k stavbam.

Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomu-
nikacijske vode obvezno položiti v kabelsko analizacijo.

(4) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso javno 
gospodarsko infrastrukturo.

25. člen
(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju je obstoječe javno vodovo-
dno omrežje. Obstoječi objekti imajo vodovodne priključke. Ob-
močje se napaja z javnim vodovodnim omrežjem iz dveh smeri.

(2) Za načrtovano gradnjo je potrebno območje dopolniti 
z novo povezovalno zanko za oskrbo s pitno vodo za sanitarne 
potrebe, bazen in požarno zaščito. Poleg tega je za vodooskrbo 
predvidenih objektov potrebno izgraditi sekundarno vodovodno 
omrežje oziroma do vseh objektov.

(3) Cevovod je potrebo projektirati v javnih površinah z 
vzporednim odmikom od parcelnih meja min. 1,5 metra.

(4) Upoštevati je potrebno vse določbe, navedene v Teh-
ničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine 
Zagorje ob Savi.

(5) V fazi izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja 
se izvedejo tudi vsi priključki objektov in vgradijo vodomerni 
jaški. Za določanje lokacije priključkov morajo biti predhodno 
znane meje posameznih parcel in znana situacija zunanje 
uredite objektov.

(6) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni 
vodovod pod pogoji upravljalca vodovoda.

(7) Vsa montažna dela vodovoda izvaja upravljavec vo-
dovoda.

26. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Obstoječi objekti območja so delno priključeni na javni 
kanalizacijski kolektor. Kanalizacijsko omrežje je namenjeno 
odvajanju in čiščenju odpadnih ter padavinskih vod, ki nastaja 
v gospodinjskih in drugih uporabnikih.
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Javno kanalizacijsko omrežje zagotovi pravilno delova-
nje, izvajanje kontrole, čiščenje in vzdrževanje kanalizacijske 
mreže.

(2) Fekalna kanalizacija predvidenih in obstoječih objek-
tov se priključi na obstoječi kolektor desnega brega.

(3) Meteorna kanalizacija naj bo speljana preko lovilcev 
maščob in peska.

(4) Urediti je potrebno odvodnjavanje iz javnih poti in 
hodnikov za pešce.

(5) Za potrebe praznjenja bazena se izvede ločen izpust 
odpadne vode iz bazena preko tehnološkega čiščenja v vodo-
tok Medijo.

27. člen
(tehnični elementi priključevanja na javno kanalizacijo)

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati na-
slednje tehnične zahteve:

– novi priključki na obstoječi kanalizacijski cevovod se 
izvede na parceli. Primernost preseka se preveri na terenu. Za 
priključevanje se kot najnižja točka priključitve v jašku upošteva 
teme cevi kanalizacije, padec priključnega kanalizacijskega 
cevovoda mora znašati 2 %, pri večjih naklonih se izvedejo 
višinske stope (kaskade),

– priključek (spoj na javni kanalizaciji) se izvede s priključ-
nim revizijskim jaškom PrRJ pod kotom 45º v smeri toka vode 
v javnem kanalu, in sicer v niveleti večji od 70 cm od nivelete 
stalnega pretoka v javnem kanalu se priključitev izvede s 
podslapjem,

– pokrove jaškov in nodularne litine, praviloma okrogle 
oblike Ø 600 mm, z napisom KANALIZACIJA, se predvidi glede 
na uporabo površine nad njimi, v vozišču se uporabijo povozni 
pokrovi z upoštevanjem ustrezne nosilnosti,

– priključek se izvede v največjem profilu 20 cm,
– priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se vrši po 

veljavnih tehničnih predpisih z obbetoniranjem cevi v jašku,
– meteornih in drenažnih voda iz objektov oziroma zuna-

nje ureditve ni dovoljeno voditi v javno kanalizacijsko omrežje, v 
kolikor jih je možno speljati v ponikovalnico, vodotok ali odvajati 
na lastnem terenu.

28. člen
(električno omrežje)

(1) Rezervirati je potrebno traso za predvideno izgradnjo 
cevne PVC kanalizacije.

(2) Zaradi nove gradnje je potrebno del omrežja opustiti 
in položiti novega, del omrežja pa je potrebna prestavitev. 
Obstoječi podzemni SN kablovod je potrebno pred začetkom 
gradnje zakoličiti.

(3) Na območju OPPN poteka obstoječ priključni kablo-
vod za TP SIC ter dva podzemna nizkonapetostna kablovoda, 
katera se odstrani. Zgraditi je potrebno nov del elektrokabelske 
kanalizacije od TP Toplice do obstoječe kabelske kanalizacije, 
ki poteka ob vodotoku Medija. V novozgrajeni kabelski kana-
lizaciji bodo uvlečeni trije nadomestni srednjenapetostni kabli 
ter dva nizkonapetostna kabla.

(4) Investitor krije finančne stroške prestavitve in je dolžan 
brezplačno predati zgrajeno EE infrastrukturo zaradi odmikov v 
osnovna sredstva elektro podjetja.

(5) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upošte-
vati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične 
predpise in standarde.

(6) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroener-
getskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

29. člen
(tehnični pogoji električnega napajanja)

(1) Zaščitni ukrep pred električnim udarom mora biti prila-
gojen za TN sistem napajanja.

(2) Ozemljitev mora biti izvedena z ozemljilom izven 
zgradbe.

(3) V objektu mora biti izvedeno glavno izenačevanje 
potencialov.

(4) Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor 
pridobiti soglasje Elektro Ljubljana d.d. na projektne rešitve.

(5) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene 
na stalno dostopnem mestu. Vsa odjemna mesta morajo biti 
opremljena s števci z dajalnikom impulzov, če nima števec 
sistemske ure je krmilna naprava MTK sprejemnik, nad 41 kW 
priključne moči mora biti predviden daljinski prenos števčnih 
podatkov.

(6) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti 
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno 
odpraviti povratne vplive na omrežje.

(7) Za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja 
zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni 
vir napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja.

30. člen
(TK omrežje)

(1) V območju OPPN-ja je obstoječe telefonsko omrežje. 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obsto-
ječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma 
Slovenije d. d. k projektnim rešitvam.

(2) Obstoječi objekti imajo TK priključke, katere je potreb-
no ustrezno zaščititi oziroma prestaviti po navodilih predstav-
nika skrbniške službe na kraju samem. V idejno dokumentacijo 
je potrebno predvideti in vrisati trase obstoječih TK vodov in 
idejne trase novih TK vodov, ki bodo napajali novo zgrajene 
objekte.

(3) Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, pred-
vidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni 
dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora 
biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK 
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni 
dostop.

(4) Notranja telekomunikacijska instalacija naj se izvede 
s tipiziranimi materiali in elementi. Potrebno je zagotoviti elek-
trično napajanje – vtičnica 220V.

31. člen
(tehnični pogoji KKS omrežja)

(1) Na območju OPPN-ja je že obstoječe kabelsko komu-
nikacijsko omrežje v upravljanju EVJ Elektroprom d.o.o. Kiso-
vec. Položeni so koaxsalni in optični kabli. Do novih objektov se 
predvidi nova cevna kanalizacija s stigmaflex cevmi, vmesnimi 
jaški in ustreznimi litoželeznimi pokrovi.

(2) KKS kanalizacija se zaključi v jašku pod priključno 
podometno INOX KKS omarico na objektu skozi katero se 
kasneje vleče optični ali koaxalni kabel. Omarica mora biti 
ozemljena na skupno ozemljilo objekta in na vedno dosto-
pnem mestu. Jaški so lahko iz betonske cevi fi 60 cm in glo-
bine 50 cm z litoželeznimi pokrovi. Nova cevna kanalizacija 
naj izhaja iz kabla.

32. člen
(toplovodno omrežje, ogrevanje)

(1) Ob območju OPPN-ja ni predvideva gradnja central-
nega toplovodnega omrežja. Zato se ogrevanje rešuje indivi-
dualno.

(2) Kolikor investitor želi okoljsko bolj upravičen sistem 
ogrevanja, se ga upošteva v PGD projektih.

Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z 
alternativnimi oziroma obnovljivimi viri energije kot so:

– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske ener-
gije,

– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne 
celice za proizvodnjo električne energije.
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Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko 
varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove 
objektov ter uporabljati ustrezne materiale.

33. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnike 
in odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v občini. Komunalne odpadke, 
ki bodo nastajali na območju, je potrebno zbirati ločeno v 
posamezne frakcije v kontejnerjih na določenih mestih in od-
važati na deponijo oziroma v predelavo. Posode za zbiranje 
odpadkov bodo tipske. Nameščeni morajo biti znotraj ob-
močja ekološkega otoka. Predvidena je ena skupna lokacija 
ekološkega otoka za obravnavano območje, kot je razvidno 
v grafičnih prilogah.

(2) Vse ostale odpadke zbira vsak objekt znotraj svoje 
gradbene parcele.

(3) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati 
pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti 
zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo 
veljavni predpisi.

(4) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s 
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01, 13/03).

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

34. člen
(varstvo pred hrupom)

Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive 
učinke hrupa, določa enotno stopnja varstva pred hrupom, ki 
so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom 
za posamezne površine.

III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine 
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni 
z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:

– na območju stanovanjskih površin: urbana strnjena 
stanovanjska pozidava (SSn), urbana večstanovanjska po-
zidava (SSv),

– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti 
izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, 
javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajoči-
mi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, 
gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja 
centralnih dejavnosti (CU),

– na območju zelenih površin: površine za oddih, rekre-
acijo in šport (ZS), parki (ZP), druge zelene površine (ZD) in 
pokopališča (ZK).

35. člen
(varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati 
mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 34/07).

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je 
želeno objekte oskrbovati z alternativnimi viri energije.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo zraka:

– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in 
transportnih sredstev;

– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

36. člen
(varstvo voda pred onesnaževanjem)

(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod 
fekalnih in meteornih voda.

(2) Varstvo voda je že urejeno z izgradnjo centralne či-
stilne naprave.

(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko pesko-
lovov v ponikovalnice.

(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane 
v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovil-
cev olj.

(5) Na območju ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri 
kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem pod-
ročju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti 
je potrebno izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

37. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)

(1) Obravnavano območje se nahaja neposredno ob vo-
dotoku Medija in je evidentirano kot potencialno poplavno 
ogroženo. Z namenom preprečevanja škodljivih vplivov na 
vode in vodni režim je bila izdelana strokovna podlaga: Hidrav-
lična študija za območje OŠ Toneta Okrogarja, ki jo je izdelalo 
podjetje IZVO-R d.o.o., pod štev. D 99-FR/11 v februarju 2012, 
dopolnitev junij 2013.

(2) Ker se obstoječi objekt telovadnice in načrtovani nado-
mestni objekt dvoranskega kopališča nahajata blizu vodotoka 
2. reda, je bila na podlagi strokovnih podlag sprejeta Uredba 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih 
zemljiških parcelah ob desnem bregu Medija v Občini Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 41/13).

(3) Območje OPPN se večinoma nahaja izven območja 
dosega visokih voda Medije. V dosegu poplav je le območje 
nad in pod premostitvijo obstoječe dostopne ceste, ki je raz-
vrščeno v razred majhne poplavne nevarnosti. Območje ni 
pozidano. V razredu preostale nevarnosti se nahaja obstoječi 
objekt telovadnice, ki se nahaja ob desnem bregu Medije. 
Na tej lokaciji je načrtovano bazensko dvoransko kopališče, 
ki ima najnižjo koto pritličja oziroma koto dostopov na višini 
253,15 m n.m. oziroma je objekt do te višine v celoti izvedeno 
v kesonski izvedbi.

(4) Tik nad obstoječim mostom na desnem bregu Medije 
je predvidena sanacija opornega zidu. Zid naj se ne nadviša 
nad koto obstoječega terena zaradi možnosti prelivanja visokih 
vod preko desnega brega.

(5) Kot varovalni ukrep se lahko izvede poln kamnit zid kot 
ograja do višine 0,80 do 1,00 m nad urejenim terenom na de-
snem bregu Medije med profilom 25 in profilom 28, označenih 
na karti št. 7b. Ta zid se lahko oblikovno podaljša do profila 29.

(6) V območju urejanja je predviden nov premostitveni 
objekt – most za pešce, ki sledi podaljšanju pasaže med 
objekti. Pri projektiranju in gradnji je potrebno zagotoviti dovolj 
veliko varnostno višino (vsaj 0,5 m med koto 100-letne vode in 
spodnjim robom premostitvene konstrukcije = 252,37 m n.m.).

(7) Temeljenje mostu mora biti takšno, da bo objekt varen 
v vseh hidroloških pogojih. Kolikor je potrebno zaradi zavarova-
nja temeljev mostu strugo stabilizirati, je le-to potrebno izvesti 
s tlakovanjem dna struge (lomljenec v betonu ali lomljenec 
večjih dimenzij brez betona), pri čemer mora biti tlak obvezno 
zaključen z dvema pragovoma, in sicer enim gor- in dolvodno 
od mostu.

(8) Mostni prepust se mora na gor- in dolvodni strani za-
ključiti s primerno dimenzioniranimi krili, ki morajo segati vsaj 
1,00 m pod niveleto nove struge. Globina temeljev prepusta 
mora biti prav tako 1,00 m.

(9) Širina pretočnega profila se v območju prepusta ne 
sme bistveno spremeniti glede na širino struge gor- in dolvo-
dno. Prav tako se mora niveleta struge v območju prepusta 
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smiselno priključiti na niveleto struge gor- in dolvodno od cev-
nega prepusta.

(10) V projektni dokumentaciji mora biti priložen ge-
odetski posnetek obstoječega stanja in obdelana ureditev 
vodotoka v situaciji, vzdolžnem profilu ter prečnih profilih, 
skupaj s hidravlično preverbo odseka.

(11) V skladu z 49. členom ZV-1 (Uradni list RS, 
št. 76/02) lahko pri gradnji vodne infrastrukture kot inve-
stitor sodeluje tudi oseba, zainteresirana za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda, ki presega obseg varstva, in ga 
zagotavlja država ali lokalna skupnost. Razmerja med lastni-
kom ali upravljavcem vodne infrastrukture in investitorjem 
se glede medsebojnih pravic in obveznosti in vzdrževanja 
vodne infrastrukture uredijo s pogodbo, ki jo je treba skleniti 
z pristojnim organom pred pridobitvijo vodnega soglasja.

(12) V sklopu zunanjih ureditev pri objektu dvoranske-
ga kopališča in izvedbi tekalnega kroga je potrebno izvesti 
sanacijo opornega zidu ob Mediji v območju od tekalnega 
kroga ob Mediji do obstoječe premostitve za intervencijsko 
dovozno cesto.

(13) V načrtovanih komunalnih ureditvah je predvideno 
občasno praznjenje bazena v vodotok. Pred izpustom ba-
zenske vode v vodotok se izvede tehnološko čiščenje.

38. člen
(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo 
objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastruk-
ture in omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za 
ureditev nasipov ter zelenic. Začasne deponije rodovitne 
prsti je potrebno izvesti v kupih, visokih do 1,20 m tako, da 
se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do 
mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije.

(2) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi ze-
mljišč in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne 
službe odlaganja odpadkov na registrirano odlagališče ne-
nevarnih odpadkov.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in 
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera 
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S tran-
sportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije 
prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. 
Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opre-
deljena v poglavju komunalne in energetske infrastrukture.

39. člen
(ohranjanja narave)

Območje obdelave OPPN-ja ni naravnih vrednot, za-
varovanih območij ali območij pomembnih za biotsko ra-
znovrstnost.

40. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

Znotraj območja obdelave OPPN se nahajata naslednji 
registrirani enoti kulturne dediščine, ki se varujeta »in situ«:

– EŠD 19252 Zagorje ob Savi – Spomenik prvi marksi-
stični politični šoli,

– EŠD 19253 Zagorje ob Savi – Spominska plošča 
prvemu napadu partizanov na Nemce.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO  
TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

41. člen
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi iz-

vedbe OPPN-ja ne sme poslabšati. Pri gradnji in vzdrževanju 

je potrebno upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva 
pred požarom. V OPPN-ju so upoštevani in prikazani pro-
storski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, 
zlasti pa so zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz 
objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razme-
ščenih izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na 
predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti;

– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna 
ločitev;

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, 
zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, 
širino poti, uvozno izvoznimi radii na uvozih do objektov in 
možnost obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST 
DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču);

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagoto-
vijo z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem.

(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične 
rešitve požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega 
omrežja, so razvidni iz grafičnih prilog. Ukrepi in zahteve v 
zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru 
drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.

(3) Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upo-
števati načrtovano prometno in komunalno ureditev. Ureditev 
glavnih poti v parkih se izvede na način, da je omogočen 
bujen intervencijski dostop z odmikom dreves.

(4) V sklopu projektne dokumentacije se prikažejo re-
šitve:

– zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo za gašenje,
– poti za varen umik ljudi in premoženja, zadostno šte-

vilo dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska 
vozila.

(5) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v objektih 
določenimi s predpisi. V vseh novih objektih pa je potrebna 
ojačitev prve plošče.

(6) Skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne var-
nosti je potrebno v projektu za gradbeno dovoljenje vključiti 
za požarno manj zahtevne objekte zasnovo požarne varnosti 
in za požarno zahtevne objekte študijo požarne varnosti.

X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

42. člen
(1) Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo za 

enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega od-
loka. V primeru kakršnega koli posega v obstoječe objekte, 
novogradnje, ali dopolnilne gradnje ali ureditve na zemljišču, 
so obvezna določila tega odloka tako glede namenske rabe 
kot ostalih pogojev.

(2) Na lokacijah predvidenih novih gradenj objektov 
šolskega kompleksa se do izdaje gradbenih dovoljenj za 
načrtovane objekte po tem odloku začasno lahko uredijo 
igralne ali parkirne površine.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA

43. člen
Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se lahko 

izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. Etapna 
gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi mo-
žnostmi investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti 
funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati. 
Osnova za gradnjo posamezne faze je izvedba dovozne 
ceste, oziroma zahodna povezovalna cesta ali njen del.
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XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

44. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od teh-
ničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih 
razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikoval-
skih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in 
primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji.

Dopustne so tolerance:
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 

prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumen-
tacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, 
ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če se pre-
stavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.

(2) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv 
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz 
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delov-
ne razmere obravnavanega območja.

(3) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabariti 
objektov podani izhodiščno. Tolerance samih objektov so 
možni v območju, ki ga označujejo meje gradbenih parcel 
in regulacijske linije oziroma v razponu +1,00 m in –30 %. 
Postavitev samih objektov mora slediti izhodiščem v grafič-
nih prilogah.

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

45. člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo in-

vestitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, 

komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture 
in upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi 
obstoječe infrastrukturne vode;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zago-
tovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš pro-
meta po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta preki-
njene ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov 
in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one-
snaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih 
snovi oziroma v primeru nezgode.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s 
smernicami k OPPN-ju za načrtovanje pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob 
upoštevanju veljavne zakonodaje.

XIV. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHAJU VELJAVNOSTI OPPN

46. člen
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ure-

ditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev 

potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitek-
tonskega, kulturno varstvenega in urbanističnega urejanja 
kot je opredeljeno v tem odloku.

XV. KONČNE DOLOČBE

47. člen
S sprejetjem odloka OPPN OŠ Toneta Okrogarja prene-

hajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu za območje 
Rudnik Toplice (Uradni list RS, št. 6/98 in 22/06) za enoto 
urejanja D – območje šole, skupaj z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, ki se navezujejo na območje šole.

48. člen
OPPN OŠ Toneta Okrogarjaje skupaj z odlokom stalno 

na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam 
na sedežu Občine Zagorje ob Savi.

49. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2010
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3070. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 
– 1. rebalans proračuna 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 
in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13), 16. in 107. člena Statuta Občine 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12, 19/13) je Občinski svet Občine 
Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 30. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans 

proračuna 2013

1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 

(Uradni list RS, št. 103/12) se spremeni v naslednjih členih:

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošne-
ga dela proračuna) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
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A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih

I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78 19.075.039

TEKOČI PRIHODKI 70+71  12.050.946

70 DAVČNI PRIHODKI 10.874.851

700 Davki na dohodek in dobiček 9.533.185

703 Davki na premoženje 891.740

704 Domači davki na blago in storitve 449.926

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.176.095

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 806.974

711 Takse in pristojbine 6.000

712 Denarne kazni 11.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.480

714 Drugi nedavčni prihodki 311.641

72 KAPITALSKI PRIHODKI 576.400

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  476.400

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr. 100.000

73 PREJETE DONACIJE  1.350

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.350

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.349.201

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.498.781

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 4.850.420

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 97.142

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 97.142

II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43+45 20.634.208

40 TEKOČI ODHODKI 3.802.124

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 718.887

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 129.835

402 Izdatki za blago in storitve 1.985.402

403 Plačila domačih obresti 60.000

409 Sredstva, izločena v rezerve 908.000

41 TEKOČI TRANSFERI 6.995.618

410 Subvencije 113.131

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.124.061

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 607.392

413 Drugi tekoči domači transferi 3.151.034

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.542.856

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.542.856

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 293.610

431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 172.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 121.610

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I – II –1.559.169

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751+752 19.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

750 Prejeta vračila danih posojil 19.000

751 Prodaja kapitalskih deležev  0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0

441 Povečanje kapitalskih deležev  0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IV – V +19.000
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C RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE 500+501 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 0
VIII ODPLAČILA DOLGA 550+551 331.413
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 331.413
IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII –1.871.582
X NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII –331.413
XI NETO FINANCIRANJE VI+IX-IXI 1.559.169
XII Stanje sredstev na računih konec preteklega leta  2.082.994

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.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2013 ostajajo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-100/2013
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3071. Odlok o spremembi Odloka o koriščenju 
sredstev proračunske rezerve v letu 2013

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 123. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 103/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni 
seji dne 30. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o koriščenju sredstev 

proračunske rezerve v letu 2013

1. člen
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 

2013 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/13) se spremeni v 
naslednjih členih.

Spremeni se 1. člen tako, da se glasi:
»V letu 2013 bo občina razpoložljiva sredstva rezerv, 

v višini 261.411 €, porabila za financiranje odprave posledic 
naravnih nesreč. Objekti, ki bodo predmet financiranja in pre-
segajo vrednost 40.000 € so naslednji:

– »Nadomestni most na JP 982351 – Cesta 20. julija, ID 
149585«

– »Nadomestni most na JP 982261 – Prešernova cesta, 
ID 241263«

– »Podgrad – Ravne, LC480201, ID149550«.«

2. člen
Ostala določila Odloka o koriščenju sredstev proračunske 

rezerve v letu 2013 ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-69/2013
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – 
ZUJF), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) in 
88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12, 19/13) je Občinski svet 
Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 30. 9. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o priznanjih Občine Zagorje ob Savi

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 

RS, št. 3/12 – UPB1) (v nadaljevanju: Odlok), se v 13., 14. in 
16. členu besedilo »Komisija za odlikovanja« in beseda »komi-
sija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja« v ustreznem sklonu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2006
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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DOLENJSKE TOPLICE

3073. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl 
US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 
26. 9. 2013 sprejel 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dolenjske Toplice 

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 26/13) se spremeni 3. člen tako, da 
se glasi: 

»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Skupina /podskupina kontov/OPIS R 2013

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.637.312

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.092.077

70 DAVČNI PRIHODKI 2.493.896

700 Davki na dohodek in dobiček 2.184.400

703 Davki na premoženje 183.246

704 Domači davki na blago in storitve 124.250

706 Drugi davki 2.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 598.181

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 469.931

711 Takse in pristojbine 1.900

712 Denarne kazni 22.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.500

714 Drugi nedavčni prihodki 80.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.000

721 Prihodki od prodaje zalog 5.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 40.000

73 PREJETE DONACIJE 3.500

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.496.735

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 255.200

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev Evropske unije 1.241.535

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.819.161

40 TEKOČI ODHODKI 1.106.384

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 308.676

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost 48.974

402 Izdatki za blago in storitve 728.734

409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.224.635

410 Subvencije 176.116

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 729.900

412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 92.916

413 Drugi tekoči domači transferi 225.703

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.430.634

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.430.634

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 57.509

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 16.500

432 Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 41.009

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /
PRIMANJKLJAJ (I. – II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –181.850

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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –181.850
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–XI.) 181.850

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 203.335

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-31/2013
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

3074. Odlok o spremembah proračuna Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 
26. 9. 2013 sprejel

 O D L O K 
o spremembah proračuna Občine  

Dolenjske Toplice za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 26/13) se spremeni 3. člen tako, da 
se glasi: 

»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Skupina/podskupina kontov/OPIS S2014

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.338.410

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.004.375

70 DAVČNI PRIHODKI 2.480.675

700 Davki na dohodek in dobiček 2.184.400

703 Davki na premoženje 171.925

704 Domači davki na blago in storitve 124.250

706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 523.700

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 395.450

711 Takse in pristojbine 1.900

712 Denarne kazni 22.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.500

714 Drugi nedavčni prihodki 80.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.600

721 Prihodki od prodaje zalog 5.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.600

73 PREJETE DONACIJE 2.500

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.245.935

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 707.000

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev Evropske unije 2.538.935

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.497.462

40 TEKOČI ODHODKI 1.020.925

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 323.867

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost 51.275

402 Izdatki za blago in storitve 625.783

409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.147.925

410 Subvencije 179.586

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 671.000

412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 85.915

413 Drugi tekoči domači transferi 211.424

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.264.955

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.264.955

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 63.657

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 8.000

432 Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 55.657

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /
PRIMANJKLJAJ (I. – II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –159.052

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –159.052

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-XI.) 159.052

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 10.000

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-31/2013
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

3075. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in nagradah občinskih 
funkcionarjev in članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) ter v skladu s 34.a členom 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08,79/09 in 51/10) je Občinski svet Ob-
čine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

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

o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev  
in članov delovnih teles občinskega sveta  

ter članov drugih občinskih organov  
ter o povračilih stroškov

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah in na-

gradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Uradni list RS, št. 93/99, 26/07, 102/08 in 124/08).

2. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 

se določi kot delež plače župana, brez upoštevanja dodatka za 

delovno dobo. Letni znesek izplačil posameznemu funkcionarju 
ne sme presegati zakonsko določene višine.

Delež se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,5%
– za udeležbo na izredni seji sveta 3,2%
– predsedovanje seji delovnega telesa 

občinskega sveta 3,2%
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega 

član je 1,9%.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 

delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«

3. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena pravilnika se spre-

meni tako, da se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisijah ali odborih 
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine. Nagrada za 
posamezno sejo je enaka sejnini za udeležbo člana sveta na 
seji delovnega telesa občinskega sveta.

Nagrada iz prejšnjega odstavka se izplača za posamezno 
udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imeno-
vanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki 
jo vodi občinska uprava.«

4. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 

izplačujejo v deležu plače župana brez upoštevanja dodatka 
za delovno dobo za:

– predsedovanje na seji nadzornega odbora 4,5%
– udeležba na seji občinskega sveta 1,9%
– udeležba na seji nadzornega odbora 2,6%
– izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzorne-

ga odbora maksimalno 7,5% bruto plače župana.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se 

izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma 
izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Le-
tni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko 
določene višine.«

5. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se črta.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Določba 4. člena, četrta alineja se 
uporablja od 1. 10. 2013 dalje, ostale določbe pa od 1. 1. 2014.

Št. 032-24/2013-(0103)-14
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

3076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske 
Toplice

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter 7. in 16. člena 
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Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 
42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni 
seji dne 26. 9.  2013 sprejel

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

o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Dolenjske Toplice

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenj-
ske Toplice (Uradni list RS, št. 65/13).

2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno 

stanovanjsko hišo znaša največ do 1.000,00 EUR.«

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 30. 9. 2013 dalje.

Št. 032-24/2013(0103)-16
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

3077. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 
111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 
57/12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni 
list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 4432/2 – pot, v 

izmeri 1.890 m², k.o. 1496 – Podturn, predstavlja javno dobro 
lokalnega pomena.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-
mičnini parc. št. 4432/2, k.o. 1496 – Podturn, vpisani v zemljiški 
knjigi kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnina, parc. št. 4432/2, k.o. 1496 – Podturn, pre-

neha biti javno dobro in se pri njej vknjiži lastninska pravica na 
ime Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske 
Toplice, matična številka 1365720000, do celote.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-24/2013-(0103)-15
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013

Župan
Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r.

MORAVSKE TOPLICE

3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci 
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 
– Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 
16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 
20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), sta Občinski svet 
Občine Moravske Toplice na 24. seji dne 29. 8. 2013 in Svet 
madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske 
Toplice na 22. seji dne 30. 9. 2013 sprejela

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine 
Moravske Toplice

1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-

no-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da 
se glasi:

"Javni vzgojno-varstveni zavod posluje pod imenom: Vrtci 
občine Moravske Toplice.

Sedež zavoda: Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A."
Peta alineja drugega odstavka 2. člena odloka se spre-

meni tako, da se glasi:
"– enota vrtca Moravske Toplice, v Moravskih Toplicah, 

Dolga ulica 29 A."

2. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-

no-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se ime zavoda: Vrtci 
Občine Moravske Toplice, nadomesti z imenom "Vrtci občine 
Moravske Toplice" v ustreznem sklonu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-00002/2013-4
Moravske Toplice, dne 2. oktobra 2013

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

Predsednica Sveta
MNSS Občine Moravske Toplice

Zsuzsi Vugrinec l.r.

OPLOTNICA

3079. Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 35/12) in 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 
in 46/13 – ZIPRS1314-A) je Občinski svet Občine Oplotnica na 
15. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
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O D L O K
o porabi proračunske rezerve

1. člen
Z Odlokom o porabi proračunske rezerve se ureja namen 

in višina porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2012.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve, ki presegajo višino, določe-

no z odlokom o proračunu se v letu 2012 v višini 19.747,26 EUR 
porabijo za odpravo posledic poplav v mesecu novembru 2012 
na lokalnih in krajevnih cestah ter mostovih v Občini Oplotnica.

3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 23.15.2013
Oplotnica, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3080. Sklep o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v Občini Slovenska Bistrica 
– Dvorec Zgornja Polskava

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 
56/08) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 
19. redni seji dne 3. oktobra 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Občini Slovenska Bistrica  
– Dvorec Zgornja Polskava

I.
(1) S tem sklepom se določi javna infrastruktura na pod-

ročju kulture na območju Občine Slovenska Bistrica.
(2) Javna infrastruktura na področju kulture postane na-

slednja nepremičnina, ki je v javni lasti in se uporablja za 
kulturne namene:

– Dvorec Zgornja Polskava, Zgornja Polskava, parc. 
št. *61/1, k.o. Zgornja Polskava.

(3) Kot javna infrastruktura se razglaša tudi oprema v zgoraj 
opredeljeni nepremičnini, ki služi opravljanju kulturne dejavnosti.

II.
Nepremičnina parc. št. *61/1, k.o. Zgornja Polskava se 

kot javna infrastruktura na predlog Občine Slovenska Bistrica 
zaznamuje v zemljiški knjigi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-5/2013-19/12
Slovenska Bistrica, dne 3. oktobra 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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POPRAVKI

3081. Tehnični popravek Odloka o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Braslovče

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05, 102/07, 109/09, 38/10) in 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
izdajam

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe ravnanja  
s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče

V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospo-
darske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Braslovče (Uradni list RS, št. 86/09) se v zadnji alinei 46. člena 
odpravi napaka pri navedbi člena, tako da se le-ta pravilno 
glasi:

»– Ravna v nasprotju s 36. členom.«

Št. 007-6/2013
Braslovče, dne 7. oktobra 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3082. Popravek Sklepa o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) ter 16. člena Odloka o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 47/06, 78/08 in 16/10) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 
29. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

P O P R A V E K
Sklepa o imenovanju predstavnikov 

ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje

V sklepu o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet 
Glasbene šole Grosuplje, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 47-5404/2013, dne 31. 5. 2013, se v 2. točki sklepa tekst 
»Mandatna doba traja 4 leta« nadomesti z besedilom: »Man-
datna doba traja do 31. 12. 2013 oziroma do izteka mandatne 
dobe sveta Glasbene šole v tekočem mandatu.«.

Št. 014-0020/2013
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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VSEBINA

3047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 1587/14, 1587/15, 1587/16, 
k.o. 1810 – Stična 9210

3048. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 614/2, k.o. 
1810 – Stična 9210

3049. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih 
parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 
32/6, 32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga 9210

JESENICE
3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jese-
nice« – UPB1 9210

3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po-
kopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju poko-
pališč 9211

KOPER
3052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o štipendiranju 9212
3053. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 9214
3054. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 9215

LITIJA
3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija 

za leto 2012 9216

MIREN - KOSTANJEVICA
3056. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica 9216

MORAVSKE TOPLICE
3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Mora-
vske Toplice 9258

NOVO MESTO
3057. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Novo mesto za leto 2013 9217

OPLOTNICA
3079. Odlok o porabi proračunske rezerve 9258

SEMIČ
3058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9220
3059. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9220
3060. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9220
3061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9221

SLOVENSKA BISTRICA
3080. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Občini Slovenska Bistrica – Dvorec Zgor-
nja Polskava 9259

ŠKOCJAN
3062. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Radove-

dnež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan 9221

DRŽAVNI ZBOR
3031. Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno preči-

ščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2) 9153
3032. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) 9183
3033. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-

vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2013 in 2014 (ZIPRS1314-C) 9187

3034. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (ZUP-H) 9188

3035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1H) 9188

3036. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B) 9190

3037. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o fi-
nančnih zavarovanjih (ZFZ-C) 9191

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3038. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 9198

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3039. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za september 2013 9198

OBČINE

DOLENJSKE TOPLICE
3073. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dolenjske 

Toplice za leto 2013 9255
3074. Odlok o spremembah proračuna Občine Dolenjske 

Toplice za leto 2014 9256
3075. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 9257

3076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Dolenjske Toplice 9257

3077. Sklep o ukinitvi javnega dobra 9258

IVANČNA GORICA
3040. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje poko-

pališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna 
Gorica 9199

3041. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, 
Podsmreka in Trnovica« 9202

3042. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta pod Dečjo vasjo 9204

3043. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta prenova jedra Krke 9205

3044. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore 9206

3045. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta gospodarske cone Piskovka 9208

3046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 761/0, k.o. 1807 – Temenica 9209
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ŠMARJEŠKE TOPLICE
3063. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in ko-

lesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice 9222
3064. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šmarje-
ške Toplice 9230

3065. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu 
Sonček 9232

3066. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture v Občini Šmarješke Toplice 9233

3067. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra 9233

ZAGORJE OB SAVI
3068. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za območje op 5 ZS 27 – Kolenc v Zagorju ob 
Savi 9233

3069. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v 
Zagorju ob Savi 9240

3070. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans prora-
čuna 2013 9252

3071. Odlok o spremembi Odloka o koriščenju sredstev 
proračunske rezerve v letu 2013 9254

3072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pri-
znanjih Občine Zagorje ob Savi 9254

POPRAVKI
3081. Tehnični popravek Odloka o načinu opravljanja ob-

vezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče 9260

3082. Popravek Sklepa o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje 9260
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	3066.	Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmarješke Toplice
	3067.	Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

	ZAGORJE OB SAVI
	3068.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje op 5 ZS 27 – Kolenc v Zagorju ob Savi
	3069.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
	3070.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans proračuna 2013
	3071.	Odlok o spremembi Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2013
	3072.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi


	POPRAVKI
	3081.	Tehnični popravek Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče
	3082.	Popravek Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
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