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1320. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja 

na črno (ZPDZC-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 preprečevanju dela  

in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)

Razglašam Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (ZPDZC-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 23. aprila 2014.

Št. 003-02-4/2014-16
Ljubljana, dne 5. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA 

NA ČRNO (ZPDZC-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) Ta zakon določa, kdaj se opravljanje dejavnosti ali 
dela šteje za delo na črno, kdaj gre za zaposlovanje na črno, 
kaj se šteje za omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno 
oglaševanje. Ta zakon določa tudi dejavnosti in dela, ki ne šte-
jejo za delo ali zaposlovanje na črno, in organe, ki nadzorujejo 
izvajanje določb tega zakona.

(2) Ta zakon v pravni red Republike Slovenije delno pre-
naša naslednja predpisa Evropske unije:

– Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2009, str. 24; v nadalj-
njem besedilu: Direktiva 2009/52/ES) in

– Direktivo 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnava-
nja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o 
razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L št. 180 z dne 

15. 7. 2010, str. 1), in njenim popravkom (UL L št. 208 z dne 
3. 8. 2012, str. 22).

2. člen
(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-
men:

1. delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) 
je fizična oseba, ki je v delovnem razmerju;

2. delodajalec ali delodajalka (v nadaljnjem besedilu: 
delodajalec) je pravna ali fizična oseba, tuj pravni subjekt, 
samozaposlena oseba ali drug subjekt, kot so državni organ, 
lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko 
in konzularno predstavništvo ali mednarodna organizacija, pri 
kateri se opravlja delo ali omogoča opravljanje dela;

3. državljan ali državljanka tretje države (v nadaljnjem 
besedilu: državljan tretje države) je državljan države, ki ni 
država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora ali Švicarske konfederacije, razen če je ta oseba dru-
žinski član državljana države članice Evropske unije, Evrop-
skega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;

4. nezakonita zaposlitev pomeni zaposlitev državljana 
tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji;

5. nezakonito prebivanje je prebivanje državljana tretje 
države, ki v Republiki Sloveniji ne prebiva v skladu z določ-
bami zakona, ki ureja vstop, prebivanje in odstranitev tujcev, 
ali zakona, ki ureja mednarodno zaščito;

6. oglaševalska organizacija je vsaka pravna oseba, 
tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali oseba s kako 
drugače urejenim statusom, ki se ukvarja z izdelavo oglasnih 
sporočil, distribucijo oglasnih sporočil oziroma omogočanjem 
objave oglasnih sporočil;

7. plačilo osebe, zaposlene na črno, pomeni plačo ali 
kakršne koli druge prejemke v denarju ali naravi, ki jih ose-
ba prejme iz zaposlitve neposredno ali posredno od pravne 
osebe, tujega pravnega subjekta, samozaposlene osebe ali 
posameznika, in je enakovredno tistemu, ki bi ga uživali de-
lavci, ki delajo v primerljivem delovnem razmerju;

8. podizvajalec ali podizvajalka (v nadaljnjem besedilu: 
podizvajalec) je vsaka pravna oseba, tuj pravni subjekt ali 
samozaposlena oseba, ki ji je dodeljena izvedba vseh ali dela 
obveznosti iz že sklenjene pogodbe;

9. pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje;

10. posameznik ali posameznica (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik) je domača ali tuja fizična oseba, razen samoza-
poslena oseba;

11. pravna oseba je gospodarska družba, zadruga, za-
vod ali druga pravna oseba, ki opravlja registrirano dejavnost 
in ima sedež v Republiki Sloveniji, državi članici Evropske 
unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski kon-
federaciji;
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12. samozaposlena oseba je fizična oseba, ki opravlja 
pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost;

13. tuj pravni subjekt je tuja pravna oseba ali tuja samo-
zaposlena oseba, ki nima sedeža ali prebivališča v Republiki 
Sloveniji ali v državi članici Evropske unije, Evropskem gospo-
darskem prostoru ali Švicarski konfederaciji;

14. vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se 
lahko opravlja osebno dopolnilno delo;

15. zdravstveno zavarovanje je obvezno zdravstveno 
zavarovanje.

(2) Pojem »posebno izkoriščevalski delovni pogoji« po-
meni delovne pogoje, ki vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi 
diskriminacije, kažejo na očitno nesorazmerje v primerjavi s 
pogoji zaposlitve zakonito zaposlenih delavcev.

3. člen
(delo na črno)

Prepovedano je delo na črno, za kar se šteje opravljanje 
dejavnosti ali dela, kadar:

– pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, 
opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali 
če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu;

– samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samo-
zaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, 
ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje te dejavnosti;

– pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena 
oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejav-
nosti;

– tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Slo-
veniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega do-
voljenja;

– pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske 
unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski kon-
federaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, 
ki ureja storitve na notranjem trgu;

– posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali 
nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni.

4. člen
(omogočanje dela na črno)

(1) Prepovedano je omogočanje dela na črno, za kar 
šteje dejanje, s katerim delodajalec ali posameznik omogoči 
opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da 
opravljajo delo na črno.

(2) Prepovedano je tudi omogočanje dela na črno, če 
delodajalec ali posameznik sklene pogodbo o opravljanju dela 
z drugo pravno osebo, tujim pravnim subjektom, samozapo-
sleno osebo ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo 
delo na črno.

5. člen
(zaposlovanje na črno)

(1) Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se 
šteje, če delodajalec:

– omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogod-
be o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna za-
varovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil 
iz obveznih socialnih zavarovanj,

– omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil po-
godbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja 
delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,

– z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju za-
časnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg 
dela,

– omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, 
ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,

– zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju 
s predpisi o zaposlovanju tujcev, ali

– nezakonito zaposli državljana tretje države.
(2) Če posameznik opravlja delo pri delodajalcu na 

podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela, mora biti izvod pogodbe za 
čas opravljanja dela ves čas na kraju opravljanja dela.

(3) Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posa-
meznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli posamezni-
ka, da zanj opravlja delo na črno.

(4) Oseba, ki je zaposlena na črno, lahko kadarkoli med 
zaposlitvijo pri pristojnem nadzornem organu vloži prijavo 
zoper delodajalca zaradi zaposlitve na črno.

(5) Za osebo iz prve alineje prvega odstavka tega člena 
se domneva, da ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za ne-
določen čas s polnim delovnim časom, razen če ima že skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, ali če ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 
za razliko do polnega delovnega časa, ali če ne izpolnjuje 
pogojev za opravljanje dela, v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja. Če delodajalec ali posameznik, zaposlen 
na črno, ne izkaže, koliko časa je trajala zaposlitev, se šteje, 
da je bila oseba na črno zaposlena tri mesece. Delodajalec 
mora takšni osebi izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi za ne-
določen čas v treh dneh po tem, ko nadzorni organ ugotovi 
zaposlitev na črno.

(6) Oseba, ki ji ni bila vročena pogodba o zaposlitvi v 
roku iz prejšnjega odstavka, lahko zahteva sodno varstvo pri 
pristojnem sodišču.

(7) Delodajalec, ki na črno zaposli osebo iz petega 
odstavka tega člena, mora poravnati vse obveznosti iz delov-
nega razmerja za obdobje celotne zaposlitve na črno najmanj 
v višini bruto minimalne plače za vsak mesec opravljenega 
dela, če oseba v tem času ni bila prijavljena v obvezna soci-
alna zavarovanja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi 
za polni delovni čas, oziroma sorazmerni del bruto minimalne 
plače za vsak mesec opravljenega dela, če je bila prijavlje-
na v obvezna socialna zavarovanja na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Delodajalec mora 
poravnati obveznosti v 15 dneh po tem, ko nadzorni organ 
ugotovi kršitev, in v osmih dneh od poteka roka za plačilo 
nadzornemu organu o tem predložiti dokazilo.

(8) Delodajalec, ki zaposli državljana tretje države, ki 
nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, mora državljanu 
tretje države plačati vse morebitne neporavnane obveznosti 
za opravljeno delo najmanj v višini bruto minimalne plače za 
vsak mesec opravljenega dela, kot če bi bil državljan tretje 
države zakonito zaposlen, hkrati pa mora plačati vse stroške 
pošiljanja neporavnanih plačil v državo, kamor se je državljan 
tretje države vrnil ali je bil vrnjen. Če delodajalec ali državljan 
tretje države, zaposlen na črno, ne izkaže, koliko časa je 
trajala zaposlitev, se šteje, da je bil državljan tretje države na 
črno zaposlen tri mesece. Delodajalec mora poravnati obvez-
nosti v 15 dneh po tem, ko nadzorni organ ugotovi kršitev, in 
v osmih dneh od poteka roka za plačilo nadzornemu organu 
o tem predložiti dokazilo.

(9) Če oseba, zaposlena na črno, iz sedmega odstav-
ka tega člena oziroma državljan tretje države iz prejšnjega 
odstavka ni prejel vseh plačil za opravljeno delo oziroma za 
povračilo vseh stroškov za pošiljanje neporavnanih plačil 
v državo, kamor se je državljan tretje države vrnil ali je bil 
vrnjen, lahko uveljavlja plačilo obveznosti pred pristojnim 
sodiščem.

(10) Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o za-
poslitvi od državljana tretje države zahtevati, naj mu predloži 
dokazilo o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji. Kopijo 
dokazila o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji mora 
delodajalec hraniti ves čas zaposlitve državljana tretje dr-
žave.

(11) Če je delodajalec, ki je na črno zaposlil osebo iz 
prvega odstavka tega člena, podizvajalec, so za obveznosti 
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iz sedmega oziroma osmega odstavka tega člena solidarno 
odgovorni glavni izvajalec in vsi vmesni podizvajalci, če so 
vedeli, da je delodajalec osebe zaposloval na črno, in o tem 
niso obvestili nadzornih organov.

(12) Delodajalec iz desetega odstavka tega člena ali 
glavni izvajalec oziroma vsi vmesni podizvajalci iz prejšnjega 
odstavka so odgovorni za nezakonito zaposlitev, če:

– so vedeli, da je državljan tretje države predložil pona-
rejeno dokazilo o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji,

– za državljana tretje države ni bila opravljena prijava 
dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo 
tujcev.

(13) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko 
v primeru poklicne bolezni, poškodbe pri delu ali smrti osebe, 
ki je zaposlena na črno, od delodajalca zahteva povrnitev 
škode v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju.

6. člen
(nedovoljeno oglaševanje)

(1) Ni dovoljeno naročanje, objavljanje ali posredovanje 
oglasov in oglasnih sporočil v časopisih, revijah, na radiu, 
televiziji in v drugih elektronskih medijih ali na drug način, ki 
je dostopen javnosti, če:

– pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena 
oseba, delodajalec ali posameznik ponuja ali oglašuje de-
javnost ali delo, ki se šteje za delo na črno po določbah 
tega zakona,

– delodajalec objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni 
vezano na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost.

(2) Med nedovoljeno oglaševanje sodi tudi oglaševanje 
dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na 
podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena.

(3) Naročnik oglasa mora ob naročilu oglasa podati 
izjavo z naslednjimi podatki:

– firmo in sedež firme ter osebno ime odgovorne osebe, 
ali

– osebno ime in naslov naročnika, in
– izjavo, da ima dejavnost, vsebina katere se nanaša 

na objavo oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziro-
ma vpisano v register.

(4) Oglaševalska organizacija ne sme objaviti oglasa, 
če naročnik oglasa ne poda podatkov iz prejšnjega odstavka.

(5) Oglaševalska organizacija mora organom iz 
18. člena tega zakona na njihovo zahtevo sporočiti podatke 
o naročniku oglasa.

II. DEJAVNOSTI IN DELA, KI NE ŠTEJEJO ZA DELO  
ALI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO

7. člen
(dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno)

(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona za delo 
na črno ne štejejo:

– sosedska pomoč,
– sorodstvena pomoč,
– nujno delo,
– humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske 

organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo,
– osebno dopolnilno delo.
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za 

zaposlovanje na črno ne štejejo:
– kratkotrajno delo,
– nujno delo,
– humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske 

organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo.
(3) Za delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brez-

plačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob 
sezonskih konicah.

8. člen
(sosedska pomoč)

Za sosedsko pomoč se štejejo opravljanje dela med 
sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bli-
žina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe 
in je delo opravljeno brez plačila, kakor tudi druge oblike 
sosedske pomoči, določene v drugem zakonu.

9. člen
(sorodstvena pomoč)

Za sorodstveno pomoč se šteje brezplačno opravljanje 
del in storitev, kadar jih posameznik opravlja za zakonca ali 
osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v 
registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v 
sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega 
kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega 
kolena.

10. člen
(nujno delo)

Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali od-
stranitev posledic naravnih in drugih nesreč se štejejo vsa 
dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč ali 
odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.

11. člen
(humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske 

organizacije, prostovoljsko ter dobrodelno delo)
(1) Za humanitarno in karitativno delo ter delo za in-

validske organizacije se šteje brezplačno opravljanje dela 
za organizacije, ki imajo status humanitarne, karitativne ali 
invalidske organizacije.

(2) Za humanitarno delo se šteje tudi brezplačno opra-
vljanje dela za zagotovitev pripravljenosti, usposobljenosti 
in izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v nevladnih 
organizacijah, ki delujejo v javnem interesu na področju var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisi.

(3) Za prostovoljsko delo se šteje opravljanje dela v 
skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.

(4) Za dobrodelno delo se šteje brezplačno opravljanje 
dela, ki je namenjeno varovancem v vzgojnovarstvenih zavo-
dih, predšolskim otrokom, učencem, dijakom in študentom v 
izobraževalnih zavodih, pacientom v bolnišnicah ter osebam 
v domovih za ostarele.

12. člen
(osebno dopolnilno delo)

(1) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posa-
meznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim 
podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, 
da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena 
v podzakonskem aktu iz 16. člena tega zakona.

(2) Dela iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo pod 
pogojem, da se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni 
subjekt ali samozaposleno osebo.

(3) Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar po-
sameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v 
skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, 
ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in pro-
daja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela 
določena v podzakonskem aktu iz 16. člena tega zakona.

(4) Posameznik mora osebno dopolnilno delo pred za-
četkom opravljanja priglasiti pri Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
AJPES). Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES 
ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev 
opravi prek spletnega portala AJPES.
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(5) Posameznik iz prvega odstavka tega člena, ki je pri-
glasil osebno dopolnilno delo, lahko opravlja delo za osebo, 
ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

(6) Posameznik iz tretjega odstavka tega člena, ki je pri-
glasil osebno dopolnilno delo, lahko opravlja dela, če ima med 
opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

(7) Oseba iz petega odstavka tega člena in posameznik 
iz prejšnjega odstavka morata vrednotnico pridobiti najpo-
zneje pred začetkom opravljanja dela. Vrednotnica velja za 
koledarski mesec.

(8) Posameznik, ki želi opustiti posamezno vrsto oseb-
nega dopolnilnega dela, opustitev opravi prek spletnega por-
tala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika 
opustitev opravi prek spletnega portala AJPES.

13. člen
(seznam posameznikov, ki opravljajo  

osebno dopolnilno delo)
(1) AJPES vzpostavi in vodi seznam posameznikov, ki 

opravljajo osebno dopolnilno delo (v nadaljnjem besedilu: 
seznam).

(2) Posameznik ob priglasitvi osebnega dopolnilnega 
dela navede naslednje podatke:

– osebno ime in naslov,
– davčno številko,
– dela, ki jih bo opravljal kot osebno dopolnilno delo,
– kontaktni podatek (telefonska številka ali elektronski 

naslov).
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka AJPES v 

seznamu vodi in obdeluje tudi:
– datum prve priglasitve osebnega dopolnilnega dela,
– datum priglasitve in opustitve posamezne vrste oseb-

nega dopolnilnega dela,
– datum izbrisa posameznika, ki opravlja osebno dopol-

nilno delo, iz seznama.
(4) Za namen zagotovitve pravilnosti in ažurnosti po-

datkov v seznamu AJPES prevzema podatke o osebnem 
imenu in naslovu prebivališča posameznika, ki opravlja oseb-
no dopolnilno delo, iz centralnega registra prebivalstva. Če 
se v centralnem registru prebivalstva spremenijo podatki o 
posamezniku, se te spremembe avtomatično prevzamejo v 
seznam na podlagi povezanosti s centralnim registrom pre-
bivalstva.

 (5) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, in 
je vpisan v seznam, mora vse spremembe podatkov iz tretje 
in četrte alineje drugega odstavka tega člena sporočiti AJPES 
pred začetkom opravljanja posamezne vrste osebnega do-
polnilnega dela. Posameznik, ki v Republiki Sloveniji nima 
prijavljenega prebivališča, mora sporočiti tudi spremembe 
podatkov iz prve alineje drugega odstavka tega člena.

(6) Za omogočanje dostopnosti podatkov o posamezni-
kih, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in za preprečevanje 
dela in zaposlovanja na črno ter preverjanje, ali posameznik, 
ki opravlja osebno dopolnilno delo, ravna zakonito, je na 
spletni strani AJPES javno objavljen seznam posameznikov, 
ki so takšno delo priglasili po določbah tega zakona. Javno 
objavljen seznam vsebuje podatek o osebnem imenu, vrsti 
osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika 
in kontaktnem podatku.

(7) AJPES po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama 
posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,:

– če prejme obvestilo organa, pristojnega za davke (v 
nadaljnjem besedilu: davčna uprava), da posameznik iz se-
znama ne izpolnjuje več pogoja omejitve polletnega prihodka 
za opravljanje osebnega dopolnilnega dela iz prvega odstav-
ka 14. člena tega zakona,

– če prejme obvestilo davčne uprave, da posameznik 
iz seznama tudi v naknadno postavljenem roku ne sporoči 
podatkov o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopol-
nilnega dela,

– če prejme obvestilo davčne uprave, da posameznik iz 
seznama v predpreteklem koledarskem letu ni prijavil prihod-
kov na podlagi opravljenega osebnega dopolnilnega dela,

– v primeru smrti posameznika, ki je voden v sezna-
mu, o čemer AJPES pridobi podatek iz centralnega registra 
prebivalstva.

(8) Na podlagi obvestila davčne uprave iz prejšnjega 
odstavka AJPES izda sklep o izbrisu. Zoper ta sklep je dovo-
ljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve na ministrstvo, 
pristojno za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

(9) Po vročitvi sklepa o izbrisu se podatki o posame-
zniku, ki ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje osebnega 
dopolnilnega dela, nemudoma umaknejo iz javne objave, v 
zbirki AJPES pa se podatki iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena hranijo še pet let po izbrisu.

(10) O priglasitvi in spremembi podatkov iz seznama 
AJPES izda posamezniku, ki opravlja osebno dopolnilno 
delo, obvestilo.

14. člen
(prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela)
(1) Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v 

posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme 
presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki 
Sloveniji v preteklem koledarskem letu.

(2) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, 
mora polletno poročati davčni upravi o doseženem prihodku 
iz naslova osebnega dopolnilnega dela najpozneje do dese-
tega dne v mesecu po preteku polletnega obdobja.

(3) Za namen preverjanja doseganja prihodka iz prvega 
odstavka tega člena davčna uprava vodi evidenco o dose-
ženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela. 
Evidenca vsebuje naslednje podatke:

– osebno ime in davčno številko posameznika, ki oprav-
lja osebno dopolnilno delo;

– osebno ime ali firmo in naslov zavezanca za plačilo 
prispevka za osebno dopolnilno delo;

– znesek prihodka;
– obdobje, v katerem je bil prihodek dosežen.

Podatki iz evidence se uporabljajo za nadzor izpolnjevanja 
pogojev za osebno dopolnilno delo, za poročanje zaradi uve-
ljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja ter zdravstvenega zavarovanja v skladu s tem zakonom 
in za davčni nadzor.

15. člen
(vrednotnica za opravljanje osebnega dopolnilnega dela)

(1) Vrednotnico se pridobi na podlagi vložitve zahtevka 
za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali 
osebno na upravni enoti, ki za posameznika vloži zahtevek 
prek spletnega portala e-uprava.

(2) Vrednotnica je izdana ob predložitvi naloga za pla-
čilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
naloga za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje in 
zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skla-
du z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje, pri ponudniku plačilnih storitev ali na upravni 
enoti.

(3) Stroške plačilnega prometa za plačilo prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno 
zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo 
in zdravstveno zavarovanje, nosi zavezanec za plačilo pri-
spevkov.

(4) Zahtevek za pridobitev vrednotnice in vrednotnica 
morata vsebovati podatke, potrebne za nadzor po tem za-
konu, podatke, potrebne za obračun in nadzor pravilnosti 
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obračuna in plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter prispevka za zdravstveno zavarovanje in 
prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu 
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje, in podatke, potrebne za uveljavljanje pravic na 
podlagi plačanih prispevkov.

(5) Zahtevke za pridobitev vrednotnice, ki se štejejo 
tudi za obračun prispevkov za socialno varnost, vložen pri 
davčni upravi, ministrstvo, pristojno za javno upravo, redno 
posreduje davčni upravi. Za izvajanje nadzora se podatki o 
izdanih vrednotnicah hranijo pet let.

16. člen
(podzakonski akt za osebno dopolnilno delo)

Minister, pristojen za preprečevanje dela in zaposlova-
nja na črno, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 
podrobneje predpiše dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno 
delo, način priglasitve osebnega dopolnilnega dela, obrazec 
in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko 
zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vre-
dnotnice ter podrobnejše opredeli podatke, način njihovega 
posredovanja in uporabe za oblikovanje prijave podatkov 
o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.

17. člen
(kratkotrajno delo)

(1) Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravlja-
nje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 
10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 za-
poslenimi, kadar ga opravljajo:

– zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v regi-
strirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodruž-
be ali zavoda ali samozaposlene osebe,

– zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v re-
gistrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,

– oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe 
ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti 
do prvega kolena,

– starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja 
ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

(2) Delo osebe iz prejšnjega odstavka se lahko opravlja 
največ 40 ur mesečno.

(3) Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, 
mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in 
počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti 
in zdravju pri delu.

(4) Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotraj-
nem delu, ki vsebuje:

– osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki 
opravlja kratkotrajno delo,

– uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega 
dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, 
po dnevih,

– skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela 
na mesečni ravni.

(5) Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži 
delodajalec v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, 
dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega 
dela. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidenco še dve 
leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki 
je to delo opravljala.

(6) V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je 
oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

III. NADZOR

18. člen
(nadzorni organi)

(1) Naslednji inšpektorati in drugi organi (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi) v okviru pooblastil, določenih s tem 
zakonom in s posebnimi zakoni, nadzorujejo, odkrivajo, vodijo 
postopek in odločajo o prekršku:

– inšpektorat, pristojen za trg, za kršitve določb 3. člena 
tega zakona, razen šeste alineje; za kršitve določb 4. člena 
tega zakona v delu, ki se nanaša na pravne osebe, tuje prav-
ne subjekte in na samozaposlene osebe, in za kršitve določb 
prve alineje prvega odstavka 6. člena tega zakona v delu, 
ki se nanaša na pravne osebe, tuje pravne subjekte in na 
samozaposlene osebe;

– organ, pristojen za carino (v nadaljnjem besedilu: ca-
rinska uprava), za kršitve določb šeste alineje 3. člena tega 
zakona, 4. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na posame-
znike, 5. člena tega zakona ter prve alineje prvega odstavka 
6. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na posameznike;

– inšpektorat, pristojen za delo, za kršitve določb druge 
alineje prvega odstavka 6. člena tega zakona;

– inšpektorat, pristojen za promet, za kršitve določb tega 
zakona, razen določb 5. člena tega zakona ter druge alineje 
prvega odstavka 6. člena tega zakona za področja, na katerih 
izvaja pristojnost po posebnih zakonih,

– davčna uprava za kršitve določb 3. člena tega zakona, 
razen šeste alineje.

(2) Nadzor nad kršitvami določb tega zakona, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje posebnih pogojev za opravljanje 
dejavnosti, izvajajo nadzorni organi, pristojni za nadzor na 
področju kmetijstva in okolja, gozdarstva, energetike in pro-
stora, zdravja, šolstva in športa ter notranjih zadev.

(3) Drugi nadzorni organi, ki niso nadzorni organi iz 
prvega ali drugega odstavka tega člena, in ki pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi svojih predpisov 
ugotovijo kršitve tega zakona, ugotovijo dejansko stanje in o 
ugotovitvah sestavijo zapisnik, ki ga posredujejo pristojnemu 
nadzornemu organu.

19. člen
(postopek nadzora)

(1) Če pri izvajanju svojih pristojnosti organ, pristojen 
za nadzor 3. člena tega zakona, ugotovi kršitve tega člena, z 
odločbo prepove opravljanje dejavnosti ali dela na črno.

(2) Če pri izvajanju svojih pristojnosti carinska uprava 
ugotovi kršitve iz prvega do tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona, izda odločbo, s katero prepove opravljanje dela po-
samezniku, ki je zaposlen na črno.

(3) Če pri izvajanju svojih pristojnosti inšpektorat, pristo-
jen za delo, ugotovi, da obstaja sum zaposlitve na črno, izda 
odločbo, s katero prepove opravljanje dela posamezniku, ki 
je zaposlen na črno, in o tem nemudoma seznani carinsko 
upravo.

(4) Zoper odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti 
ali dela oziroma zoper odločbo o prepovedi opravljanja dela 
posameznika, ki je zaposlen na črno, je dovoljena pritožba. 
Rok za pritožbo je osem dni od dneva vročitve. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

(5) Nadzorni organi, ki pri izvajanju svojih pooblastil 
ugotovijo, da obstaja sum neizpolnjevanja davčnih obveznosti 
oziroma neplačanih prispevkov za obvezna socialna zavaro-
vanja, o tem obvestijo davčno upravo.

(6) Premoženjska korist, pridobljena s kršitvijo 3. člena 
tega zakona, se odvzame. Glede odvzema premoženjske 
koristi nadzorni organi ravnajo v skladu z zakonom, ki ureja 
prekrške.

(7) Nadzorni organi iz tega zakona imajo neposreden 
vpogled v seznam posameznikov, ki opravljajo osebno do-
polnilno delo, v evidenco vplačanih vrednotnic in v podatke o 
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vključitvi oseb iz 17. člena tega zakona v obvezno zdravstve-
no zavarovanje, vključno z osebnimi podatki.

(8) Za namene preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno, pobiranja davkov in prispevkov ter ugotavljanja pogojev 
za izbris osebe iz seznama davčna uprava pridobiva podatke 
neposredno s povezovanjem evidenc in ima neposreden 
vpogled v podatke evidenc. V ta namen se davčni register 
in evidenca o davkih preko davčne številke poveže s sezna-
mom posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, s 
podatki o vloženih zahtevkih za pridobitev vrednotnice in s 
podatki o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje ter zdravstveno zavarovanje na upravnih enotah, 
s katerimi razpolaga ministrstvo, pristojno za javno upravo.

(9) Za namen ugotavljanja lastnosti zavarovanca in pri-
znavanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
pridobiva podatke neposredno s povezovanjem evidenc in 
ima neposreden vpogled v podatke evidenc. V ta namen se 
matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic poveže 
s seznamom posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno 
delo, s podatki o vloženih zahtevkih za pridobitev vrednotnice 
in s podatki o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.

(10) Nadzorni organ, ki pri svojem delu zazna poklic-
no bolezen, poškodbo pri delu ali smrt osebe, zaposlene 
na črno, o tem obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

20. člen
(komisija)

(1) Za določanje, usklajevanje in spremljanje področja 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno imenuje Vlada 
Republike Slovenije komisijo za preprečevanje dela in zapo-
slovanja na črno.

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja naslednje 
naloge:

– usklajuje vsebine dela nadzornih organov s področja 
odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno;

– predlaga Vladi Republike Slovenije ukrepe za učin-
kovitejše preprečevanje in odkrivanje dela in zaposlovanja 
na črno;

– poroča o izvajanju in učinkih tega zakona Ekonomsko-
socialnemu svetu, Vladi Republike Slovenije in Inšpekcijske-
mu svetu Republike Slovenije do konca junija naslednjega 
leta za preteklo koledarsko leto;

– daje pobude za spremembe predpisov s področja, za 
katero je ustanovljena;

– vsako leto opredeli dejavnosti, za katere ocenjuje, da 
se v njih državljani tretjih držav v večji meri nezakonito zapo-
slujejo, in pripravi načrt inšpekcijskih pregledov;

– vsako koledarsko leto pripravi poročilo o opravljenih 
inšpekcijskih pregledih iz prejšnje alineje in o rezultatih teh 
pregledov obvesti Evropsko komisijo do konca junija nasle-
dnjega leta za preteklo koledarsko leto.

(3) Mandat članov komisije traja pet let. Komisijo sesta-
vljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za preprečevanje 
dela in zaposlovanja na črno, ministrstva, pristojnega za 
gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance, ministr-
stva, pristojnega za pravosodje, ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve, predstavniki nadzornih organov iz tega za-
kona, predstavnik delodajalcev in predstavnik delojemalcev. 
Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega 
za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

(4) Predsednik in člani komisije opravljajo delo v komisiji 
kot del svojih rednih delovnih obveznosti.

(5) Komisija odloča, če so na seji navzoči najmanj 
predsednik ali njegov namestnik in polovica članov komisije.

(6) Strokovno tehnična opravila za komisijo in postopke 
za imenovanje komisije opravlja ministrstvo, pristojno za 
delo.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen
(globe za kršitev prepovedi dela na črno)

(1) Z globo od 2.000 do 26.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna ose-
ba, kadar opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem 
aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju 
pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem 
aktu (prva alineja 3. člena).

(2) Z globo od 2.000 do 26.000 eurov se za prekršek 
kaznuje samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je 
samozaposlena oseba, kadar opravlja dejavnost, ki ni vpi-
sana v register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti (druga 
alineja 3. člena).

(3) Z globo od 2.000 do 26.000 eurov se za prekršek 
kaznuje tuj pravni subjekt, kadar opravlja dejavnost v Republi-
ki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega 
dovoljenja (četrta alineja 3. člena).

(4) Z globo od 2.000 do 26.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske 
unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfe-
deraciji, kadar ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zako-
nom, ki ureja storitve na notranjem trgu (peta alineja 3. člena).

(5) Z globo od 520 do 2.600 eurov se kaznuje za pre-
kršek iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
tujega pravnega subjekta, odgovorna oseba samozaposlene 
osebe, odgovorna oseba v državnem organu ali v samouprav-
ni lokalni skupnosti.

(6) Z globo od 1.000 do 7.000 eurov se za prekršek 
kaznuje posameznik, kadar opravlja dejavnost ali delo in ni 
vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi 
zakoni (šesta alineja 3. člena).

22. člen
(globe za omogočanje dela na črno)

(1) Z globo od 2.600 do 15.600 eurov se kaznuje de-
lodajalec, ki ni posameznik, kadar omogoči opravljanje dela 
na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo 
na črno, ali če sklene pogodbo glede opravljanja dela z dru-
go pravno osebo, tujim pravnim subjektom, samozaposleno 
osebo ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na 
črno (4. člen).

(2) Z globo od 420 do 1.600 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba delodajalca.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

23. člen
(globe za kršitev prepovedi zaposlovanja na črno)
(1) Z globo od 5.000 do 26.000 eurov se kaznuje delo-

dajalec, ki ni posameznik, kadar:
– omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogod-

be o zaposlitvi, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna 
zavarovanja, ali ga je v času trajanja delovnega razmerja 
odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj (prva alineja prvega 
odstavka 5. člena);

– omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil po-
godbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja 
delo, oziroma ki ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo 
obvezna socialna zavarovanja, ali z upokojencem ni sklenil 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu 
z zakonom, ki ureja trg dela (druga alineja prvega odstavka 
5. člena);

– omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, 
ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov (tretja 
alineja prvega odstavka 5. člena);
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– zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s 
predpisi o zaposlovanju tujcev (četrta alineja prvega odstavka 
5. člena);

– nezakonito zaposli državljana tretje države (peta aline-
ja prvega odstavka 5. člena).

(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba delodajalca.

(3) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje posame-
znik, ki mu je delodajalec omogočil delo brez sklenitve pogod-
be o zaposlitvi, pogodbe civilnega prava, na podlagi katere 
se lahko opravlja delo, pogodbe o opravljanju začasnega ali 
občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, ali mu 
je omogočil delo v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali 
začasno delo dijakov in študentov (prvi odstavek 5. člena).

(4) Z globo od 100 do 2.500 eurov se kaznuje posame-
znik, če nima pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela, na podlagi katere opravlja 
delo, za čas opravljanja dela ves čas na kraju opravljanja dela 
(drugi odstavek 5. člena).

(5) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posame-
znik, kadar v svojem imenu in za svoj račun zaposli posame-
znika, ki zanj opravlja delo na črno (tretji odstavek 5. člena).

(6) Z globo od 5.000 do 15.600 eurov se kaznuje delo-
dajalec, ki ni posameznik, kadar ni izročil pisne pogodbe o 
zaposlitvi v roku iz petega odstavka 5. člena tega zakona (peti 
odstavek 5. člena).

(7) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba delodajalca.

(8) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje de-
lodajalec, ki ni posameznik, kadar v 15 dneh od ugotovitve 
kršitve ne poravna vseh obveznosti iz sedmega in osmega 
odstavka 5. člena tega zakona ali v osmih dneh od poteka 
roka za plačilo nadzornemu organu ne predloži dokazila, da 
je te obveznosti poravnal (sedmi in osmi odstavek 5. člena).

(9) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se kaznuje posa-
meznik, kadar v 15 dneh od ugotovitve kršitve ne poravna 
vseh obveznosti iz šestega in osmega odstavka 5. člena tega 
zakona ali v osmih dneh od poteka roka za plačilo nadzorne-
mu organu ne predloži dokazila, da je te obveznosti poravnal.

(10) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se kaznuje deloda-
jalec, kadar pred sklenitvijo delovnega razmerja od državljana 
tretje države ne zahteva, da mu na podlagi desetega odstavka 
5. člena tega zakona predloži dokazilo o zakonitem prebivanju 
v Republiki Sloveniji (deseti odstavek 5. člena).

(11) Z globo od 1.200 do 2.500 eurov se kaznuje delo-
dajalec, kadar kopije dokazila o zakonitem prebivanju v Re-
publiki Sloveniji ne hrani ves čas zaposlitve državljana tretje 
države (deseti odstavek 5. člena).

(12) Z globo od 1.200 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
osmega, desetega in enajstega odstavka tega člena zakona 
kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

(13) Ne glede na tretji odstavek tega člena se posame-
znik, ki je zaposlen na črno, za prekršek ne kaznuje, če v času 
trajanja zaposlitve na črno, še preden je uveden postopek 
nadzora po tem zakonu, prijavi delodajalca v zvezi s kršenjem 
določb 5. člena tega zakona.

(14) Z globo od 1.200 do 2.500 eurov se kaznuje delo-
dajalec, ki ne predloži evidence o opravljenem kratkotrajnem 
delu v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno 
ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela (peti 
odstavek 17. člena).

24. člen
(globe za nedovoljeno oglaševanje)

(1) Z globo od 1.600 do 15.600 eurov se kaznuje pravna 
oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali delodaja-
lec, ki ni posameznik, kadar naroči, objavi ali posreduje oglas 
ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in 
v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen 
javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo na črno po določbah tega 

zakona, ali objavi potrebo po delavcu, čigar delo ni vezano na 
registrirano ali priglašeno dejavnost (prvi odstavek 6. člena).

(2) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, odgovorna oseba tujega pravnega subjekta, odgovorna 
oseba samozaposlene osebe, odgovorna oseba delodajalca, 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lo-
kalni skupnosti.

(3) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje posame-
znik za prekršek iz prvega odstavka tega člena, ali če oglašuje 
delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava (drugi 
odstavek 6. člena).

25. člen
(globa v hitrem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se lahko v hitrem postopku 
izreče globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane 
globe, določene s tem zakonom.

26. člen
(globa za prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za 
pridobitev večje protipravne premoženjske koristi)
(1) Kdor stori prekršek iz 21. do 24. člena tega zakona, 

razen iz šestega odstavka 21. člena tega zakona, in je ta 
storjen iz koristoljubnosti ali pa je pridobljena večja protiprav-
na premoženjska korist, se kaznuje s trikrat višjo globo od 
predpisane globe iz 21. do 24. člena tega zakona.

(2) Kdor stori prekršek iz šestega odstavka 21. člena 
tega zakona in je ta storjen iz koristoljubnosti ali pa je prido-
bljena večja protipravna premoženjska korist, se kaznuje z 
globo od 3.000 do 15.000 eurov.

(3) Večja protipravna premoženjska korist je korist, ki 
presega 5.000 eurov.

27. člen
(izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba  
ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost  

njihovega vračila)
(1) Pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena 

oseba, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebi-
va v Republiki Sloveniji, se za pet let od pravnomočnosti od-
ločbe, s katero je bila izrečena globa za prekršek iz pete aline-
je prvega odstavka 23. člena tega zakona, izloči iz postopkov 
javnega naročanja in izgubi ali se ji omeji pravica do javnih 
sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na 
podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega 
programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo 
državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.

(2) Dajalci pomoči v postopkih dodeljevanja sredstev iz 
prejšnjega odstavka pri pristojnem nadzornem organu pre-
verijo, ali je bila pravni osebi, tujemu pravnemu subjektu ali 
samozaposleni osebi, ki kandidira za sredstva iz prejšnjega 
odstavka, pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete 
alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona.

(3) Pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposle-
na oseba iz prvega odstavka tega člena mora vrniti javna 
sredstva, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na 
podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega 
programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo 
državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«, izplačana 
v obdobju dvanajstih mesecev pred sestavo prvega zapisnika 
nadzornega organa do pravnomočno izrečene globe za pre-
kršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona.

(4) V pogodbi, iz katere izhaja upravičenost do javnih 
sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na 
podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega 
programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo 
državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«, se določi 
obveznost vračila sredstev iz prejšnjega odstavka.
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(5) Dajalci pomoči vsakih šest mesecev pri pristojnem 
nadzornem organu preverijo, ali je bila pravni osebi, tujemu 
pravnemu subjektu ali samozaposleni osebi, ki so ji bila 
dodeljena sredstva po pogodbi iz prejšnjega odstavka, prav-
nomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega 
odstavka 23. člena tega zakona.

(6) Organ, ki odloči o prekršku iz pete alineje prvega 
odstavka 23. člena tega zakona, v treh delovnih dneh od prav-
nomočnosti te odločitve o tem obvesti, ministrstvo, pristojno 
za finance. V obvestilu navede polno ime in matično številko 
pravne osebe, tujega pravnega subjekta ali samozaposlene 
osebe ter datum, od katerega se ta oseba izloči iz postopkov 
javnega naročanja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delo)

(1) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, in v zakonu, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje, se za zavarovanje za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zava-
rovanje za posameznike, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, 
uporabljajo določbe 28. do 32. člena tega zakona.

(2) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo iz 
12. člena tega zakona, se obvezno zavaruje za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v skladu z 18. členom Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) 
in za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu s 5. točko 
17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZSVar-
Pre-C, 99/13 – ZUPJS-C in 111/13 – ZMEPIZ-1; v nadaljnjem 
besedilu: ZZVZZ) pod pogojem, da je vključen v zdravstve-
no zavarovanje na podlagi prvega odstavka 15. člena ali 
20. člena ZZVZZ.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se posameznik, ki 
opravlja osebno dopolnilno delo in je uživalec pokojnine ali 
je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan s polnim 
delovnim oziroma zavarovalnim časom, obvezno zavaruje 
za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni v skladu z 20. členom ZPIZ-2.

(4) Do začetka uporabe 12. do 16. člena tega zakona, 
posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ni obve-
zno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 18. ali 
20. člena ZPIZ-2, ni obvezno zavarovan za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen na podlagi 5. točke 17. člena ZZVZZ in ne 
plačuje prispevka iz 55.a člena ZZVZZ.

29. člen
(višina prispevka za osebno dopolnilno delo)

(1) Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje znaša sedem eurov ter 
za zdravstveno zavarovanje dva eura na posamezno vredno-
tnico. Višina prispevkov se usklajuje z gibanjem povprečne 
plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra pre-
teklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za 
enako obdobje leto pred tem in jo enkrat letno določi minister, 
pristojen za delo, najpozneje do 1. aprila v koledarskem letu.

(2) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
se šteje za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovance iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena šteje, da je plačan prispe-
vek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2.

(4) S plačilom prispevka za zdravstveno zavarovanje iz 
prvega odstavka tega člena se šteje, da je plačan prispevek 

iz četrte alineje drugega odstavka 55. člena ZZVZZ v zvezi s 
tretjim odstavkom 57. člena ZZVZZ in prispevek iz 55.a člena 
ZZVZZ.

30. člen
(zavezanci za plačilo prispevka za osebno dopolnilno delo  

in zavezanci za prijavo)
(1) Zavezanec za plačilo prispevka za posameznike iz 

prvega odstavka 12. člena tega zakona je oseba, ki želi, da se 
pri njej opravijo dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.

(2) Zavezanec za plačilo prispevka za posameznike iz 
tretjega odstavka 12. člena tega zakona je posameznik, ki 
opravlja osebno dopolnilno delo.

(3) Zavezanec za prijavo v zdravstveno zavarovanje iz 
drugega odstavka 28. člena tega zakona je posameznik, ki 
priglasi osebno dopolnilno delo.

31. člen
(pobiranje prispevka)

(1) Prispevek za pokojninsko in invalidsko ter zdravstve-
no zavarovanje na podlagi osebnega dopolnilnega dela pobira 
davčna uprava.

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se glede po-
stopka pobiranja prispevka, pravic in obveznosti zavezanca, 
varovanja podatkov in pristojnosti davčnega organa uporablja 
zakon, ki ureja davčni postopek in davčno službo.

(3) Zahtevek za pridobitev vrednotnice se šteje za obra-
čun prispevkov za socialno varnost po zakonu, ki ureja davčni 
postopek, vložen pri davčnem organu. Za ta obračun se ne 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, s kate-
rimi se ureja predložitev davčnega obračuna po izteku pred-
pisanega roka, popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v 
davčnem obračunu ter popravljanje davčnega obračuna, če 
je davčna obveznost izkazana previsoko.

(4) Obveznost za plačilo prispevka za pokojninsko in 
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje na podlagi osebnega 
dopolnilnega dela nastane z vložitvijo zahtevka za pridobitev 
vrednotnice. Če se delo opravlja v nasprotju s sedmim odstav-
kom 12. člena tega zakona, obveznost za plačilo prispevkov 
nastane z začetkom opravljanja dela,

(5) Obveznost za plačilo prispevka iz prejšnjega od-
stavka mora biti plačana najpozneje v 10 dneh od nastanka 
obveznosti za plačilo prispevka.

(6) V postopkih, ki jih davčna uprava začne na zahtevo 
stranke, ni mogoče zahtevati vračila prispevka.

(7) Zavezanec za plačilo prispevka iz prejšnjega člena 
plača prispevek prek spletnega portala e-uprava ali osebno na 
upravni enoti, ki za posameznika plačilo opravi prek spletnega 
portala e-uprava. Pri plačilu prispevka v gotovini na upravni 
enoti se ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, šteje, da 
je prispevek plačan na dan plačila prispevka na upravni enoti.

32. člen
(ugotovitev zavarovalne dobe in osnove za pokojninsko  

in invalidsko zavarovanje za posameznike,  
ki opravljajo osebno dopolnilno delo)

(1) Posamezniku iz prvega odstavka 28. člena tega 
zakona se prizna sorazmerni del obdobja zavarovanja v ob-
veznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju na način, 
ki velja za osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega 
razmerja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje.

(2) Posamezniku iz prejšnjega odstavka se na podlagi 
plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
iz naslova osebnega dopolnilnega dela v preteklem koledar-
skem letu ugotovi znesek osnove, ki se upošteva za izračun 
pokojninske osnove.

(3) Znesek osnove iz prejšnjega odstavka se ugotovi 
tako, da se na podlagi vsote vplačanih prispevkov za pokoj-
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ninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklega koledarskega 
leta izračuna višina osnove, ob upoštevanju določbe prejšnje-
ga odstavka. Višina osnove se ugotovi na podlagi prispevnih 
stopenj, ki veljajo za plačilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, ki ureja prispevke 
za socialno varnost, na dan plačila teh prispevkov.

(4) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje davčna upra-
va, ugotovi obdobja zavarovanja in osnovo za posameznike 
iz prvega in drugega odstavka tega člena na način, ki velja za 
osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja 
v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(5) Davčna uprava posreduje Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije podatke, ki so potrebni 
za ugotovitev obdobja zavarovanja in osnove v obveznem 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi evidence 
obračunov prispevkov za socialno varnost.

(6) Za osebe iz drugega odstavka tega člena Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oblikuje tudi 
prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja v skladu z za-
konom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar 
je ne vloži pri prijavno odjavni službi Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

33. člen
(dopolnitev Zakona o javnem naročanju)

Do ustrezne ureditve v Zakonu o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljnjem besedilu: ZJN-2) ministrstvo, pristojno za finance, 
v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz drugega 
odstavka 77.a člena ZJN-2 uvrsti tudi ponudnika, ki je storil 
prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega za-
kona.

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 176.c člen Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, 

št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 in 100/13);
– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

(Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 
57/12 in 21/13 – ZUTD-A; v nadaljnjem besedilu: ZPDZC);

– Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela (Uradni 
list RS, št. 88/12);

– Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnil-
no delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, 
št. 30/02).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ZPDZC 
in Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela (Uradni list RS, 
št. 88/12) uporabljata do začetka uporabe tega zakona, razen 
12. člena ZPDZC, ki se uporablja do 31. 12. 2014. Pravilnik o 
delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku 
priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02) se uporablja 
do začetka uporabe podzakonskega akta iz 16. člena tega 
zakona.

(3) Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona 
priglašeno osebno dopolnilno delo po določbah ZPDZC in 
Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter 
o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02), se 
morajo ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilne-
ga dela na podlagi tega zakona v šestih mesecih po dnevu za-
četka uporabe podzakonskega akta iz 16. člena tega zakona.

35. člen
(končanje postopkov inšpekcijskega nadzora)

Postopki inšpekcijskega nadzora, ki so se začeli pred 
začetkom uporabe tega zakona, se končajo pred nadzornimi 
organi, pred katerimi tečejo ob začetku uporabe tega zakona.

36. člen
(imenovanje komisije)

Komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
iz 20. člena tega zakona se imenuje v treh mesecih od začet-
ka uporabe tega zakona.

37. člen
(podzakonski akt)

Podzakonski akt iz 16. člena tega zakona se izda do 
31. decembra 2014.

38. člen
(uveljavitev in uporaba zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeseti 
dan po njegovi uveljavitvi, razen 12. do 16. člena, prvega do 
tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena tega zakona, 
ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015.

Št. 101-01/13-9/30
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1680-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trošarinah (ZTro-N)

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 trošarinah (ZTro-N)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trošarinah (ZTro-N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 23. aprila 2014.

Št. 003-02-4/2014-13
Ljubljana, dne 5. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O TROŠARINAH (ZTro-N)

1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – urad-

no prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) se v 1.a členu na 
koncu prve alineje podpičje nadomesti z vejico in doda be-
sedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/61/EU z 
dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 
2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in 
zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5; v nadalj-
njem besedilu: Direktiva Sveta 2008/118/ES);«.

2. člen
V petem odstavku 2. člena se v prvi alineji besedilo »fran-

coski čezmorski departmaji« nadomesti z besedilom »franco-
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ska ozemlja iz 349. člena in prvega odstavka 355. člena 
Pogodbe o delovanju Evropske unije«.

3. člen
V petem odstavku 51. člena se druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– najmanj 106 eurov za 1000 kosov cigaret iz razreda 

tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 6 % od drobnoprodajne cene, 

vendar najmanj 40 eurov za 1000 kosov;
2. za drobno rezani tobak: 35 % od drobnoprodajne 

cene in 40 eurov za en kilogram, vendar najmanj 88 eurov 
za en kilogram;

3. za drug tobak za kajenje: 40 eurov za en kilogram.«.

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

»53.b člen
(zemeljski plin)

(1) Ne glede na določbe tega zakona je trošarinski 
zavezanec za zemeljski plin iz omrežja:

– dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v 
Sloveniji ali

– končni odjemalec, ki zemeljski plin za svojo končno 
porabo pridobi v državah članicah EU oziroma ga uvozi iz 
tretjih držav ali

– sistemski operater prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki odvzame zemeljski plin iz omrežja za lastno 
rabo.

(2) Končni odjemalec je končni porabnik zemeljskega 
plina, ki ima na odjemnem mestu nameščene merilne na-
prave za ugotavljanje porabe zemeljskega plina skladno z 
zakonom, ki ureja energetiko.

(3) Ne glede na 13. člen tega zakona nastane obve-
znost za obračun trošarine takrat:

– ko je zemeljski plin odvzet iz prenosnega oziroma 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobavljen 
končnemu odjemalcu na odjemno mesto,

– ko končni odjemalec vnese oziroma uvozi zemeljski 
plin v Slovenijo,

– ko sistemski operater prenosnega ali distribucijskega 
omrežja odvzame zemeljski plin iz omrežja za lastno rabo.

(4) Šteje se, da je končni odjemalec vnesel oziroma 
uvozil zemeljski plin v Slovenijo takrat, ko ga je na odjemnem 
mestu prevzel iz omrežja zemeljskega plina.«.

5. člen
54.c člen se črta.

6. člen
Za tretjim odstavkom 57.b člena se doda nov, četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe tega zakona, mora pravna 

ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo z 
izdelki iz tarifnih oznak 2710 19 91 in 2710 19 99, pridobiti 
trošarinsko dovoljenje.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravil-

nik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogo-
riva (Uradni list RS, št. 15/14), uporablja pa se za zahtevke 
za vračilo trošarine za energente, sproščene v porabo do 
uveljavitve tega zakona.

8. člen
(1) Določba spremenjenega petega odstavka 51. člena 

zakona se začne uporabljati deseti dan po začetku veljavno-
sti tega zakona, določba spremenjenega osmega odstavka 
51. člena zakona pa se začne uporabljati drugi dan po začetku 
veljavnosti tega zakona.

(2) Določbe 53.b člena in četrtega odstavka 57.b člena 
zakona se uporabljajo od 1. julija 2014.

(3) Do začetka uporabe spremenjenega petega in osme-
ga odstavka 51. člena zakona se uporablja Zakon o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 
in 109/12).

9. člen
Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona mora 

oseba iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želi na dan 
začetka uporabe spremenjenih določb petega oziroma osmega 
odstavka 51. člena zakona določiti novo drobnoprodajno ceno 
tobačnih izdelkov, spremembo drobnoprodajne cene prijaviti 
pristojnemu carinskemu organu, in sicer za cigarete dva dneva 
pred spremembo drobnoprodajnih cen, za cigare in cigarilose, 
drobno rezan tobak in drug tobak za kajenje pa en dan pred 
spremembo drobnoprodajnih cen.

10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 434-03/14-2/18
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1900-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1322. Zakon o spremembah Zakona o vojnih 
veteranih (ZVV-D)

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 Zakona  

o vojnih veteranih (ZVV-D)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o vojnih vete-
ranih (ZVV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 23. aprila 2014.

Št. 003-02-4/2014-14
Ljubljana, dne 5. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VOJNIH 

VETERANIH (ZVV-D)

1. člen
V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odločba 
US in 40/12 – ZUJF) se besedilo 1. člena spremeni tako, da 
se glasi:
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»Vojni veteran oziroma vojna veteranka (v nadaljnjem 
besedilu: vojni veteran) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agre-
siji na Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike 
Slovenije vojaško dolžnost ali katero od drugih dolžnosti na 
področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno opravljala 
določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s 
področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je v policijskih 
enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike Slove-
nije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne 
Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: JLA), 
oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike (v nadaljnjem 
besedilu: zbirni center) opravljala naloge, povezane z vojnimi 
ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka (v na-
daljnjem besedilu: delavec) carinske službe izvajala naloge po 
navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila 
na podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu 
s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor.

Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pri-
stojno za obrambo, podeli status društva, ki deluje v javnem 
interesu. Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem 
interesu na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki 
zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na področju soci-
alno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovin-
skega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne 
dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe 
sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, 
da delovanje društva presega interese njegovega članstva.

Z društvom ali zvezo vojnih veteranov s statusom društva 
v javnem interesu minister, pristojen za obrambo, sklene po-
godbo o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega 
proračuna na podlagi izpolnjenih meril za financiranje dejav-
nosti iz državnega proračuna, ob upoštevanju zlasti programa 
društva ali zveze vojnih veteranov, ki zagotavlja dejavnost jav-
nega pomena, števila članov – vojnih veteranov in premoženja, 
ki ga ima v lasti društvo ali zveza vojnih veteranov.

Natančnejša merila za financiranje dejavnosti društva ali 
zveze vojnih veteranov predpiše minister, pristojen za obrambo.«.

2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »zavarovanja« 

črta vejica in besedilo »če prejema veteranski dodatek ali če 
izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Vojnemu veteranu, ki mu je na podlagi 231. člena Zakona 

za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 
– ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odločba US, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 
63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415) zaradi preseganja osnove 
za veteranski dodatek 1. januarja 2013 prenehala pravica do 
plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti 
storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, se z 
dnem uporabe spremembe 15. člena zakona ta pravica po-
novno prizna.

O priznanju pravice do zdravstvenega varstva vojnemu 
veteranu iz prejšnjega odstavka odloči pristojna upravna enota 
v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti.

4. člen
Minister, pristojen za obrambo, izda predpis iz četrtega 

odstavka 1. člena zakona do 31. 12. 2014.

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

listu Republike Slovenije.
Sprememba 15. člena zakona se začne uporabljati 1. ja-

nuarja leta, ki sledi letu, v katerem Statistični urad Republike 

Slovenije ugotovi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka 
bruto domačega proizvoda.

Sklep o ugotovitvi iz prejšnjega odstavka Vlada Repub-
like Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 
30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 
preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

Št. 545-01/14-1/23
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1717-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1323. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 
državljanom držav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora 
in Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti 
v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D)

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 postopku priznavanja poklicnih 
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske 

unije, Evropskega gospodarskega prostora  
in Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti  

v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora 
in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev 
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 
2014.

Št. 003-02-4/2014-15
Ljubljana, dne 5. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA  
O POSTOPKU PRIZNAVANJA POKLICNIH 

KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV 
ČLANIC EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA 

GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICARSKE 
KONFEDERACIJE ZA OPRAVLJANJE 
REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA 

DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI  
(ZPKEU-D)

1. člen
V Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 

državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospo-
darskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje 
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reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 21/02, 92/07, 85/09 in 55/12) se 1. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
Ta zakon ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, 

pridobljenih v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora (v nadalj-
njem besedilu: EGP) ali Švicarski konfederaciji (v nadaljnjem 
besedilu: države pogodbenice), za opravljanje reguliranih pokli-
cev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ter določa organe, 
ki vodijo ta postopek, v skladu z naslednjimi direktivami EU:

– Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja 
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za pre-
bivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu 
pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi 
članici (UL L št. 343 z dne 23. 12. 2011, str. 1);

– Direktivo 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez drža-
vljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede eno-
tnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne 
zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L št. 337 z 
dne 20. 12. 2011, str. 9);

– Direktivo Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o 
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za na-
mene visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155 z dne 18. 6. 
2009, str. 17);

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES 
z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij 
(UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno 
z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij, in Uredbe (EU) št. 1024/2012 
o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za no-
tranji trg (uredba IMI) (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 132);

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES 
z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na oze-
mlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in 
razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 

73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS 
in 93/96/EEC (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77);

– Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas 
(UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjeno z 
Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da 
se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednaro-
dne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1).«.

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

»2. člen
Ta zakon velja za državljane oziroma državljanke Repub-

like Slovenije in za državljane oziroma državljanke tretjih držav, 
ki so pridobili poklicne kvalifikacije v eni od držav pogodbenic 
ali v državi, ki ni država pogodbenica, vendar so jim bila doka-
zila o formalnih kvalifikacijah že predhodno priznana v eni od 
držav pogodbenic in imajo najmanj tri leta poklicnih izkušenj v 
temu poklicu na ozemlju države, ki jim je dokazila o formalnih 
kvalifikacijah priznala.«.

3. člen
V prvem odstavku 5.b člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »če to zahteva zakon oziroma podzakonski akt.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 101-01/14-4/11
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1825-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik
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OBČINE
CANKOVA

1324. Sklep o začetku priprave Sprememb 
in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov 
za območje Občine Cankova

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in na podlagi 21. in 33. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Obči-
ne Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) župan Občine Cankova 
izdaja

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 

prostorsko izvedbenih aktov za območje  
Občine Cankova

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb in do-
polnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova (v nada-
ljevanju: SD PIA), in sicer:

– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Goričkega za območje Občine Cankova (Uradni obj., št. 10/90, 
93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12) (v nadaljevanju: 
PUP Goričko),

– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ravninski 
del Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova (Urad-
ni obj. št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12) 
(v nadaljevanju: PUP ravninski) in

– Odlok o sprejetju ureditveno-zazidalnega načrta za na-
selje Cankova (Uradni obj., št. 5/88, Uradni list RS, št. 58/98, 
75/12) (v nadaljevanju: ZN Cankova).

(2) Pravna podlaga za pripravo SD PIA je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). 

(3) Ob uveljavitvi SD PIA bodo nova določila vključena v 
določila sedaj veljavnih odlokov, zaradi sprememb prostorsko 
ureditvenih pogojev glede oblikovanja objektov in drugih spre-
memb, če se v postopku priprave izkaže potreba.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

prostorsko izvedbenih aktov)
V veljavi so prostorsko izvedbeni akti PUP Goričko, PUP 

ravninski in ZN Cankova. Prostorsko izvedbeni akti iz prvega 
odstavka prvega člena tega sklepa v nekaterih členih sicer 
določajo podrobno ureditvene pogoje za oblikovanje objek-
tov, vendar drugačno oblikovanje streh na nezahtevnih, eno-
stavnih, pomožnih, kmetijskih, poslovnih in javnih objektih ter 
konkretnejša določila glede uporabe barv streh in fasad, odlok 
ne vključuje. Za vključitev novih pogojev urejanja prostora je 
potrebno veljavne prostorsko izvedbene akte spremeniti in 
dopolniti.

3. člen
(območje prostorskega načrta)

Območje sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih 
aktov zajema območje celotne Občine Cankova.

4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko 

izvedbenih aktov)
(1) Predmet izdelave SD PIA je vključitev določil v tekstu-

alni del odloka za možnost gradnje drugačno oblikovanih streh 
na nezahtevnih, enostavnih, pomožnih, kmetijskih, poslovnih 
in javnih objektih ter konkretnejša določila glede uporabe barv 
streh in fasad ter vključitev drugih prostorsko ureditvenih po-
gojev. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se izdelajo 
lahko dodatne grafične podlage.

(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izved-
benih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Cankova, tri 
izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri spremembi določil odloka posebne strokovne pod-
lage niso potrebne. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja 
prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in 
dopolnitev odloka.

6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev  

prostorsko izvedbenih aktov)
V skladu z 61.a členom ZPNačrt-om se izvede skrajšani 

postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izved-
benih aktov.

Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok,
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO,
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih 

smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*,
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila 

(CPVO)*,
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi 

vsaj 7 dni pred pričetkom,
– javna razgrnitev najmanj 15 dni in javna obravnava,
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb,
– priprava predloga akta,
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni,
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na 

okolje (CPVO)*,
– objava odloka v uradnem listu,
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic 
in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev SD 
PIA so:

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub-
ljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ma-
ribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; 

Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – 
ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti 
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci ure-
janja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave 
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.
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8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev 

prostorsko izvedbenih aktov zagotovi Občina Cankova.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-01/2014
Cankova, dne 25. aprila 2014

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

CELJE

1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oglaševanju v Mestni občini Celje

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samo upravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13) ter v skladu z 10., 19., 
115. in 118. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni 
seji dne 22. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o oglaševanju v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o oglaševanju (Uradni list RS, št. 56/08) se v 

prvem odstavku 4. člena dodajo nove: 13., 14., 15. in 16. točka 
tako, da se glasijo:

»13. napisi – označujejo lokale.
14. napisne table – označujejo poslovne dejavnosti v 

stavbi, na katere so pritrjene.
15. izveski – označujejo lokale.
16. izložba, izložbeno okno – izložbeno okno je zasteklje-

na odprtina, običajno v pritličju stavbe; izložba pa je notranji 
del izložbenega okna, namenjen promociji prodajnih izdelkov 
v pripadajočem lokalu.«.

2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Vsi objekti in naprave oglaševanja morajo biti posta-

vljeni skladno s prostorskimi akti.«.

3. člen
V 9. členu se doda nov sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) Za osvetljevanje velikih ploskovnih objektov in naprav 

oglaševanja mora oglaševalec pridobiti posebno soglasje pri-
stojnih služb za urbanizem in komunalo.«.

4. člen
V tretjem odstavku 15. člena, drugem odstavku 16. člena, 

tretji in četrti alineji drugega odstavka 20. člena, tretji alineji dru-
gega odstavka 21. člena, drugem odstavku 22. člena, drugem 
in četrtem odstavku 30. člena, drugem odstavku 33. člena, 
drugem odstavku 38. člena in prvem odstavku 43. člena se črta 
besedilo »za komunalno gospodarstvo«.

5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji za go-

spodarske dejavnosti (trgovine, gostinski lokali, banke ipd.) se 
ureja v Odloku o rabi javnih površin.«.

6. člen
Za besedilom 19. člena se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 

19.č členi tako, da se glasijo:

»19.a člen
2.12. Napisi

Napisi morajo biti primerno umeščeni na fasado. Po možno-
sti naj bodo sestavljeni iz posameznih izrezanih črk, pritrjenih na 
fasado in naj ne segajo čez venec, ki ločuje pritličje od prvega nad-
stropja, razen v primerih, ko je bilo prvotno drugače načrtovano. 
Napisi naj bodo slovenski, vsaj kar zadeva prevedljiv del naslova 
trgovine oziroma lokala, kot je npr. »trgovina, pivnica, kavarna«. 
Napisi naj se oblikovno in barvno prilagajajo značaju stavbe.

19.b člen
2.13. Napisne table

Napisne table ne smejo biti pritrjene direktno na fasado, 
pač pa na za ta namen izdelane nosilce, ki omogočajo namesti-
tev več tabel in hkrati tudi menjavo brez poškodovanja fasade.

19.c člen
2.14. Izveski

Izveski morajo biti obešeni na konzolo na eni ali drugi 
strani trgovske fasade, ne smejo segati nad venec, ki ločuje 
pritličje od prvega nadstropja in ne smejo ovirati pešcev pri 
hoji po pločniku. Izveski naj se oblikovno in barvno prilagajajo 
značaju stavbe in barvi fasade. Izveski (brez konzole) ne smejo 
presegati velikosti 70 cm × 70 cm.

19.č člen
2.15. Izložba, izložbeno okno

(1) Ureditev izložbe je namenjena za predstavitev dejav-
nosti in blaga pripadajočega lokala.

(2) V primeru, da izložbeno okno ni urejeno kot izložba, 
naj omogoča pogled v notranjost lokala.

(3) Uporabniki poslovnih prostorov morajo skrbeti za 
estetsko ureditev in redno vzdrževanje izložb in izložbenih 
oken. Izložbena okna ne smejo biti zakrita, razen v času, ko se 
jih ureja. Če se izložbeno okno zavaruje proti sončni svetlobi, 
je treba zavarovanje izvesti tako, da se ne zakrije pogleda vanj. 
Zaželeno je, da so v nočnem času izložbena okna razsvetljena.

(4) V primeru, da lokal ne obratuje, mora lastnik iz izložbe 
odstraniti vse predmete in izložbeno okno zastreti.«.

7. člen
(1) V prvem stavku drugega odstavka 20. člena se črta 

beseda »nepremičnimi«.
(2) Druga in tretja alineja drugega odstavka se spremenita 

tako, da se glasita:
»– prenosljivi ulični panoji – oglašuje se samo za lastne 

potrebe po en pano na gostinski lokal za predstavitev ponudbe;
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb in svetlobne 

projekcije na stene zgradb;«.
(3) Na koncu besedila četrte alineje drugega odstavka se 

pika nadomesti s podpičjem.
(4) V drugem odstavku se za četrto alinejo dodajo nove 

peta, šesta, sedma in osma alineja tako, da se glasijo:
»– napisi – po možnosti sestavljeni iz posameznih izreza-

nih črk, pritrjenih na fasado. V primeru lesene kulisne fasade je 
napis sestavni del le-te;

– napisne table;
– izveski – prvotne, stare izveske in druge prvotne znake, 

grbe, simbole se ohranja in redno vzdržuje, novi izveski pa naj 
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ohranjajo obliko starih izveskov, da se zagotovi ustrezen videz 
starega mestnega jedra in značajsko ujemanje s stavbo, na 
kateri so nameščeni;

– izložbe, izložbena okna – mogoča je izvedba steklenega 
izložbenega okna ali lesene kulisne fasade, ki prekrije celotno 
pritlično zunanjščino lokala.«.

(5) Doda se nov tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Pri oglaševanju, ki trajno posega v objekt, je potrebno 

predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne enote 
službe za varstvo kulturne dediščine.«.

8. člen
(1) V besedilu drugega odstavka 26. člena se črta šesta 

alineja.
(2) Dosedanja sedma in osma alineja postaneta šesta in 

sedma alineja.
(3) Dodata se novi osma in deveta alineja tako, da se 

glasita:
»– soglasje pristojnih služb za urbanizem in komunalo za 

osvetlitev velikih ploskovnih objektov in naprav (v primeru, da 
oglaševalec predlaga osvetlitev le-teh),

– soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine 
(v primeru, da gre za oglaševanje na objektih, ki imajo status 
kulturne dediščine, kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj 
varovanih območij).«.

9. člen
(1) V drugi alineji prvega odstavka 30. člena se za besedo 

»napisi,« in pred besedo »znaki,« vstavi besedilo »napisnimi 
tablami, izveski,«.

(2) Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja tako, da 
se glasi:

»– z izložbami, izložbenimi okni,«.
(3) Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in 

peta alineja.
(4) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi:
»(4) Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej 

odloči na pristojni urbanistični občinski službi MOC v postopku 
na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne po-
trebe na objektih, ki imajo status kulturne dediščine ali kultur-
nega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je 
potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine. Pristojni oddelek izda dovoljenje za namestitev ele-
menta za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri komu-
nalne takse.«.

10. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in sankcio-

niranje v skladu s tem odlokom opravlja inšpektorat MOC.«.

11. člen
V besedilu prvega odstavka 50. člena se črta besedna 

zveza »komunalno-cestnega«.

12. člen
(1) V prvem odstavku 51. člena se za drugo alinejo dodata 

novi tretja in četrta alineja tako, da se glasita:
»– ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka,«.
(2) Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alineja postane-

jo peta, šesta, sedma in osma alineja.
(3) Dodata se nova tretji in četrti odstavek tako, da se 

glasita:
»(3) Pravni osebi ali samostojnem podjetniku posa-

mezniku, ki krši prvi odstavek 29. člena tega odloka, se 
ne dovoli podaljšati obratovalnega časa. Do pravnomočne 
odločitve v prekrškovnem postopku pristojni organ o njegovi 
vlogi za podaljšanje obratovalnega časa ne more dokončno 
odločiti.

(4) Pristojna inšpekcijska služba MOC z odločbo odredi, 
da:

– se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo v določenem 
roku,

– je potrebno objekt in napravo oglaševanja odstraniti, 
če preneha pravica oglaševanja, če upravljavec objekta in 
naprave oglaševanja le-teh ne ureja ali vzdržuje skladno z 
določili tega odloka ali če sta objekt in naprava oglaševanja 
nameščeni brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim 
dovoljenjem.«.

13. člen
V besedilu 52. člena se črta besedna zveza »komunalno- 

cestni«.

14. člen
V prilogi »Taksna tarifa« se v »Tarifi 1«, pod stolpcem 

»Vrsta objekta ali naprave«, črta šesta vrstica z besedilom 
»Prenosljivi ulični panoji«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0302-4/2013
Celje, dne 22. aprila 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini 
Celje

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) ter v skladu z 10., 19. in 115. členom Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne 
občine Celje na 26. redni seji dne 22. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo 
 in vzgojo v cestnem prometu  

v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 28/99, 45/03 in 91/09) se spremenita tretji in četrti odstavek 
2. člena tako, da se glasita:

»(3) Svet sestavlja od 11 do 13 članov, ki jih na podlagi 
predlogov zainteresiranih organov, organizacij in institucij s 
področja prometa imenuje mestni svet.

(4) Svet predvidoma sestavljajo predstavniki organov, 
organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k pre-
ventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:

– predstavnik vrtcev,
– predstavnik osnovnih šol,
– predstavnik srednjih šol,
– predstavnik visokih šol,
– dva predstavnika javnega potniškega prometa,



Stran 3736 / Št. 32 / 5. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

– predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje,
– predstavnik Avto moto društva Slavko Šlander Celje,
– predstavnik policije,
– predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
– predstavnik mestnega sveta,
– predstavnik občinske uprave.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-4/2014
Celje, dne 22. aprila 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Mestni občini Celje

Na podlagi 21. in 65. 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) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne 
občine Celje na 26. redni seji dne 22. 4. 2014 sprejel

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

o enkratni denarni pomoči za novorojence  
v Mestni občini Celje

1. člen
(1) V besedilu 4. člena Pravilnika o enkratni denarni 

pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 60/04 in 34/12) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»(1) Pravica do pomoči pripada novorojencu oziroma ene-
mu od staršev, pod pogojem, da imata oba prijavljeno stalno 
bivališče v Mestni občini Celje.«.

(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko otrok oziroma novorojenec nima star-

šev, ali za katerega starši ne skrbijo, uveljavlja pravico do 
pomoči oseba, ki je otrokov zakoniti zastopnik po odločbi 
pristojnega organa, pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem od-
stavku tega člena.«.

2. člen
V besedilu 5. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti 

odstavek, ki se glasijo:
»(2) Postopek ugotovitve upravičenosti do dodelitve po-

moči vodi Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine 
Celje, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek 
ter o njej odloči z odločbo.

(3) Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana Mestne 
občine Celje. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik, 
v roku 15 dni od dneva vročitve pritožbe.

(4) Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek 
enkratne denarne pomoči za novorojenca najkasneje v roku 
30 dni po njeni pravomočnosti.«.

3. člen
Za besedilom 5. člena se doda nov 5.a člen tako, da se 

glasi:

»5.a člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložena:
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka 

transakcijskega računa upravičenca,
– odločba pristojnega organa, v primeru, da pravico do 

pomoči uveljavlja oseba, ki je otrokov zakoniti zastopnik.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 602-1/2014
Celje, dne 22. aprila 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

1328. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje 
Brdo – Toplice

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 57/12 in 35/13), Pravilni-
ka o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 17. člena 
Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) 
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji 
dne 10. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje urejanja SBO 59-4  
Srednje Brdo – Toplice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih 
ureditev

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanja narave
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z ukrepi za zmanjšanje poplav-
ne nevarnosti, erozije ter varstvo pred požarom

– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom so načrtovane gradnja turističnih bi-
valnih enot s spremljajočim programom, gostinski objekti ter 
pripadajoče ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za gradnjo 
novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, 
pogoje za vodne ureditve ter pogoje za gradnjo prometne, 
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Gorenje vasi 

- Poljane – izvedbeni del z mejo območja OPPN
2. Načrt območja z načrtom parcelacije
2.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN
2.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja
2.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na 

katastrskem načrtu
2.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom 

javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu
3. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev
3.1 Arhitekturna zazidalna situacija s prometno tehnično 

situacijo
3.2 Značilni prerezi in pogledi
3.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
3.4 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami
3.5 Prikaz poplavne ogroženosti.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz OPN Gorenja vas - Poljane
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
5. Povzetek za javnost
6. Poplavna presoja
7. Geološko geomehansko poročilo.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Atelje Ostan Pavlin, arhitek-
tura, urbanizem d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta AOP 
01/2013, v marcu 2013.

OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega območje urejanja prostora 
SBO59-4 Srednje Brdo – Toplice.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami *200, *202, *204, 2121, 2120, 2117/1, 2117/2, 2117/3 in 
2116 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2114, 2119, 2107 
in 2076/1, vse v katastrski občini 2049 – Hotavlje.

(3) Površina območja OPPN znaša 17.594 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na 4 prostorske enote:
– PE1 – površine namenjene odstranitvi obstoječih objek-

tov, gradnji nastanitvenih, gostinskih, rekreacijsko servisnih 
objektov ter nastanitveno bivalnih enot

– PE2 – površine, namenjene lokalni cesti
– PE3 – površine vodotoka s priobalnim pasom
– PE4 – površine, namenjene gradnji nastanitvenih bi-

valnih enot
– PE5 – površine, namenjene dovozni cesti in parkirišču.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote PE1-PE5 so 

določene v grafičnih načrtih št. 2.1. »Katastrski načrt s prika-
zom meje območja OPPN« in 2.2. »Geodetski načrt s prikazom 
meje območja OPPN«.

II. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1so dopustni naslednji objekti in 
dejavnosti:

– 12112 – gostilne in restavracije
– 12120 – počitniški bungalovi ter druge gostinske stavbe 

za nastanitev.
(2) V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti:
– 21110 – objekti prometne infrastrukture – obstoječa 

lokalna cesta.
(3) V prostorski enoti PE3 so dopustni naslednji objekti:
– 21410 – obvodne ureditve – dovoli se brv čez Kopač-

nico.
(4) V prostorski enoti PE4 so dopustni naslednji objekti
– 12120 – počitniški bungalovi
– 12650 – pomožne stavbe s tuši, slačilnice in sanitarije.
(5) V prostorski enoti PE5 so dopustni naslednji objekti
– 21110 – objekti prometne infrastrukture – dovozna cesta 

in parkirišče.

8. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE1 je:

– Na severnem delu OPPN se obstoječi objekti kmetije 
odstranijo. Prva stavba O1 je nastanitveni objekt (P+1+M). 
Druga stavba O2 je gostinsko nastanitveni objekt (P+1). Tretja 
stavba O3 je rekreacijsko servisni objekt; wellness (P+1+M). 
Pred stavbo na dvorišču je vrtni paviljon P.

– Nad objekti se v brežini izvedejo nastanitvene bivalne 
enote E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, 
ki so delno vkopane v teren.

– Na vzhodni strani se ob cesti izvede rekreacijsko servi-
sni objekt z zunanjim kopališčem A1 (savne) P+K ter rekreacij-
sko servisni objekt A2.

– Kote pritličij stavb O1 je 465,10 m nmv, O2 in O3 pa sta 
na enaki koti 464,50 nmv. Nastanitvene bivalne enote so delno 
vkopane v teren.

– Preko ozelenjenih zunanjih površin so speljane pešpoti, 
ki povezujejo vhode stavb med seboj V večjem delu prostorske 
enote je zunanja ureditev prilagojena kotam pritličja. V smeri 
proti jugu je zunanja ureditev razgibana in se spušča proti cesti. 
Višinske razlike so premoščene z ozelenjenimi brežinami in 
opornimi zidovi.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE2 je:

– Prostorska enota PE2 je namenjena ureditvi obstoječe 
lokalne ceste LC100061.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE3 je:

– Prostorska enota PE3 je namenjena ureditvi obstoje-
čega vodotoka.

(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE4 je:

– Na južnem delu OPPN, južno od potoka in ceste se 
nahajajo nastanitvene enote na jasi E14-E21. Na jugo vzhodni 
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strani se nahajata servisni objekt A3 (sanitarije) in rekreacijski 
objekt A4 (savne) za bivalne enote na jasi. Na zahodni strani v 
bližini je manjša elektrarna. Obstoječi objekti (bazen in leseni 
začasni objekti) se odstranijo.

(5) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE5 je:

– Vzdolž dostavne ceste se nahaja parkirišče za goste in 
zaposlene (skupaj 48P).

(6) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni 
v grafičnih načrtih št.3.1 »Arhitekturna zazidalna situacija s 
prometno tehnično situacijo«.

9. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem območju OPPN, razen na vodnem in 
priobalnem zemljišču ter na površinah, namenjenih dovozom, 
dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je 
dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne objekte:

– skulpture in druge prostorske inštalacije,
– vodnjake in okrasne bazene,
– spominske plošče,
– nadstrešnice za kolesa in odpadke.
(2) Na celotnem območju OPPN, razen na vodnem in pri-

obalnem zemljišču ter na površinah, ki so namenjene prometni 
infrastrukturi, dovozom in dostopom, je dovoljeno postaviti ali 
urediti naslednje nezahtevne objekte:

– spominska obeležja.
(3) V prostorski enoti PE1 je na vzhodni strani stavb ob 

cesti dopustni naslednji enostavni objekti za lastne potrebe:
– nadstrešek za osebna vozila,
– zbiralnik za kapnico.
(4) V prostorski enoti PE1 in PE4 so dopustni naslednji 

nezahtevni objekti:
– uta oziroma senčnica,
– bazen,
– lopa,
– ograja,
– oporni zid.
(5) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 

pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, oprede-
ljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

(6) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno 
graditi oziroma postavljati.

10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Pogoji za oblikovanje objektov v prostorskih enotah PE1 
in PE4 so:

– stavbe znotraj prostorske enote morajo biti skladno 
oblikovane;

– fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih 
materialov. Fasade znotraj prostorske enote morajo biti uskla-
jene v barvah in materialih;

– strehe objektov O1, O2 in O3 so dvokapne, strehe 
nastanitvenih bivalnih enot E1-E13 so enokapne in vkopane, 
strehe nastanitvenih bivalnih enot E14-E24 pa so enokapne in 
zastekljene;

– ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno 
oziroma oblikovno usklajene;

– klimatske naprave na fasadah in tehnične naprave na 
strehah morajo biti oblikovno zastrte;

11. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje po-
goje za ureditev zunanjih površin:

– ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno ovira-
nim ljudem v skladu s predpisi;

– objekti ter pripadajoče komunalne, prometne in zunanje 
ureditve morajo biti zgrajene in urejene tako, da ne bodo ovirale 
ali onemogočale obstoječih dostopov do sosednjega gozda; v 
nasprotnem primeru morajo biti izdelane prostorske oziroma 
projektne rešitve za nadomestne dostope do gozdnega zaledja;

– pešpoti in skupne zunanje površine morajo biti tlako-
vane z avtohtonim materalom (les ali kamen), opremljene z 
mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN 
morajo biti oblikovani enotno;

– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton; prav tako mora biti dopustna raba prome-
tnic za namene gospodarjenja s sosednjim gozdom;

– objekti in ureditve morajo biti od sosednjega gozda od-
maknjeni najmanj za višino odraslih dreves sosednjega gozda;

– višinske razlike morajo biti v čim večji meri premoščene 
z ozelenjenimi brežinami; izjemoma so dopustni ozelenjeni 
oporni zidovi do višine največ 1,00 m;

– pri ureditvah je treba upoštevati priobalno zemljišče, to 
je 5 m širok pas ob vodotoku, ki poteka po območju OPPN. Na 
priobalnem zemljišču je dopustna le rekonstrukcija ceste in brv 
čez Kopačnico;

– objekti na vodnem in priobalnem zemljišču morajo biti 
načrtovani in izvedeni tako, da so varni v vseh hidroloških 
pogojih ter da imajo čim manjši vpliv na režim in stanje voda;

– svetla odprtina premostitvenih objektov (most, brv) mora 
zagotavljati pretočnost za 100-letne visoke vode z zagotovi-
tvijo 0,50 m varnostne višine med gladino in spodnjim robom 
konstrukcije;

– preoblikovanje terena naj se izvede s čimmanjšo razliko 
izkopanih in nasipanih mas, da se v čimvečji meri ohranja raz-
položljiv volumen za poplavne vode (material za nasipavanje 
terena naj se pridobi s ponižanjem terena na mestu obstoječih 
poplavnih površin);

– v največji možni meri je potrebno ohranjati naravno 
obvodno zarast;

– za ureditev zelenih površin zaradi bližine gozda pravi-
loma ni dopustno uporabiti tistih vrst drevnin, ki so prenašalke 
hruševega ožiga, in tujerodnih invazivnih vrst zeli, da bi se 
preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst v na-
ravno okolje.

(2) Zasnova zunanje ureditve in meja priobalnega pasu 
sta določeni v grafičnem načrtu št. 3.1 »Arhitekturna zazidalna 
situacija s prometno tehnično situacijo«.

12. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so:
– stavba O1:

– dolžina: 20,40 m
– širina: 8,40 m

– stavba O2:
– dolžina: 14,40 m
– širina: 9,00 m

– stavba O3:
– dolžina: 13,90 m–39,10 m
– širina: 6,10m–9,80 m

– stavba E1–E13:
– dolžina: 6,80 m
– širina: 3,60 m

– stavba E14–E21:
– dolžina: 4,00 m
– širina: 3,60 m

– stavba A1 in A2 (rekreacijsko servisni del z zunanjim 
kopališčem):

– pritličje z nepravilno geometrijsko obliko:
– stavba A3:

– ᶲ8,90 m
– stavba A4:

– ᶲ11,80 m.
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(2) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnih načr-
tih št. 3.1 »Arhitekturna zazidalna situacija s prometno tehnično 
situacijo«.

(3) Lega stavb in potek GMz sta s točkami v Gauss-Kru-
egerjevem koordinatnem sistemu določena v grafičnem načrtu 
št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom 
javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

13. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Dopustna je podkletitev vseh stavb v območju OPPN. 
V prostorski enotI PE1 je dopustna največ ena kletna etaža.

– stavbe O1, O2 in O3: P+1+M,
– stavbe E1–E13: P,
– stavbe A1: P+K,
– stavbe A2–A4: P,
– stavbe E14–E21: P.
(2) Višina stavb (h) je določena z višino najvišje točke 

strehe, merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja:
– stavba O1: h = 11,00 m,
– stavba O2: h = 11,00 m,
– stavba O3: h = 11,55 m,
– stavbe E1–E13: h = 3,00 m,
– stavbi A3–A4: h = 3,60 m,
– stavbe E14–E21: h = 2,80 m.
(3) Pri stavbah z zasuto enokapno streho je nad koto h 

dopustna izvedba dostopov na streho, tehničnih naprav, stroj-
nih inštalacij in telekomunikacijskih naprav.

(4) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih 
št. 3.2 »Značilni prerezi in pogledi«.

14. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena in pritličja stavb:
– stavba O1:

– kota pritličja: 465,10 m n.v.
– stavba O2:

– kota pritličja: 464,60 m n.v.
– stavba O3:

– kota pritličja: 464,60 m n.v.
– stavba A1 in A2:

– kota pritličja: 465,20 m n.v.
– stavba A2:

– kota 463,40 m n.v.
– stavba A3:

– kota pritličja: 467,00m n.v.
– stavba A4:

– kota pritličja: 466,30m n.v.
– stavba E14:

– kota pritličja: 464,20 m n.v.
– stavba E15:

– kota pritličja: 463,90 m n.v.
– stavba E16:

– kota pritličja: 463,90 m n.v.
– stavba E17:

– kota pritličja: 463,80 m n.v.
– stavba E18:

– kota pritličja: 463,10 m n.v.
– stavba E19:

– kota pritličja: 463,00 m n.v.
– stavba E20:

– kota pritličja: 462,80 m n.v.
– stavba E21:

– kota pritličja: 462,70 m n.v.
(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 

dostopne ceste, kotam raščenega terena na obodu območja 
in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske 
kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati 
kotam pritličja.

(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 
načrtih št. 3.2 »Značilni prerezi in pogledi«.

15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih 
obstoječih stavb:

– stavbe R1, R2 in R3 na zemljišču s parcelno št. *200 
katastrska občina Hotavlje;

– stavba R4 – ruševina na zemljišču s parcelno številko 
*202, katastrska občina 2049 Hotavlje;

– bazen R5 na zemljišču s parcelno številko 2120, kata-
strska občina 2049 Hotavlje.

(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v 
grafičnem načrtu št. Arhitekturna zazidalna situacija s prometno 
tehnično situacijo«.

III. NAČRT PARCELACIJE

16. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. Prostorska enota PE1:
– P1/1: parcela, namenjena rekonstrukciji stavb O1, 

O2 in O3 (P1/5, P1/6, P1/7) ter gradnji stavb E1-E13 (P1/2, 
P1/3) ter A1 in A2 (P1/4), ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami *200,*202, 2114, 2116, 2117/1, 2117/2, 2117/3 in 
2076/1 vse katastrska občina 2049 Hotavlje. Površina P1/1 
meri 8.361,95 m2.

2. Prostorska enota PE2:
– P2/1: parcela, namenjena ureditvi lokalne ceste, ki ob-

sega dele zemljišč s parcelno številko 2076/1, 2119 in 2117/1, 
vse katastrska občina 2049 Hotavlje, Površina P2/1 meri 
1.570,60 m2.

3. Prostorska enota PE3:
– P3/1: parcela, namenjena ohranjanju vodotoka in izved-

bi brvi preko Kopačnice, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 2076/1,2107 in 2119 vse katastrska občina 2049 
Hotavlje. Površina P3/1 meri 2.185,37 m2.

4. Prostorska enota PE4:
– P4/1: parcela, namenjena gradnji stavb E14–E24 ter 

A3 in A4, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami *204, 
2120, 2121, 2107 vse katastrska občina 2049 Hotavlje. Povr-
šina P4/1 meri 3.398,76 m2.

5. Prostorska enota PE5:
– P5/1: parcela namenjena ureditvi dovozne ceste in par-

kirišča, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2114 in 
2116 vse katastrska občina 2049 Hotavlje. Površina P5/1 meri 
2.077,54 m2.

(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v 
grafičnem načrtu št. 2.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelaci-
je in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. 
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

17. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parce-
le javne ceste in vodotoka v območju OPPN. Javnemu dobru 
so namenjene parcele namenjene gradnji z oznakami P2/1 in 
P3/1.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 2119, 2076/1, 2120 in 2107 vse 
katastrska občina 2049 Hotavlje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 
3.755,97 m2.

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 2.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in 2.4 »Zakoličbeni načrt 
z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.
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V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

18. člen
(etapnost gradnje)

(1) Odstranitev objektov, gradnja novih objektov, ureditev 
javnih površin, ureditev prometne in komunalne infrastrukture 
ter vodne ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo v posa-
meznih ločenih fazah.

(2) posegi v območju OPPN so razdeljeni v dve fazi:
– faza 1: odstranitev stavb R1, R2 in R3, gradnja stavb 

O1, O2 in O3 ter gradnja stavb E1-E13 in A1-A2 in pripadajočih 
ureditev v prostorski enoti PE1 in PE5 ter ureditve ob lokalni 
cesti v prostorski enoti PE2,

– faza 2: gradnja stavb E14-E24, A3-A4 in pripadajočih 
ureditev v prostorski enoti P4 ter gradnjo brvi čez Kopačnico v 
prostorski enoti PE3.

(3) Pogoji za gradnjo v fazi 1:
– pred fazo 1 ali sočasno z njo morajo biti izvedeni:
– odstranitev stavbe R1,R2 in R3 ter ruševine R4
– ureditev ob občinski cesti s pripadajočo komunalno in 

energetsko infrastrukturo,
– parkirišča na parceli P5/1,
– kanal za odpadne padavinske vode,
– transformatorska postaja z navezavo na obstoječe elek-

troenergetsko omrežje,
– gradnja objektov O1, O2 in O3,
– gradnja nastanitvenih bivalnih enot,
– rekreacijsko servisni objekt A1 in A2.
(4) Pogoji za gradnjo v fazi 2:
– pred fazo 2 ali sočasno z njo morajo biti izvedeni:
– tlakovana pešpot, ki vodi med objektoma O2 in O3 čez 

občinsko cesto,
– izvedba brvi preko Kopačnice na parceli 2107, 2121, 

2120 vse katastrska občina 2049 Hotavlje,
– vodovod na parceli 2117/1 in 2120, katastrska občina 

2049 Hotavlje,
– gradnja nastanitvenih bivalnih enot na jasi južno od 

Kopačnice,
– objekt A3 in A4 na jasi južno od Kopačnice.
(5) Za vse faze in etape gradnje je treba zagotoviti pri-

ključke na komunalno in energetsko infrastrukturo ter ustrezno 
odvajanje zalednih voda.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

19. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem ob-
močju III 2152 Jakaponec-Trebija. Zato je potrebno dela izvajati 
skladno z regulativo, ki obravnava dela na takih območjih.

(2) Na širšem vodovarstvenem območju z režimom III 
iz Odloka o varstvu virov pitne vode je potrebno upoštevati 
pogoje, ki se nanašajo na predmetni poseg:

– Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično ustrezna 
vozila in naprave; predvsem je potrebno redno preverjati mo-
rebitno puščanje motornih olj ipd.

– Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave 
in prostor za vzdrževanje vozil in strojev niso dovoljeni. Prav 
tako niso dovoljena začasna skladišča za goriva in maziva ali 
gradbena kemična sredstva.

– Gorivo za stroje je potrebno dovažati sproti in po potrebi. 
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču ni dovoljena.

– V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih 
tekočin ali drugih materialov je potrebno takoj izkopati onesna-
ženo zemljino, jo začasno uskladiščiti na ustrezno lokacijo ter 
predati pooblaščenim organizacijam za ravnanje s tovrstnimi 
odpadki.

– Za primer razlitja nevarnih snovi iz gradbenih strojev in 
vozil je na delovišču potrebno zagotoviti absorpcijska sredstva 
in ustrezne posode za pobiranje onesnažene zemljine.

– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke 
začasnih odlagališč, ki so nastali v času gradnje.

– V primeru razlitja mineralnih olj na okoliških utrjenih 
površinah je treba takoj pristopiti k praznjenju lovilnikov olj.

– Strojna dela v gradbeni jami je treba prekiniti v primeru 
večjega deževja.
Pri doslednem upoštevanju teh pogojev tveganja za vodni 
vir ni.

(3) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je 
treba urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in 
iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Odtok mora biti 
urejen preko ustreznega lovilca olj, skladno s standardom 
SIST EN 858-2.

(4) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(5) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in 
smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških reši-
tev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna 
uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc 
kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali 
zalivanje zelenic).

(6) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno 
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti 
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.

20. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN posega v območje naravnih vrednot 
Kopačnica, Osiščica in Toplica pri Hotavljah, območje Natura 
2000 in ekološko pomembno območje Blegoš.

(2) Na mestih, kjer bo izvedena krčitev gozdnega habita-
ta, se izoblikuje nov gozdni rob z avtohtono krajevno značilno 
grmovno in drevesno vegetacijo. Krčitev gozdnega habitata 
se izvede v obdobju od 1. septembra tekočega leta do 1. mar-
ca naslednjega leta, izven gnezditvene sezone ptic.

(3) Območje toplega izvira se ohrani v obstoječem sta-
nju. Lahko se uredi dostop za obiskovalce.

21. člen
(ohranjanje gozda)

(1) Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo pov-
zročena škoda na sosednjem gozdnem robu, na gozdnih tleh 
in na prometnicah v gozdnem prostoru. Izvajalec gradbenih 
del mora med gradnjo objektov zavarovati vegetacijo sose-
dnjega gozda in telo prometnic v gozdnem prostoru pred 
poškodbami.

(2) Odvečni gradbeni, rušitveni in odkopni material, se 
ne sme odlagati v gozd.

(3) V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih 
kuriščih.

(4) Za ureditev zelenih površin zaradi bližine gozda 
praviloma ni dopustno uporabiti tistih vrst drevnin, ki so pre-
našalke hruševega ožiga, in tujerodnih invazivnih vrst zeli, da 
bi se preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst 
v naravno okolje

(5) Gozdno drevje, ki ga bo potrebno posekati zaradi po-
segov v prostor, se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega 
dovoljenja za gradnjo.

22. člen
(varstvo zraka)

(1) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

(2) V času odstranitve objektov in gradnje je treba pre-
prečevati nekontrolirano prašenje.
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23. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov so predvidena v objektu O3 na parceli 
namenjeni gradnji P1/3. Zbirna in prevzemna mesta morajo biti 
ograjena, pokrita z nadstrešnico in opremljena s tekočo vodo. 
Uporabnik objekta mora na dan odvoza sam zapeljati odpadke 
k cesti. Višinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim 
mestom ter med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja 
komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v bla-
gem naklonu.

(2) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra-
nitve objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbe-
nimi odpadki.

(3) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 3.2 »Arhitekturna 
zazidalna situacija s prometno tehnično situacijo«.

(4) Odlagališče okolju neškodljivih rušitvenih in izkopnih 
materialov se predvidi severno od objekta O2, v območju ka-
mnoloma in je določeno v grafičnem načrtu 3.3 »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav«.

24. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
Razsvetljavo se namesti le tam, kjer je nujno potrebno. Goz-
dnega roba se ne osvetljuje (parkirišče in nastanitveni objekti). 
Uporabi se svetilke s poudarjenim rumenim delom spektra 
svetlobe in barvno temperaturo največ 2700 K. Na objekte se 
namesti svetila opremljena s senzorji.

(2)  Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne 
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI  
IN EROZIJE TER VARSTVO PRED POŽAROM

25. člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavano območje se uvršča v območja s 
VIII. stop njo seizmične intenzitete po EMS lestvici 4 (Euro-
pean Macroseismic Scale), kjer lahko pričakujemo seizmične 
pospeške 0,200–0,2255.

(2) Za prostorsko in urbanistično načrtovanje in za potre-
sno varno projektiranje se uporablja karto projektnega pospe-
ška ag. Kategorizacija upošteva litološko sestavo tal, inženirsko 
geološke lastnosti kamnin, tektonske značilnosti in morfološke 
značilnosti.

(3) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne 
ukrepe za potresno varnost.

26. člen
(ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti)

(1) Zaradi narave vodotoka in morfologije terena na 
obravnavnem območju (velik padec vodotoka, relativno ozka 
dolina) je najprimernejši omilitveni ukrep za vse stavbe umik iz 
poplavnega območja oziroma dvig kote pritličja nad poplavno 
vodo. Območje OPPN je razdeljeno na levi in desni breg.

(2) Levi breg
Za vse tri načrtovane stavbe na levem bregu je potreben 

dvig kote pritličja na izračunano koto poplave pri Q100 + 50 cm, 
z umikom objektov proti višjemu terenu (proti severu) pa se 
dodatno poveča poplavno varnost. Za vse objekte, ki se naha-
jajo znotraj dosega poplave Q100, je pri načrtovanju potrebno 

upoštevati predlagano koto pritličja oziroma dovolj varno koto. 
Kote pritličja oziroma dovolj varne kote za načrtovane objekte 
znašajo:

– stavba O1:
– kota pritličja: 465,10 m n.v.

– stavba O2:
– kota pritličja: 464,50 m n.v.

– stavba O3:
– kota pritličja: 464,50 m n.v.

– stavba A1 in A2:
– kota pritličja: 465,20 m n.v.

Za ohranjanje režima odtoka poplavnih vod je nujno po-
trebno ohranjati možnost obtekanja mostu po levem bregu – 
teren na območju obstoječe ceste in dvorišču med obstoječimi 
objekti in cesto se ne nasipava.

(3) Most v prerezu Kopačnice 11
Na mestu obstoječega mostu se načrtuje nov most. Na 

tem mestu poplavne vode obtekajo obstoječi most na obeh 
bregovih. Izračunane kote gladine v strugi Kopačnice v prerezu 
mostu stanje so:

– H(Q10) = 462.80
– H(Q100) = 463.46
– H(Q500) = 463.77.
Kota ceste na območju uvoza na most (na levem bregu) 

znaša 463.20. Načrtovani most se izvede v ločni obliki (tako 
da je spodnja kota konstrukcije v sredini mostu oziroma v osi 
Kopačnice višja kota na bregovih). Nujno je potrebno ohraniti 
možnost obtekanja mostu po obeh bregovih – na obeh brego-
vih morajo biti kote načrtovanega terena na kotah obstoječega 
terena. V primeru poplav mora mostna konstrukcija gledati ven 
iz poplavne vode, poplava pa obtekati most po obeh brego-
vih. Prerez načrtovanega mostnega prereza mora biti najmanj 
enak obstoječem (ca. 16.5m2 do kote roba obstoječe mostne 
konstrukcije).

(4) Desni breg
Na desnem bregu se načrtujejo nastanitveni objekti 

(E14-E21), čistilna naprava MBČN ter objekti A3, A4 in A5. 
Objekti E14, E15, A3, A4, A5 in MBČN so izven dosega poplav-
nih vod. V primeru objektov E16-E17 gre za lesene montažne 
objekte je za zagotavljanje varnosti nujno potrebno dvigniti sam 
teren na območju objekta na dovolj varno koto (Q100 + 50 cm). 
Za zagotavljanje poplavne varnosti objektom na desnem bregu 
se teren preoblikuje na desnem bregu na tak način, da se kote 
terena ob sami strugi Kopačnice ohranjajo ali nekoliko znižajo, 
na območju načrtovanih objektov pa se teren nadviša. Preo-
blikovanje terena naj se izvede s čimmanjšo razliko izkopanih 
in nasipanih mas, da se v čimvečji meri ohranja razpoložljiv 
volumen za poplavne vode (material za nasipavanje terena naj 
se pridobi s ponižanjem terena na mestu obstoječih poplavnih 
površin). Na ta način dosežemo, da se ohranja pas visoko-
vodnega profila ob desnem bregu Kopačnice, na katerem se 
lahko vode razlijejo v primeru nastopa katastrofalnih poplav. 
Preoblikovanje terena je lahko zvezno (v blagem naraščajočem 
naklonu stran od brega Kopačnice) ali terasasto (stopnice na 
višji teren na mestu objektov). Višinske kote za objekte so 
sledeče:

– stavba A3:
– kota pritličja: 467,00m n.v.

– stavba A4:
– kota pritličja: 466,30m n.v.

– stavba E14:
– kota pritličja: 464,20 m n.v.

– stavba E15:
– kota pritličja: 463,90 m n.v.

– stavba E16:
– kota pritličja: 463,90 m n.v.

– stavba E17:
– kota pritličja: 463,80 m n.v.

– stavba E18:
– kota pritličja: 463,10 m n.v.
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– stavba E19:
– kota pritličja: 463,00 m n.v.

– stavba E20:
– kota pritličja: 462,80 m n.v.

– stavba E21:
– kota pritličja: 462,70 m n.v.

Ureditev poti ob Kopačnici se izvede tako, da se ne 
nadvišuje obstoječega terena. Najmanj v območju priobal-
nega pasu (5 m od vrha brežine Kopačnice) se teren ohra-
nja na obstoječih kotah ali se poniža (vendar ne pod koto 
vrha brežine struge). Poleg dviga kote terena pod objekti 
se poplavno varnost doseže tudi s pomikom objektov proti 
južnemu pobočju doline.

27. člen
(varstvo pred visokimi in zalednimi vodami)

(1) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in zaled-
nih vod.

(2) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj 
se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, 
zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na 
vodotokih ali objektih vodne infrastrukture.

(3) Predvideti je ureditev odvajanja zalednih voda tako, 
da ne bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja 
okoliških površin.

(4) Premostitve vodotoka morajo biti hidrotehnično pre-
verjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. 
Svetla pretočna odrtina ne sme ovirati pretoka visokih voda 
z minimalno varnostno višino 0,5 m.

(5) Za ohranjanje režima odtoka poplavnih vod je nujno 
potrebno ohranjati možnost obtekanja mostu po obeh brego-
vih – na obeh bregovih morajo biti kote načrtovanega terena 
na kotah obstoječega terena.

(6) Teren na območju obstoječe ceste in dvorišču med 
obstoječimi objekti in cesto (levi breg) naj se ne nasipava. 
Najmanj v območju priobalnega pasu (5 m od vrha brežine 
Kopačnice) naj se teren ohranja na obstoječih kotah ali se 
poniža (vendar ne pod koto vrha brežine struge).

(7) Območje je potencialno poplavno ogroženo, pri 
načrtovanju posegov na območju je potrebno upoštevati 
omilitvene ukrepe tako za zmanjšanje potencialne škode v 
primeru nastopa poplav kot za odpravo morebitnega nega-
tivnega vpliva na režim odtoka poplavnih vod.

28. člen
(varstvo pred erozijo in ohranjanje stabilnosti terena)

(1) Na pobočjih, ki jih obravnava OPPN, nastopajo na 
pobočjih triasni dolomit in njihovi reziduali: na strmih pobo-
čjih preperina in na prehodu v dolinsko dno deluvij.

(2) V primeru velike debeline preperine in velikega na-
klona terena so med izgradnjo (izkop) možni zdrsi preperine, 
zato je potrebna zaščita izkopov.

(3) V aluvijalni ravnini bo predvidoma nastopal prod, pri 
izračunu temeljenja je potrebno upoštevati dvig podtalnice 
do kote terena oziroma do nivoja poplavne vode (v primeru 
nasipa).

(4) Nekateri potoki imajo hudourniški značaj z velikim 
napajanim zaledjem. V enem izmed teh potokov v zatrepu 
napajalnega zaledja so pečine, ki gravitirajo proti strugi. 
Taka območja je potrebno v fazi projektiranja objektov pri-
merno tretirati: potrebno je urediti strugo hudournika, izdelati 
lovilne pregrade in primeren odmik objektov od vplivnega 
območja takih voda.

(5) Za vsak objekt bo potrebno izvesti preiskave za 
določitev geomehanskih karakteristik tal in izvesti račune za 
temeljenje ali zaščito med izvajanjem gradnje.

(6) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti 
terena in vodotokov tako v fazi  gradnje, kot v fazi uporabe.

29. člen
(varstvo pred nevarnostmi gozda)

(1) Nevarnost sosednjega gozda oziroma njegovih tva-
rin (sortimenti, koreničniki, cela drevesa, kamenje, plavine, 
ipd.) ne nastopa samo v času poseka in spravila sortimentov, 
temveč zlasti v času ujm in v času sanacije le-teh.

(2) Objekti in ureditve morajo biti od sosednjega gozda 
odmaknjeni najmanj za višino odraslih dreves sosednjega 
gozda, v nasprotnem primeru morajo investitorji prevzeti 
odgovornost za poškodbe na njihovih objektih, ureditvah in 
premičninah, ki bi jih lahko povzročili normalno gospodar-
jenje s sosednjim gozdom ali tvarine sosednjega gozda ali 
gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru ali 
ujme ter sanacija njihovih posledic.

30. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vo-

zila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba 

za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati študijo 
požarne varnosti. Investitorji stavb, za katere je obvezna iz-
delava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge 
za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje 
k projektnim rešitvam.

(3) Intervencijske poti in površine: Stavbe v območju 
OPPN so za intervencijska vozila dostopne po javnih cestah 
na obodu območja OPPN.

Intervencijska površina je zagotovljena na dostopni poti 
na severni strani predvidene pozidave ter ob sami lokalni 
cesti, s tem, da je nadalje mogoč peš dostop do vsakega 
posameznega objekta. Lokalna cesta bo med drugim služilo 
intervencijskim potem in bodo istočasno namenjene za umik 
ljudi in premoženja. Poti in druge površine morajo biti v ob-
močju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene 
na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme 
biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti 
morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi.

(4) Hidrantno omrežje: Za gašenje požara je v obravna-
vanem območju potrebno zagotoviti vire za zadostno oskrbo 
z vodo za gašenje. Le-ta se zagotovi z novim obročastim sis-
temom cevovodov zunanjega hidrantnega omrežja. Zagoto-
viti je potrebno takšno količino vode, ki zadostuje za dvourno 
gašenje požara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov.

Za gašenje požarov se bo uporabljala voda, ki se jo 
zagotovi iz novo predvidenega rezervoarja požarne vode 
z ustrezno črpalko (dokler ne bo možnosti zagotavljanja 
požarne vode iz vodovodnega omrežja).

Zadostna oskrba – količina vode za gašenje mora upo-
števati namembnost posameznega objekta, požarno obre-
menitev in predvideno prostornino največjega požarnega 
sektorja.

(5) Odmiki: Z izbranimi materiali in odmiki je treba 
preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja 
zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projek-
tni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.

(6) Evakuacijske poti: V projektni dokumentaciji je treba 
predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN 
na proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po 
sistemu pešpoti v območju OPPN do javnih cest na obodu 
območja. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko 
sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
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V območju OPPN je treba zagotoviti neovirane inter-
vencijske poti in površine za delovanje intervencijskih vozil v 
skladu z veljavnimi predpisi.

Intervencijske poti morajo biti utrjene tako, da lahko po 
njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 ton. 
Izvedene morajo biti tako, da gasilskim vozilom ni potrebna 
vzvratna vožnja. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti 
široke najmanj 3 m. Načrtovane in označene morajo biti v 
skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090.

Dovozne poti na obravnavano območje so zagotovljene 
preko obstoječe dovozne ceste.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št.3.4 »Prikaz ureditev, potrebnih za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

31. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske povr-
šine morajo biti utrjene.

(2) Najmanjši notranji radij robnika ob javnih ulicah je 
5,0 m, na uvozih pa 2,0 m.

(3) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, 
primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge 
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane 
ljudi.

(4) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 3.1 »Arhitekturna zazidalna situacija s prometno tehnično 
situacijo«

32. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Na območju ureditve se nahaja lokalna cesta LC 
100061 Hotavlje–Kopačnica. Z lokalne ceste je na začetku 
območja priključek na dostopno cesto k parkiriščem za objek-
te O1, O2 in O3 in nastanitvenim bivalnim enotam.

(2) Vsi priključki na javne ceste morajo biti izvedeni 
preko poglobljenega robnika tik ob vozišču, brez poglobitve 
pločnika.

(3) V prostorski enoti P1 ima cesta naslednji profil:
Dostopna cesta:
– vozišče: 2 x 3,00 m 6,00 m
– parkirišča  5,00 m
Lokalna cesta:
– hodnik za pešce 1,00 m
– vozišče: 2 x 2,25 m  4,50 m
– ločilni pas 0,50 m
– dvosmerna kolesarska pot 2 x 1,25 m 2,50 m
– hodnik za pešce 1,00 m.
(4) Ob občinski cesti je načrtovanih 5 bočnih postajališč 

za avtomobile (3x 2,00 x 6,00 m).

33. člen
(mirujoči promet)

Površine, potrebne za mirujoči promet, so za stavbe v 
prostorskih enotah PE1 in PE4 na 48 parkiriščih na terenu 
vzdolž dovozne ceste proti objektom O1–O3. Vzdolž lokalne 
ceste je predvidenih 5 začasnih parkirišč.

34. člen
(peš promet)

(1) Hodnik za pešce ob lokalni cesti je na severni strani 
in južni strani širok najmanj 1,00 m.

(2) Pešpoti znotraj območja OPPN so široke najmanj 
1,60 m in so povezane s hodniki javnih cest na obodu obmo-
čja. Med prostorskima enotama PE1 in PE4 je treba zagotoviti 
peš povezavo preko prostorske enote PE2 in PE3 preko brvi 
čez Kopačnico.

35. člen
(kolesarski promet)

Ob občinski cesti je načrtovana dvosmerna kolesarska 
steza.

36. člen
(intervencijske poti in površine)

Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z 
veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in 
ozelenitev.

37. člen
(dostava)

Dovoz za dostavna vozila za potrebe programa v objek-
tih O1, O2 in O3 je zagotovljen na severni strani objekta O2.

38. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in 

energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoje-

če in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno 
omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in 
energetskih vodov;

– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, 
da je omogočeno njihovo vzdrževanje;

– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem 
zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti 
služnost;

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov 
mora potekati usklajeno;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, 
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega 
komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za območje OPPN;

– obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je 
dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v 
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;

– dovoljeni sta gradnja in ureditev naslednjih infrastruk-
turnih objektov: cestne ureditve, pomožnih energetskih objek-
tov (razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za ute-
kočinjeni naftni plin), pomožnih telekomunikacijskih objektov 
(razen baznih postaj), pomožnih komunalnih objektov (razen 
tipske greznice ali čistilne naprave, zbiralnice ločenih frakcij 
in vodnega zajetja);

– del energije za potrebe stavb je treba zagotoviti z 
uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo objektov (ge-
otermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo 
to področje;

– gradnja komunalnih in energetskih priključkov ter na-
prav naj se v največji možni meri umesti v območja stavbnih 
zemljišč;

– pri gradnji komunalnih priključkov je dopustno posegati 
na gozdna zemljišča in nekategorizirane prometnice v goz-
dnem prostoru le v obsegu, ki ga zahtevajo minimalni tehnični 
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normativi za komunalne objekte in za izvedbo gradnje (de-
lovni pas). Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitno 
prizadeta gozdna drevesa, brežine, tla ali telesa prometnic 
v gozdnem prostoru. Pri hribinah s slabšo naravno strižno 
karakteristiko je potrebno nad vodi zagotoviti varnostno (po 
višini in stabilnosti) zadostno prekritje, da bo preprečena mo-
žnost poškodb zaradi vplivov gospodarjenja z gozdom.

(2) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 3.3 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

39. člen
(vodovod)

(1) Območje ni opremljeno z javnim vodovodom. Za 
oskrbo objektov v območju OPPN s pitno vodo je treba zago-
toviti lastno oskrbo s pitno vodo.

(2) Za gašenje požara je v obravnavanem območju po-
trebno zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
Zagotoviti je potrebno takšno količino vode, ki zadostuje za 
dvourno gašenje požara v stavbi in za varovanje sosednjih 
objektov.

Za gašenje požarov se bo uporabljala voda, ki se jo 
zagotovi iz novo predvidenega rezervoarja požarne vode z 
ustrezno črpalko.

(3) Za napajanje bazenov je v obravnavanem območju 
potrebno zagotoviti vodo iz izvrtine in vodo iz vodovodnega 
omrežja.

(4) Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike, ki urejajo oskrbo s pitno 

vodo ter odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas,
– načrte in karte katastra vodovodnega sistema, kjer ne 

obstajajo, jih je potrebno izdelati.

40. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju OPPN ni zgrajene javne kanalizacije, 
zato si mora investitor sam zagotoviti izgradnjo lastnih objek-
tov za čiščenje komunalnih odpadnih vod skladno s predpisi.

(2) Komunalna odpadna voda iz objektov se mora oči-
stiti v mali komunalni napravi ustrezne zmogljivosti čiščenja 
in izpolnjevati zahteve in ukrepe iz Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10, v nadaljevanju: Uredba). 
Predvideni sta dve komunalni čistilni napravi ali biološki čistilni 
napravi.

(3) Mala čistilna naprava je po Uredbi lahko naprava za 
čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, 
manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se ko-
munalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z 
biološko razgradnjo na naslednji način:

– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevalnih lagu-
nah v skladu s standardom SIST EN 12255-5

– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v 
skladu s standardom SIST EN 12255-6

– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s 
standardom SIST EN 12255-7

– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlin-
ski čistilni napravi z vertikalnim tokom.

(4) Mala komunalna čistilna naprava mora imeti kot 
gradbeni proizvod v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih 
ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje skladnost z zgoraj nave-
denimi standardi.

(5) V malo komunalno čistilno napravo ni dovoljeno 
odvajati padavisnke vode in industrijske odpadne vode. Od-
padna voda iz objektov za pripravo hrane naj bi se predhodno 
očistila (odstranitev olj).

(6) Zgrajena mala čistilna naprava mora biti dostopna 
vozilom za odvoz mulja.

(7) Mala komunalna čistina naprava in navezujoča se 
kanalizacija morata biti vodotesni.

(8) Investitor oziroma vsakokratni lastnik objekta mora 
upravljalcu javne kanalizacije javiti pričetek uporabe stavbe 
in obratovanja male komunalne čistilne naprave (vpis v 
evidenco).

(9) Investitor oziroma vsakokratni lastnik oziroma po-
oblaščeni upravljalec mora zagotoviti obratovanje male ko-
munalne čistilne naprave in hranjenje dokumentacije o obra-
tovanje v skladu s predpisi. Za obratovanje male komunalne 
čistilne naprave mora biti izdelan Poslovnik. O obratovanju 
male komunalne čistilne naprave se mora voditi obratovalni 
dnevnik. Upravljalec mora zagotoviti prve meritve, obratoval-
ni monitoring in vpis v evidenco pri izvajalcu javne službe.

(10) Mulj iz male komunalne čistilne naprave se mora 
redno oddajati izvajalcu GJS.

(11) Ko se območje opremi z javno kanalizacijo in je 
priključitev objektov na javno kanalizacijo možna, se mala 
komunalna čistilna naprava ne sme več uporabljati, ampak 
se morajo objekti, v katerih nastaja komunalna odpadna 
voda, priključiti na javno kanalizacijo.

(12) Onesanžene padavinske vode iz manipulacijskih 
površin in cestišč se v skladu s tehničnimi predpisi, glede na 
obremenitev, odvajajo preko peskolovov, lovilcev olj oziroma 
drugih ustreznih čistilnih naprav. Peskolove, lovilce olj in 
čistilne naprave je potrebno nadzirati in vzdrževati skladno 
s predpisi.

(13) Odpadno vodo je potrebno v skladu s predpisi in 
anvezujočimi soglsaji odvajati neposredno v vod ali posred-
no v podzemne vode, kadar je to izvedljivo in sestava tal to 
dopušča. V primeru posrednega odvajanja v podzemne vode 
se ne sme poslabšati stabilnost tal. Izvedba ponikanja odpa-
dne vode mora biti izvedena tako, da se ne vpliva neugodno 
na obstoječe objekte in zemljišča. V PGD dkumentaciji mora 
biti rešitev obdelana vključno s tozadevnimi študijami.

(14) Po opremi območja poselitve z javno kanalizacijo 
se mora objekt priključiti na javno kanalizacijo skladno z 
veljavnimi predpisi.

41. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za napajanje nove TP 20/0,4 kV Toplice je potrebna 
izgradnja novega priključnega SN voda.

(2) Na zaključenem območju OPPN je potrebno zgraditi 
novo TP nazivne moči do 250 nkVA za napajanje turističnega 
kompleksa. Predvidena lokacija novega TP je na obstoječem 
betonskem drogu NN omrežja.

(3) V TP se priključuje le večje porabnike, vsi ostali 
porabniki se priključujejov kabelskih razdelilcih izven TP.

(4) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja na 
območju OPPN je treba upoštevati smernice EE napajanje 
za OPPN, ki jih je izdalo podjetje Elektro Primorska, d.d.

42. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Telekomunikacijsko omrežje znotraj OPPN je v ob-
močju napajanja telefonske centrale Gorenja vas.

(2) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije je potrebno izdelati projekt te-
lekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavno-
stjo in potrebami. Priključna točka je ob mostičku pri objektu 
Hotavlje 45 na zemljišču parc. št. 2076/13, k.o. Hotavlje.

(3) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev 
objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti Te-
lekomu Slovenije d.d. izvedbo telekomunikacijskega omrežja 
po izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za prekop tangira-
nih zemljišč in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne 
pravice na tangiranih parcelah.
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(4) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih 
telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Tele-
kom Slovenije d.d.

(5) Stroški ogleda, izdelave projekta priključitve, zakolič-
be, morebitne potrebne zaščite in prestavitve telekomunikacij-
skega omrežja ter nadzora bremenijo investitorje posegov v 
prostor. Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave 
napak, ki bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški 
zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

43. člen
(energetsko omrežje, ogrevanje)

(1) Toplotna črpalka je locirana v pritličju prizidka ob 
objektu O3.

(2) Vir energije za toplotno črpalko je geosonda.

44. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upo-
števati veljavni pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

45. člen
(tolerance tlorisnih gabaritov in umestitve namestitvenih 

objektov v teren)
(1) Dimenzije objektov O1, O2 in O3 se lahko še uskla-

dijo, če se na terenu ugotovi, da bi bilo razmerje med širino in 
dolžino objekta primernejše.

(2) Nastanitvene bivalne enote v območju PE1 in PE4 
ter bazeni v območju PE1 so lahko umeščeni tudi drugače, 
če se na terenu ugotovi, da je lokacija posameznega objekta 
ustreznejša z vidika naravnega okolja.

(3) Dopustne so spremembe tras posameznih komu-
nalnih ureditev zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
izrabe prostora, vendar le v soglasju z upravljalci komunalne 
infrastrukture. V skladu s pogoji upravljavcev so dovoljene 
tudi tolerance pri urejanju površin za mirujoči promet, če jih 
na podlagi ustrezne projektne dokumentacije pogojujejo pri-
mernejši obratovalni parametri ali ekonomičnejša investicijska 
vlaganja ob pogoju, da spremembe ne spreminjajo vsebinske-
ga koncepta OPPN.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

46. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objek-
tov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo 
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da 
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodova-
nih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe-
nih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.

47. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celo-

tnem območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za novogradnje na območju OPPN.

(2) Pri stavbah v prostorskih enotah PE1 in PE4 so poleg 
posegov iz prejšnjega odstavka dopustne:

– rekonstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunanji 
gabarit in konstrukcijska zasnova stavb, ter

– obnove fasadnega plašča stavb, če so pri oblikovanju 
fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb znotraj pro-
storske enote.

X. KONČNI DOLOČBI

48. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na:
– Občini Gorenja vas - Poljane,
– Upravni enoti Škofja Loka.

49. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-001/2013-054
Gorenja vas, dne 10. aprila 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. 
US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 21. člena Zako-
na o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 53/05 
– ZVMS, 111/5 Odl. US, 150/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. 
US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 17. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 
10. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena pri sledečih nepremičninah v lasti 
Občine Gorenja vas - Poljane:

k.o. 2037 Podvrh: 150/3;
k.o. 2047 Dobje: 128/22, 1445/3, 300/12, 399/2, 399/3, 

407/5;
k.o. 2049 Hotavlje: 156/3, 156/4;
k.o. 2057 Gorenja vas: 114/5, 1440/0, 170/4, 178/11;
k.o. 2058 Dolenja Dobrava: 311/11, 887/11;
k.o. 2059 Lučine: 1056/3.
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II.
Nepremičnine, navedene v točki I. tega sklepa, pridobijo 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovi-
tveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava.

Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremič-
ninah, navedenih pod točko I. tega sklepa, zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-003/2014-005
Gorenja vas, dne 10. aprila 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. 
US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 
84/10 Odl. US, 40/12-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 18. redni seji dne 26. 9. 
2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc. 

št. 1426/12 (ID 6302104), k.o. 2057 Gorenja vas.

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine 

Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
matična številka: 5883261000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-007/2013-004
Gorenja vas, dne 26. septembra 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

HORJUL

1331. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Horjul za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11, 101/13) 
in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 63/10, 
105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 
15. seji dne 17. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul  

za leto 2013

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Ob-

čine Horjul za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2013 je realiziran v na-

slednjih zneskih v EUR:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,344.797

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,164.659

70 DAVČNI PRIHODKI 1,755.798

700 Davki na dohodek in dobiček 1,603.880

703 Davki na premoženje 129.603

704 Domači davki na blago in storitve 22.315

71 NEDAVČNI PRIHODKI 408.861

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 165.567

711 Takse in pristojbine 1.441

712 Denarne kazni 45.603

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 37.460

714 Drugi nedavčni prihodki 158.790

72 KAPITALSKI PRIHODKI 22.518

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev 22.518

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 157.620

740 Transferni prihodki iz drugih 
javno-finančnih institucij 135.504

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračun EU 22.116

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,391.904

40 TEKOČI ODHODKI 685.940

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.935

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 22.890

402 Izdatki za blago in storitve 482.115

409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 680.893

410 Subvencije 30.198
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411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 505.809

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 43.557

413 Drugi tekoči domači transferi 101.329

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVETICIJSKI ODHODKI 945.457

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 945.457

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 79.614

431 Investicijski transferi neprof. org., 
javnim podjetjem 40.579

432 Investicijski transferi pror. uporabnikom 39.035

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –47.107

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) –47.107

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –47.107

STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013

9009 Splošni sklad za drugo 2,483.564

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2013 
2,484.969,63 EUR.

3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 

2,483.564,13 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2014 in 
se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2013 in 2014.

Kot namenska sredstva se iz leta 2013 prenašajo sred-
stva požarne takse v višini 1.505,00 EUR, sredstva okoljske da-
jatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
v višini 17.942,19 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaže-
vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 25.958,29 EUR 
in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 
12.084,62 EUR.

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 znaša 
0 EUR.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013 ter njihova 
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v po-
sebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 450-0001/2014-1
Horjul, dne 18. aprila 2014

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

1332. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne 
službe pomoči na domu v Občini Horjul

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – 
Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,  57/12 – ZSV-E), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), Pravilnika o 
koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08, 45/11), Odloka o organiziranju, izvajanju 
in financiranju socialnovarstvene storitve pomoči na domu v 
Občini Horjul (Uradni list RS, št. 33/08) in 15. člena Statuta 
Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) 
je Občinski svet Občine Horjul na 15. redni seji dne 17. 4. 2014 
sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije na področju javne službe 

pomoči na domu v Občini Horjul

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek po-

deljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe, njeno 
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izvajanje ter prenehanje, krajevno območje izvajanja storitve 
javne službe pomoč družini na domu, sredstva za izvajanje te 
storitve in obveznost poročanja koncesionarja.

2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Horjul, ki 

podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoč družini na 
domu na območju celotne Občine Horjul.

Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje po-
goje po zakonu, podzakonskih aktih in po tem odloku in je na 
podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.

Upravičenci do javne službe pomoč družini na domu so 
osebe, ki imajo na območju Občine Horjul stalno prebivališče 
in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z 
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem 
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno 
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen
Predmet koncesije je pomoč družini na domu, ki obsega 

socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo.

Storitev obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo 

naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: 
prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene poso-
de, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucio-
nalno varstvo.

III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA

4. člen
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en 

koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da 
je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti 
vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, 
ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti 
ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi 
izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se 
razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja sto-
ritve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izva-

janje storitve.

5. člen
Ponudnik mora prijavi na javni razpis predložiti:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana 

pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije,

– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovolju-
je, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, 
ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in enake možnosti, in da se po po-
trebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,

– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in struk-

turo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter 
svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma 
se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s 
prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvaja-
nja storitve zaposlili izvajalce v skladu s standardi in normativi,

– projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno 
obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim 
standardom 26 po različici I,

– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini 
po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o 
lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo 
najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor 
za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali 
za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene 
koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga do-
voljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, 
če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,

– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, 
iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih po-
gojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno 
dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za prido-
bitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju 
socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje 
za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s 
projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo 
predvidene opreme),

– izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan 
po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan 
v skladu s poskusno določenimi normativi,

– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavno-
sti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini 
stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja 
morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv 
na elemente cene,

– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % oce-

njene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, 
oziroma bianco menico s priloženo izjavo o unovčenju v tem 
znesku,

– koncedent lahko v razpisu določi tudi druga dokazila, 
ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju 
pogojev.

Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje 
tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
– bonitetno informacijo AJPES-a (BON-2 za gospodar-

ske družbe, BON-2 za pravne osebe javnega prava in zaseb-
nega prava oziroma BON-1/SP za samostojne podjetnike),

– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali re-

konstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitev,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravi-

cah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka 
in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne 
obstajajo,

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve 

alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponu-
dnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z 
zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.
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Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka tega 
člena v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da 
skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računo-
vodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni 
zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku 
ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v zadnjem letu pred prijavo na razpis po-
sloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na 
razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep 
organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev 
za pokritje izgube).

6. člen
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času raz-

pisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori 
za izvajanje storitve. Koncedent v javnem razpisu oziroma 
razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik 
predložiti v tem primeru.

Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v prime-
ru, ko je ponudnik na podlagi zakona že pridobil dovoljenje 
za delo, oziroma ko ponudnik na podlagi podeljene koncesije 
že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije.

IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

7. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo predvsem nasle-

dnja merila:
– celotni stroški storitve,
– reference ponudnika,
Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v 

razpisni dokumentaciji.

V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

8. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega raz-

pisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zako-

nom o socialnem varstvu,
– storitev, ki je predmet koncesije,
– obseg posamezne storitve,
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja 

koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija 

za izvajanje storitev pomoč družini na domu,
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na 

javnem razpisu za posamezno krajevno območje,
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v 

skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki 
veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva,

– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in 
o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,

– kriterije in merila za izbiro med ponudbami,
– rok za prijavo na javni razpis,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je 

pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave 

javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje 

storitve.

9. člen
Rok za prijavo na javni razpis mora omogočiti ponudni-

kom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in 
ne sme biti krajši od treh tednov.

10. člen
V primeru, da se na javni razpis ne prijavi noben ponu-

dnik, ali da nobena ponudba ni pravočasna ali popolna in ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, 
da javni razpis ni uspel.

Koncedent lahko v takšnem primeru ponovi razpis.
Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in 

lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, da na podla-
gi prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki 
koncesije.

VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE

11. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za koncesijo (v na-

daljevanju: komisija), ki je pooblaščena za vodenje postopka 
javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih ponudb 
in medsebojno primerjavo ponudb v skladu s pogoji in merili, 
določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo.

Vsaj en član komisije mora biti zaposlen pri koncedentu. 
Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik 
komisije in sklicuje in vodi seje.

12. člen
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po pre-

teku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme 
prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.

Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, 
pravilna in popolna. Popolna je tista ponudba, ki vsebuje 
vse zahtevane sestavine iz javnega razpisa in jo je podal 
ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje opredeljene v 
javnem razpisu. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od nave-
denih zahtev, organ pristojen za podelitev koncesije ponudbo 
s sklepom zavrže.

Komisija prav tako ugotovi ali je ponudba podana za v 
razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in če 
ustreza vsem dodatnim pravilom iz javnega razpisa.

O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, prido-
bi komisija mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki mora svoje 
mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer ko-
misija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.

Komisija najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja 
Socialne zbornice oziroma po preteku roka iz prejšnjega od-
stavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih 
in merilih, objavljanih v javnem razpisu, ter pripravi predlog 
podelitve koncesije.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

13. člen
Koncesijo podeli občinska uprava Občine Horjul z od-

ločbo.
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo 

najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije je v roku 15 dni dovo-

ljena pritožba na župana Občine Horjul. O pritožbi odloča župan.

VIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE  
IN NJENO IZVAJANJE

14. člen
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan 

Občine Horjul. S pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
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– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, 

ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način fi-
nanciranja,

– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilne-

ga izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma kon-

cesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju 

pogodbe,
– rok za odpoved koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora 

s strani koncedenta nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvaja-

nje storitve, ki je predmet koncesije.

15. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer 

za dobo deset (10) let. Koncesija se lahko podaljša, vendar 
največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska 
pogodba.

Koncesija se podaljša z odločbo. Koncedent in konce-
sionar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o koncesiji.

16. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s 

pogodbo,
– sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in kon-

cesionar,
– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen 

če se koncesija prenese na koncesionarjevega pravnega 
naslednika,

– kolikor koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izva-
janje koncesijske dejavnosti,

– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka, 

uvedenega zoper koncesionarja,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijske-

ga prava ali to zadevna zakonodaja.

17. člen
Koncesija se odvzame:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 

ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne 
podaljša v skladu z zakonom,

– če koncesionar v roku, določenem v koncesijski po-
godbi, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,

– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s 
predpisi, predmetnim odlokom in koncesijsko pogodbo, in s 
kršitvijo ne preneha niti v roku, podanemu v pisnem opominu 
koncedenta o prenehanju kršitev,

– če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje 
oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske 
dejavnosti,

– če je koncesionarju prepovedano opravljanje konce-
sijske dejavnosti,

– v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev,
– če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, 

visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v 
daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja 
od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji 

ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov ni možno utemeljeno 
izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– če je zaradi zmanjševanja potreb po opravljanju stori-
tev, ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvaja-
nja javne službe, ki je predmet koncesije pa se koncesionar in 
koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske 
pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,

– ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvaja-
nje javne službe ni več mogoče.

Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za 
odvzem koncesije, mu določi primeren rok za opravo kršitev 
in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek 
odvzema koncesije.

V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih 
določa zakon, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, 
ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe 
do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti na 
drug način ali ko to dejavnost začne izvajati nov koncesionar.

18. člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v spo-

razumu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima 
koncesijo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, 
in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik kon-
cesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko 
pogodbo, učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov.

Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu kon-
cesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi 
prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor.

Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila po-
deljena prvotnemu koncesionarju, in za preostali čas trajanja 
koncesije.

Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe 
iz drugega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s 
koncedentom.

19. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.

IX. PLAČILO KONCESIONARJU

20. člen
Sredstva za zagotavljanje storitve pomoč družini na 

domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih 
sredstev in s plačili upravičencev do storitev ali drugih za-
vezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
izvršilnimi predpisi.

Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sred-
stva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki 
določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na 
vrsto in obseg storitve.

21. člen
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar na 

podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogod-
bo o financiranju.

V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini 
sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka 
koncesionarja.

Koncesionar mora sredstva, ki jih izplača koncedent, 
uporabiti namensko v skladu s svojim finančnim načrtom.

22. člen
Na predlog koncesionarja poda k ceni storitve soglasje 

občinski svet, praviloma enkrat letno. Predlog cene storitve 
mora biti pripravljen v skladu z zakonodajo.
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X. POROČANJE KONCESIONARJA

23. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati konceden-

tu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje 
storitve, kot so sprememba obsega poslovanja, pomembnej-
še kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in 
podobno.

Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca marca 
koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilan-
ce stanja, izkaza poslovnega izida in prilogo s pojasnili k 
izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje 
storitve.

XI. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0001/2014-1
Horjul, dne 18. aprila 2014

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organiziranju, izvajanju in financiranju 
socialnovarstvene storitve pomoči na domu 
v Občini Horjul

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – 
Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12 – ZSV-E), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 45/10 in 28/11, 104/11, 111/13), in 15. člena 
Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 
80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 15. redni seji dne 
17. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organiziranju, izvajanju in financiranju 
socialnovarstvene storitve pomoči na domu  

v Občini Horjul

1. člen
V Odloku o organiziranju, izvajanju in financiranju social-

no varstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul (Uradni 
list RS, št. 33/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»II. VRSTA IN OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje sklope sto-

ritev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo 

naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravi-
la: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene po-
sode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odna-

šanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucio-
nalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potre-
buje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz 
prejšnjega odstavka.

Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe uporab-
nika določi strokovni delavec izvajalca, ki primer obravnava.«

2. člen
V Odloku o organiziranju, izvajanju in financiranju social-

no varstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul (Uradni 
list RS, št. 33/08) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»IV. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE

6. člen
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces 

in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo 
strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec 
oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega 
zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, 
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu 
opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter 
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali 
družino.

Drugi del storitve zajema vodenje storitve, koordinacijo 
izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci 
pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 
upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu 
upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem 
obsegu.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o 
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predla-
gata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti za-
stopnik.«

3. člen
V Odloku o organiziranju, izvajanju in financiranju social-

no varstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul (Uradni 
list RS, št. 33/08) se v celoti briše 17. člen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0002/2008-2
Horjul, dne 18. aprila 2014

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

1334. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Horjul

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 97/07 – UPB3 in 45/08, 83/12) in 15. člena 
Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 
in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 17. 4. 
2014 sprejel
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S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Horjul

1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Horjul se imenujejo:
– za predsednico: Bevc Štefanija, roj. 1950, Lesno Brdo 

22, 1354 Horjul
– za namestnika predsednice: Simič Jure, roj. 1978, Vrz-

denec 40, 1354 Horjul
– za članico: Jereb Lucija, roj. 1980, Vrzdenec 34, 1354 

Horjul
– za namestnico članice: Zdešar Špela, roj. 1987, Na 

Vovčne 25, 1354 Horjul
– za članico: Gabrovšek Olga, roj. 22. 9. 1952, Ljubljan-

ska cesta 81, 1354 Horjul,
– za namestnika članice: Kozjek Jožef, roj. 1966, Vrtna 

ulica 3, 1354 Horjul
– za člana: Sečnik Davorin, roj. 1975, Ljubljanska cesta 

84, 1354 Horjul
– za namestnico člana: Jelovšek Veronika, roj. 1975, 

Stara cesta 61, 1354 Horjul.

2.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

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

listu Republike Slovenije.

4.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati Sklep o 

imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 50/10.

Št. 0392-0003/2014-1
Horjul, dne 18. aprila 2014

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

1335. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 
126/07, 57/09, 108/09, 57/12 in 110/13) in 15. člena Statuta 
Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je 
Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 17. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 

vzpostavi pri naslednjih nepremičninah:
507/3, k.o. Horjul, ID 3719495
541/3, k.o. Horjul, ID 3677944
1249/2, k.o. Horjul, ID 5846842
1071/2, k.o. Horjul, ID 5846825
1253/2, k.o. Horjul, ID 5846850
1076/2, k.o. Horjul, ID 5846838
1250/2, k.o. Horjul, ID 5846854
1253/4, k.o. Horjul, ID 5846852
1073/2, k.o. Horjul, ID 5846846

1070/4, k.o. Horjul, ID 5846828
1076/3, k.o. Horjul, ID 5846839
1596/4, k.o. Horjul, ID 5984493
1561/3, k.o. Horjul, ID 5984494
1177/3, k.o. Horjul, ID 3829679
1786/1, k.o. Horjul, ID 2478883
1312/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899487
1317/11, k.o. Vrzdenec, ID 5901890
1252/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899701
1266/7, k.o. Vrzdenec, ID 5899507
1297/4, k.o. Vrzdenec, ID 5899476
1317/12, k.o. Vrzdenec, ID 5901891
1246/14, k.o. Vrzdenec, ID 5899637
1266/8, k.o. Vrzdenec, ID 5899508
1288/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899502
1312/2, k.o. Vrzdenec, ID 5899486
1250/4, k.o. Vrzdenec, ID 5899617
1259/6, k.o. Vrzdenec, ID 5899668
1266/4, k.o. Vrzdenec, ID 5899495
1316/4, k.o. Vrzdenec, ID 5901872
1251/21, k.o. Vrzdenec, ID 5899611
1254/6, k.o. Vrzdenec, ID 5899682
1291/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899517
1317/13, k.o. Vrzdenec, ID 5901892
1262/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899655
1330/2, k.o. Vrzdenec, ID 5901885
1441/4, k.o. Vrzdenec, ID 5883877
1451/2, k.o. Vrzdenec, ID 5883896
1444/3, k.o. Vrzdenec, ID 5883867
1413/3, k.o. Vrzdenec, ID 5883882
1297/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899475
1298/2, k.o. Vrzdenec, ID 5899484
1316/5, k.o. Vrzdenec, ID 5901873
1317/14, k.o. Vrzdenec, ID 5901893
1259/4, k.o. Vrzdenec, ID 5899666
1288/2, k.o. Vrzdenec, ID 5899501
1316/3, k.o. Vrzdenec, ID 5901871
1247/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899634
1254/3, k.o. Vrzdenec, ID 5899679
1260/2, k.o. Vrzdenec, ID 5899659
1246/11, k.o. Vrzdenec, ID 5899639
1447/2, k.o. Vrzdenec, ID 5883898
1442/5, k.o. Vrzdenec, ID 5883872
289/3, k.o. Zaklanec, ID 3656992
641/11, k.o. Zaklanec, ID 1452345
20/4, k.o. Zaklanec, ID 1062472
740/3, k.o. Žažar, ID 3764774
34/1, k.o. Žažar, ID 5914394
54/1, k.o. Žažar, ID 3113145
739/7, k.o. Žažar, ID 2105461.

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa pridobijo status 

javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni 
dolžnosti občinska uprava Občine Horjul.

Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu 
sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini iz 1. člena tega 
sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0392-0002/2014-1
Horjul, dne 18. aprila 2014

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.
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KAMNIK

1336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik 
za leto 2014

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 14. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 23. 4. 
2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik  

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Urad-

ni list RS, št. 12/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 22.953.250

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.994.301

70 DAVČNI PRIHODKI 18.071.888

700 Davki na dohodek in dobiček 15.436.888

703 Davki na premoženje 2.290.000

704 Domači davki na blago in storitve 345.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.922.413

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.928.470

711 Takse in pristojbine 14.000

712 Globe in druge denarne kazni 120.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 139.800

714 Drugi nedavčni prihodki 720.143

72 KAPITALSKI PRIHODKI 101.844

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.844

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 100.000

73 PREJETE DONACIJE 2.400

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.400

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.851.372

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.851.372

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 3.333

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 3.333

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 28.324.453

40 TEKOČI ODHODKI 6.624.827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.327.500

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 205.500

402 Izdatki za blago in storitve 3.336.027

403 Plačila domačih obresti 60.000

409 Rezerve 1.695.800

41 TEKOČI TRANSFERI 10.447.946

410 Subvencije 256.400

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 6.358.420

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 975.300

413 Drugi tekoči domači transferi 2.857.826

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.651.526

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.651.526

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.600.154

431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 919.972

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 680.182

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –5.371.203

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 800.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 800.000

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 800.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –800.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.800.000

50 ZADOLŽEVANJE 3.800.000

500 Domače zadolževanje 3.800.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 515.800

55 ODPLAČILA DOLGA 515.800

550 Odplačila domačega dolga 515.800

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.887.003

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.284.200

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 5.371.203

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.887.003
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposred-
nih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na 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 Kamnik.«

2. člen
V petem odstavku 7. člena se znesek 830.000 € nadome-

sti z zneskom 1.045.000 €.

3. člen
V 14. členu se znesek 2.800.000 € nadomesti z zneskom 

3.800.000 €.
V 14. členu se doda nov odstavek: 
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-

jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv se v letu 2014 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati 
poroštev.«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 410-0062/2013
Kamnik, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1337. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 
na območju Občine Kamnik

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 
48/12), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni 
list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 14. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 23. 4. 
2014 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest na območju 

Občine Kamnik

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) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje pod kategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skraj-

šano oznako LZ) v mestu Kamnik in naselju Podgorje;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako 

LK) v mestu Kamnik in naseljih Šmarca, Mekinje in Jeranovo.

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Kamnik in 

ceste med naselji v Občini Kamnik in naselji v sosednjih 
občinah so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

1 039721 039710 CERKLJANSKA DOBRAVA-VRHOVLJE-
TUNJIŠKA MLAKA 160040 1.538 V 3.471 - Cerklje 

na Gorenjskem

2 039801 922 GRAD-APNO-ŠENTURŠKA GORA-
SIDRAŽ-LANIŠE-TUNJICE 160030 4.072 V 7.197 - Cerklje na 

Gorenjskem

3 071082 072010 VIR-RADOMLJE-VOLČJI POTOK-
KAMNIK 225 1.995 V 1.236 - Domžale

4 072013 072010 ROVA-KOLOVEC-PALOVČE 160020 1.650 V 4.196 - Domžale
5 072031 072020 HOMEC-ŠMARCA (Pibernikova cesta) 644 397 V 1.085 - Domžale

6 072081 072010 RADOMLJE-RUDNIK PRI RADOMLJAH-
VOLČJI POTOK 71080 2.726 V 1.808 - Domžale

7 107081 697 BOČNA-MENINA PLANINA-OKROG-
ČEŠNJICE-GOLICE 414 12.963 V 17.071 - Gornji 

Grad
8 160011 413 PODGORJE-KAMNIK 160520 3.129 V 0

9 160021 225 KAMNIK-ZG. PALOVČE-VRANJA PEČ-
VELIKA LAŠNA-VASENO 414 11.445 V 0

10 160031 162040
KAMNIK (Tunjiška cesta)-TUNJIŠKA 
MLAKA-MLAKA PRI KOMENDI-
GMAJNICA

225 5.033 V 2.683 - Komenda

11 160041 160030 TUNJIŠKA MLAKA-ZADNJI VRH-
TUNJICE 160030 3.375 V 0

12 160051 225 MEKINJE-GODIČ 225 3.454 V 0

13 160061 160050 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE-
MEKINJE (Neveljska pot) 414 1.771 V 0

14 160081 225
ZGORNJE STRANJE-ZAGORICA-
KREGARJEVO-BISTRIČICA-ZAKAL-
LENART NA REBRI

039800 6.040 V 2.520 - Cerklje na 
Gorenjskem
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

15 160091 160060 NEVLJE-OŠEVEK-BRIŠE-SOTESKA 414 4.740 V 0

16 160101 225 SPODNJE STRANJE-ZGORNJE 
STRANJE 225 1.433 V 0

17 160111 160030 TUNJICE-SVETA ANA-ZDRAVILNI GAJ
ZDRAVILNI 

GAJ
1.285 V 0

18 160121 160050 GODIČ-KRŠIČ-BREZJE NAD 
KAMNIKOM-GOZD 161030 6.122 V 0

19 161011 414 SOTESKA-POREBER 414 3.126 V 0

20 161021 414 MARKOVO-STUDENCA-PODLOM 161050 4.848 V 0

21 161031 225 SMREČJE V ČRNI-GOZD 161020 5.330 V 0

22 161041 414 PODHRUŠKA-ZNOJILE-TROBELNO-
POLJANA-ČRNIVEC 225 8.060 V 1.540 - Gornji Grad

23 161051 161040 SOVINJA PEČ-PODLOM 225 2.031 V 0

24 161061 414 POTOK-SNOVIK-BELA PEČ 161040 5.173 V 0

25 161071 414 ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ-
STARA SELA-LAZE V TUHINJU 414 3.882 V 0

26 161081 414 LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-
VELIKI HRIB 414 2.244 V 0

27 161091 107080 GOLICE-ZGORNJI TUHINJ 161080 2.732 V 0

28 161101 414 MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK-BELA 414 8.575 V 0

29 161111 414 MOTNIK-ZAJASOVNIK 447 3.284 V 0

30 161121 235010 PŠAJNOVICA-GABROVNICA 235030 2.830 V 0

31 161141 160020 VELIKA LAŠNA-OBRŠE 235010 855 V 1.156 - Lukovica

32 161161 924 KRANJSKI RAK-MARJANINE NJIVE-
MAČKOV KOT

MAČKOV 
KOT

4.930 V 2.174 - Luče

33 235011 072040
ŠKAJNOVCA-BRDO-OBRŠE-
PODGORA-ZLATO POLJE-ŠMARTNO 
V TUHINJU

414 2.016 V 7.998 - Lukovica

34 235031 447
KRAŠNJA-KRAJNO BRDO-VRH-
GABROVNICA-ČEŠNJICE-ZLATENEK-
BLAGOVICA

447 966 V 10.882 - Lukovica

35 282121 490110 ROVT-ŠPITALIČ 414 4.640 V 5.225 - Nazarje

V…vsa vozila SKUPAJ 138.690 m

4. člen
Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ) v nase-

ljih z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

1 160511 413 PODGORJE-ZBIRNA CESTA 160010 2.688 V 0

2 160521 225 DOMŽALSKA CESTA-LJUBLJANSKA 
CESTA 225 3.168 V 0

3 160531 225 KAMNIK-PEROVO (Pot v Rudnik-Pot na 
Dobravo) 225 1.006 V 0

4 160541 160030 MEDVEDOVA ULICA- GLAVNI TRG-
MAISTROVA ULICA 225 604 V 0

5 160551 160520 INDUSTRIJSKA CONA (Ljubljanska 
cesta) 225 505 V 0

6 160571 160050 MEKINJE (Pot na Jeranovo-Cesta 
dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-ZDUŠA 160050 1.404 V 0

V…vsa vozila SKUPAJ 9.375 m
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5. člen
Mestne ceste in krajevne ceste (LK) v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

1 160711 644 ŠMARCA-(Stegne-Jeranova ulica del) 225 593 V 0

2 160721 071080 ŠMARCA (Bistriška cesta-Radomeljska 
cesta) 644 1.011 V 0

3 160731 160520 GROHARJEVA ULICA-JELOVŠKOVA 
ULICA-JAKOPIČEVA ULICA 160520 642 V 0

4 160741 160520 BAKOVNIŠKA ULICA-ULICA MATIJE 
BLEJCA 160520 660 V 0

5 160751 160010 JENKOVA ULICA-ULICA LJUDEVITA 
STIASNYJA-ULICA VILKA ROŽIČA 160520 979 V 0

6 160761 160520 KAMNIK-KOVINARSKA CESTA I 160760 1.015 V 0

7 160762 160760 KAMNIK-KOVINARSKA CESTA II 160520 158 V 0

8 160791 225 MOLKOVA POT (mimo ZARJE)-
POLČEVA POT 160050 589 V 0

9 160801 225 USNJARSKI MOST 160860 51 V 0

10 160811 160570 CESTA TREH TALCEV 160790 330 V 0

11 160821 160050 CESTA TREH TALCEV 160570 444 V 0

12 160831 160520 ŠUTNA-GLAVNI TRG (do pošte) 160540 550 V 0

13 160841 160860 ŠUTNA-ULICA JOSIPA MOČNIKA 160830 112 V 0

14 160851 160840 PARMOVA ULICA-TRG SVOBODE-
JAPLJEVA ULICA 160830 518 V 0

15 160861 160520 USNJARSKA CESTA 160850 536 V 0

16 160871 160890 FRANČIŠKANSKI TRG 160540 176 V 0

17 160881 160540 MAISTROVA ULICA-TRG 
PRIJATELJSTVA-TOMŠIČEVA ULICA 160540 233 V 0

18 160891 160540 POT NA POLJANE HŠ 18 738 V 0

19 160901 160890 ŽALE 660370 193 V 0

20 160911 160760 STELETOVA CESTA 160760 663 V 0

21 160921 160520 MURNOVA ULICA 160010 172 V 0

22 160931 160010 ULICA JAKOBA ALEŠOVCA 660270 313 V 0

23 160941 160960 ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA 160970 259 V 0

24 160951 160520 JURČIČEVA ULICA 160940 140 V 0

25 160952 160940 JURČIČEVA ULICA 160750 170 V 0

26 160961 160750 POVEZOVALNA-OD JENKOVE ULICE 
DO ULICE JAKOBA ZUPANA 660220 266 V 0

27 160971 160520 KERSNIKOVA ULICA 160750 244 V 0

V…vsa vozila SKUPAJ 11.755 m

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Kamnik so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

1 660141 160520 LJUBLJANSKA CESTA HŠ 86 281 V 0

2 660142 660140 LJUBLJANSKA CESTA HŠ 70 189 V 0

3 660143 160730 JAKOPIČEVA ULICA HŠ 30 148 V 0

4 660144 160730 JAKOPIČEVA ULICA
ŽEL. 

PREHOD
97 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

5 660145 160730 JAKOPIČEVA ULICA HŠ 7 123 V 0

6 660146 160520 JAKOPIČEVA ULICA 160730 99 V 0

7 660147 160730 JAKOPIČEVA ULICA HŠ 10A 184 V 0

8 660151 160520 DOBAJEVA ULICA HŠ 12 186 V 0

9 660152 660150 DOBAJEVA ULICA HŠ 9 59 V 0

10 660153 160730 JELOVŠKOVA ULICA 160520 275 V 0

11 660154 660150 JELOVŠKOVA ULICA HŠ 6 42 V 0

12 660155 160730 JAMOVA ULICA 660150 113 V 0

13 660156 660150 JAMOVA ULICA HŠ 1 98 V 0

14 660161 160730 GROHARJEVA ULICA 160730 487 V 0

15 660162 160740 ULICA MATIJE BLEJCA HŠ 20 109 V 0

16 660163 660160 ULICA MATIJE BLEJCA HŠ 8 67 V 0

17 660164 160740 ULICA MATIJE BLEJCA HŠ 4 77 V 0

18 660165 160740 ULICA MATIJE BLEJCA HŠ 12 78 V 0

19 660166 660160 GROHARJEVA UL.-UL. MATIJE BLEJCA 660160 59 V 0

20 660171 160520 LJUBLJANSKA CESTA 160520 277 V 0

21 660172 660170 LJUBLJANSKA CESTA HŠ 21C 113 V 0

22 660173 660170 LJUBLJANSKA CESTA HŠ 37D 72 V 0

23 660181 160520 BAKOVNIK HŠ 5D 382 V 0

24 660182 160760 PODLIMBARSKEGA POT HŠ 5 358 V 0

25 660183 160520 BAKOVNIK-SVIT HŠ 4A 203 V 0

26 660184 160520 BAKOVNIK HŠ 1 101 V 0

27 660191 660190 PRVOMAJSKA ULICA 160740 226 V 0

28 660192 160520 PRVOMAJSKA ULICA 660190 85 V 0

29 660193 660190 RUDNIŠKA ULICA HŠ 8 91 V 0

30 660194 660190 ČRNIVŠKA ULICA HŠ 10 154 V 0

31 660195 160520 BAZOVIŠKA ULICA 160740 162 V 0

32 660196 160740 MENGEŠKA ULICA HŠ 5 97 V 0

33 660197 160520 LJUBLJANSKA CESTA-BAKOVNIK HŠ 8 60 V 0

34 660201 160740 BAKOVNIŠKA ULICA 660200 96 V 0

35 660202 660200 SLATNARJEVA ULICA HŠ 1 123 V 0

36 660203 660200 SLATNARJEVA ULICA HŠ 23 172 V 0

37 660204 660200 ŠIPKOVA ULICA HŠ 14 145 V 0

38 660205 660200 MENINSKA ULICA HŠ 11 126 V 0

39 660206 160740 KLAVČIČEVA ULICA HŠ 12 246 V 0

40 660207 660200 KLAVČIČEVA ULICA HŠ 13 144 V 0

41 660211 160750 ULICA TOMA BREJCA HŠ 1 307 V 0

42 660212 160750 VEGOVA ULICA HŠ 1 293 V 0

43 660213 160960 ULICA LJUDEVITA STIASNYJA HŠ 7A 64 V 0

44 660214 160960 ULICA FORTUNATA BERGANTA HŠ 12 62 V 0

45 660215 160960 ULICA FORTUNATA BERGANTA HŠ 1 69 V 0

46 660216 160960 ULICA FRANCA PIRCA HŠ 2 69 V 0

47 660217 160960 ULICA LJUDEVITA STIASNYJA HŠ 1 68 V 0

48 660221 160960 ULICA JAKOBA ZUPANA HŠ 8A 59 V 0

49 660222 160960 ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA HŠ 10 60 V 0

50 660223 160960 ULICA JAKOBA ZUPANA HŠ 1 64 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

51 660224 160960 FRANA ALBREHTA ULICA HŠ 11 60 V 0

52 660225 160960 FRANA ALBREHTA ULICA HŠ 1 67 V 0

53 660231 160750 TRDINOVA ULICA 160940 163 V 0

54 660232 160940 KEBETOVA ULICA HŠ 1 103 V 0

55 660233 160940 TRDINOVA ULICA HŠ 1 111 V 0

56 660234 160520 ČOPOVA POT HŠ 3 84 V 0

57 660235 160940 KEBETOVA ULICA HŠ 19 113 V 0

58 660241 160520 ROZMANOVA ULICA 160750 226 V 0

59 660242 660240 VREMŠAKOVA ULICA HŠ 7A 140 V 0

60 660243 600240 VAVPOTIČEVA ULICA HŠ 1 139 V 0

61 660244 660240 ULICA KAMNIŠKO-ZASAVSKEGA 
ODREDA HŠ 1 133 V 0

62 660245 160010 MIKLAVČIČEVA ULICA HŠ 2 174 V 0

63 660246 160520 MLAKARJEVA ULICA 160010 197 V 0

64 660251 160520 AŠKERČEVA ULICA 160010 187 V 0

65 660252 160520 LJUBLJANSKA CESTA-KRANJSKA 
CESTA HŠ 1B 42 V 0

66 660253 160920 ŽUPANČIČEVA ULICA HŠ 3D 138 V 0

67 660261 160760 POT 27.JULIJA HŠ 3 240 V 0

68 660262 160910 LIVARSKA ULICA HŠ 7 128 V 0

69 660263 160910 ZIKOVA ULICA 660260 261 V 0

70 660264 160910 STELETOVA CESTA 160910 182 V 0

71 660265 160760 KOVINARSKA CESTA HŠ 11 142 V 0

72 660266 160760 KOVINARSKA CESTA HŠ 10B 39 V 0

73 660267 160910 STELETOVA CESTA-LIVARSKA ULICA HŠ 1 167 V 0

74 660268 660260 LIVARSKA ULICA HŠ 1 61 V 0

75 660271 160010 SVETČEVA POT HŠ 13 157 V 0

76 660272 160930 PODGORSKA POT 160930 300 V 0

77 660273 660270 ULICA JOSIPA OGRINCA 160930 181 V 0

78 660274 660270 KOŽELJEVA ULICA 160930 88 V 0

79 660275 160930 ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA HŠ 11 191 V 0

80 660276 660270 PARAPATOVA ULICA 160930 209 V 0

81 660277 660270 POT MARIJE VERE HŠ 7 48 V 0

82 660278 660270 PARAPATOVA ULICA HŠ 21 45 V 0

83 660281 160530 PEROVO HŠ 14A 365 V 0

84 660282 660280 R1 225-NA DOBRAVO-GOSTIŠA-
(VOLČJI POTOK) HŠ 30 332 V 0

85 660283 225 POSLOVNO-OBRTNA CONA-
OBVOZNICA 660280 760 V 0

86 660284 160530 B8 PEROVO-SOSEDSTVO S9 DOBRAVA 660280 602 V 0

87 660285 660280 B8 PEROVO-SOSEDSTVO S9 DOBRAVA 660280 171 V 0

88 660291 160530 POT NA DOBRAVO HŠ 20 100 V 0

89 660292 160530 POT V RUDNIK HŠ 23 336 V 0

90 660293 160530 NA JASI HŠ 22 197 V 0

91 660294 660290 NA JASI HŠ 15 87 V 0

92 660295 660290 NA JASI HŠ 2 51 V 0

93 660296 160530 PEROVO-NA BREGU HŠ 42 549 V 0

94 660297 660290 PRISOJNA POT 660290 229 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

95 660298 660290 PRISOJNA POT HŠ 14 65 V 0

96 660299 660290 PRISOJNA POT HŠ 24 51 V 0

97 660301 160530 PEROVO HŠ 10B 45 V 0

98 660302 160530 PEROVO HŠ 9A 80 V 0

99 660303 160530 PERKOVA ULICA-TEKAVC HŠ 18 321 V 0

100 660304 660300 PERKOVA ULICA HŠ 5 106 V 0

101 660305 660300 PERKOVA ULICA HŠ 12 91 V 0

102 660306 160020 NOVI TRG (ZUIM)-PEROVO HŠ 5 649 V 0

103 660307 160020 LOBODOVA ULICA HŠ 6 78 V 0

104 660308 660300 PEŠPOT-PEROVO 660300 86 P 0

105 660311 225 NOVI TRG-STARI DEL-PALOVŠKA 
CESTA 160020 259 V 0

106 660312 660310 NOVI TRG OD LIPE-MIMO KORDINA HŠ 33 342 V 0

107 660313 660310 BEVKOVA ULICA (GORNJI DEL) 660310 219 V 0

108 660314 160020 BEVKOVA ULICA 660310 555 V 0

109 660331 160760 KAJUHOVA POT 660330 437 V 0

110 660332 160520 METALKA-OŠ FRANA ALBREHTA OŠ 99 V 0

111 660333 160520 ŠOLSKA ULICA HŠ 6 172 V 0

112 660341 660350 PREŠERNOVA ULICA-TRG SVOBODE 
(vezna) 160850 50 P 0

113 660342 160010 EKSLERJEVA ULICA HŠ 8 196 V 0

114 660343 160520 MUZEJSKA POT HŠ 5 229 V 0

115 660344 660340 ZAPRICE HŠ 6 114 V 0

116 660345 160830 KOLODVORSKA ULICA 160830 392 V 0

117 660346 660340 STRELIŠKA ULICA HŠ 12A 386 V 0

118 660347 660340 ZAPRICE HŠ 4 87 V 0

119 660348 160830 SAMOSTANSKA ULICA 160870 187 V 0

120 660351 160830 PREŠERNOVA ULICA (Od Glavnega trga 
do avtobusne postaje) HŠ 14C 138 P 0

121 660352 160860 NA PRODU HŠ 6 110 V 0

122 660353 160830 PREŠERNOVA HŠ 2A 84 V 0

123 660354 160850 PETRUŠKOVA POT 160830 62 V 0

124 660355 160850 SADNIKARJEVA ULICA 160830 61 V 0

125 660361 160890 KETTEJEVA ULICA 160030 400 V 0

126 660362 160540 MEDVEDOVA ULICA (mimo tr. MANA) HŠ 5B 118 V 0

127 660363 160030 LEVSTIKOVA ULICA HŠ 4 251 V 0

128 660371 660370 ŽALE HŠ 12A 140 V 0

129 660372 160900 ŽALE HŠ 18C 1.388 V 0

130 660373 660370 ŽALE HŠ 17 141 V 0

131 660374 660370 ŽALE HŠ 11A 177 V 0

132 660375 160900 ŽALE-ŠLAKARJEVA POT 660340 320 V 0

133 660376 660370 ŽALE HŠ 15 42 V 0

134 660377 160030 TUNJIŠKA CESTA 9A HŠ 9A 117 V 0

135 660378 160030 TUNJIŠKA CESTA 9B HŠ 9 B 68 V 0

136 660379 160030 TUNJIŠKA CESTA 11 HŠ 11 133 V 0

137 660661 225 FUŽINE-KIK 660660 317 V 0

138 660663 160030 FUŽINE HŠ 1 120 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

139 660665 160030 FUŽINE (stanovanjski bloki) HŠ 3 72 V 0

140 660671 160030 ŽEBLJARSKA POT HŠ 34 133 V 0

141 660672 160880 ŽEBLJARSKA POT-BRV ČEZ 
KAMNIŠKO BISTRICO BRV 165 V 0

142 660674 160540 GREGORČIČEVA ULICA 160880 96 P 0

143 660675 660670 ŽEBLJARSKA POT-HOLCAR HŠ 7 44 V 0

144 660676 160540 PREČNA ULICA 160880 108 P 0

V…vsa vozila, P…pešci SKUPAJ 25.715 m

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

1 660011 644 DRNOVO HŠ 14 158 V 0

2 660012 644 SONČNA ULICA HŠ 13 179 V 0

3 660013 644 GUBČEVA ULICA HŠ 13 138 V 0

4 660014 644 NOVA POT HŠ 13 141 V 0

5 660015 644 ZELENA POT HŠ 8 131 V 0

6 660016 644 OREHOVA ULICA HŠ 13 127 V 0

7 660017 644 LIVADA 660030 224 V 0

8 660021 644 NOŽIŠKA ULICA 072030 116 V 0

9 660022 072030 NOŽIŠKA ULICA HŠ 26 152 V 0

10 660023 072030 PRIMOŽEVA ULICA HŠ 11 144 V 0

11 660024 072030 SPODNJI LOG HŠ 9 110 V 0

12 660025 072030 OBRTNIŠKA ULICA HŠ 14 135 V 0

13 660026 072030 GMAJNA HŠ 8 85 V 0

14 660027 072030 PIBERNIKOVA CESTA HŠ 17 87 V 0

15 660028 072030 PIBERNIKOVA CESTA HŠ 18 191 V 0

16 660029 072030 TRG PADLIH BORCEV HŠ 3 124 V 0

17 660031 644 KOLENČEVA POT HŠ 15 108 V 0

18 660032 160710 POT IZ VASI 660010 254 V 0

19 660033 644 TRATA HŠ 8 119 V 0

20 660041 644 JERANOVA ULICA 160710 79 V 0

21 660042 660040 GRINTOVŠKA CESTA 160710 294 V 0

22 660043 660040 ŠTAJERSKA ULICA 660040 238 V 0

23 660044 660040 ŠTAJERSKA ULICA HŠ 14 54 V 0

24 660045 644 POLJSKA CESTA HŠ 11 251 V 0

25 660046 660040 PEŠPOT (POLJSKA CESTA-
KOROŠKA CESTA) 660060 350 P 0

26 660051 160720 MLINARSKA ULICA HŠ 6 94 V 0

27 660052 644 HABJANOVA ULICA HŠ 8 91 V 0

28 660053 660050 HABJANOVA ULICA HŠ 30 181 V 0

29 660061 160720 RADOMELJSKA CESTA HŠ 2 159 V 0

30 660062 160720 GORNJI LOG 644 194 V 0

31 660063 160720 GORNJI LOG 160720 140 V 0



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 5. 5. 2014 / Stran 3761 

Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

32 660065 660060 GORNJI LOG HŠ 10 87 V 0

33 660066 160720 BISTRIŠKA CESTA (del) HŠ 7 53 V 0

34 660067 644 KOROŠKA CESTA HŠ 7 101 V 0

35 660071 071080 VOLČJI POTOK-PRODAJNI CENTER 
ARBORETUM-GRČAR-GRABEC 072080 1.180 V 0

36 660073 660070 VOLČJI POTOK-JERMAN METOD 071080 386 V 0

37 660074 071080 VOLČJI POTOK-PERIČ, DOLENC HŠ 2B 107 V 0

38 660075 071080 VOLČJI POTOK-KUŠTR-KOZOLEC 
ROPE 660070 399 V 0

39 660081 660070 VOLČJI POTOK-SAMEC HŠ 44A 54 V 0

40 660082 660070 VOLČJI POTOK 072080 278 V 0

41 660091 072080 VOLČJI POTOK-FRONTINI 071080 623 V 0

42 660092 660090 VOLČJI POTOK HŠ 39F 59 V 0

43 660093 072080 VOLČJI POTOK-NOVA VAS HŠ 38D 182 V 0

44 660094 660090 VOLČJI POTOK-NOVA VAS HŠ 39K 173 V 0

45 660095 225 VOLČJI POTOK-CEGLAR-JERNAČ HŠ 27 320 V 0

46 660101 072080 RUDNIK PRI RADOMLJAH HŠ 5 540 V 0

47 660102 072080 RUDNIK PRI RADOMLJAH-SPOMENIK-
ČEREN HŠ 10 1.311 V 0

48 660103 660100 RUDNIK PRI RADOMLJAH-SPOMENIK-
GRDAU HŠ 9 1.310 V 0

49 660111 160510 PODGORJE HŠ 120 177 V 0

50 660112 160510 PODGORJE HŠ 105 130 V 0

51 660113 160510 PODGORJE HŠ 104 147 V 0

52 660114 160510 PODGORJE HŠ 76 159 V 0

53 660115 160510 PODGORJE HŠ 70 138 V 0

54 660116 160510 PODGORJE-JURKOV HRIB 160510 436 V 0

55 660117 160510 PODGORJE HŠ 95A 119 V 0

56 660118 660110 PODGORJE HŠ 111 51 V 0

57 660121 160010 PODGORJE 160510 409 V 0

58 660122 160010 PODGORJE
RTP 

KAMNIK
197 V 0

59 660123 160510 PODGORJE-VERBOLE HŠ 30F 117 V 0

60 660124 160510 PODGORJE HŠ 36 65 V 0

61 660125 160510 PODGORJE-ZORMAN HŠ 29D 75 V 0

62 660126 160010 PODGORJE 160510 328 V 0

63 660127 160010 PODGORJE-CVIREN 160510 307 V 0

64 660128 160010 PODGORJE-NAROBE HŠ 92 164 V 0

65 660131 160510 PODGORJE-ŽURBI 160510 464 V 0

66 660132 660130 PODGORJE-LAVRIČ HŠ 26C 72 V 0

67 660133 660130 PODGORJE HŠ 27B 31 V 0

68 660134 660130 PODGORJE-CERKEV-VODNI 
ZBIRALNIK HŠ 11 152 V 0

69 660135 660130 PODGORJE 160010 680 V 0

70 660321 160020 CESTA NA KAMNIŠKI STARI GRAD HŠ 5 1.948 V 0

71 660381 160040 TUNJICE HŠ 43 153 V 0

72 660382 160110 TUNJICE HŠ 12A 121 V 0

73 660383 160040 TUNJICE HŠ 18 875 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

74 660384 160110 TUNJIŠKA MLAKA-TUNJICE-VINSKI 
VRH HŠ 35 129 V 0

75 660385 160110 TUNJICE-BUKOVNIK HŠ 7 572 V 0

76 660386 160110 CERKEV-POKOPALIŠČE HŠ 9 72 V 0

77 660387 160040 TUNJICE-PLEVEL HŠ 33 190 V 0

78 660388 160030 TUNJICE-VERŠNIK HŠ 6 175 V 0

79 660389 039720 TUNJICE-KLANŠEK-MLAKAR HŠ 29 193 V 0

80 660391 160030 TUNJIŠKA MLAKA-OGRIN HŠ 8D 1.064 V 0

81 660392 160030 TUNJIŠKA MLAKA HŠ 1 549 V 0

82 660393 660390 TUNJIŠKA MLAKA-KOŠIŠE 660400 1.030 V 0

83 660394 660390 TUNJIŠKA MLAKA HŠ 5 191 V 0

84 660395 039800 TUNJIŠKA MLAKA HŠ 4 295 V 0

85 660396 039800 TUNJIŠKA MLAKA-LANIŠE 1 HŠ 1 791 V 0

86 660397 660390 TUNJIŠKA MLAKA HŠ 6A 138 V 0

87 660398 160030 TUNJIŠKA MLAKA-KOSIRNIK HŠ 13 88 V 0

88 660399 160040 TUNJICE-VRHOVNIK HŠ 15 271 V 0

89 660401 160030 KOŠIŠE HŠ 24 897 V 0

90 660402 660400 KOŠIŠE HŠ 26 222 V 0

91 660403 160030 KOŠIŠE HŠ 13 158 V 0

92 660404 225 KOŠIŠE-KIK HŠ 27A 972 V 0

93 660405 039800 KOŠIŠE 660400 1.618 V 0

94 660406 039800 KOŠIŠE HŠ 20 269 V 0

95 660407 660400 KOŠIŠE-KEMPRL HŠ 15 120 V 0

96 660408 660400 KOŠIŠE-MALEŽ HŠ 19 231 V 0

97 660411 039800 LANIŠE HŠ 4 275 V 0

98 660412 039800 LANIŠE HŠ 11 382 V 0

99 660421 660450 BISTRIČICA-ZAKAL 039800 1.119 V 0

100 660423 660450 ZAKAL HŠ 13 362 V 0

101 660424 660450 ZAKAL HŠ 14 411 V 0

102 660431 160080 KLMENČEVO HŠ 4 661 V 0

103 660441 160080 OKROGLO HŠ 5 564 V 0

104 660451 160080 BISTRIČICA 660450 929 V 0

105 660452 160080 BISTRIČICA-OKROGLO HŠ 1 1.770 V 0

106 660453 160080 BISTRIČICA-ZAKAL HŠ 8 1.690 V 0

107 660454 660450 BISTRIČICA-NOVO NASELJE HŠ 10H 109 V 0

108 660455 660450 BISTRIČICA-TROBEVŠEK HŠ 10A 126 V 0

109 660461 160080 KREGARJEVO-GRADIŠEK HŠ 12 721 V 0

110 660462 660460 KREGARJEVO HŠ 15 670 V 0

111 660463 225 STAHOVICA-PRODNIK (most) 160080 58 V 0

112 660471 160080 ŽUPANJE NJIVE HŠ 23 561 V 0

113 660472 660470 ŽUPANJE NJIVE HŠ 17A 378 V 0

114 660473 660470 ŽUPANJE NJIVE HŠ 18A 408 V 0

115 660474 923 ŽUPANJE NJIVE-HAFNER HŠ 45D 570 V 0

116 660475 923 ŽUPANJE NJIVE KAMNOLOM 87 V 0

117 660477 660470 ŽUPANJE NJIVE-DO CESARJA HŠ 20 196 V 0

118 660478 660470 ŽUPANJE NJIVE-GRADIŠEK HŠ 30 86 V 0

119 660481 160080 ZAGORICA NAD KAMNIKOM HŠ 18 590 V 0
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120 660482 660480 ZAGORICA NAD KAMNIKOM HŠ 8C 228 V 0

121 660483 660480 ZAGORICA NAD KAMNIKOM HŠ 12D 92 V 0

122 660484 660480 ZAGORICA NAD KAMNIKOM-HUMAR HŠ 19 143 V 0

123 660485 660480 ZAGORICA NAD KAMNIKOM HŠ 30A 154 V 0

124 660487 160080 ZAGORICA NAD KAMNIKOM-
DO CERKVE CERKEV 136 V 0

125 660491 225 ZGORNJE STRANJE 160100 226 V 0

126 660492 160100 ZGORNJE STRANJE HŠ 30 288 V 0

127 660493 660490 ZGORNJE STRANJE HŠ 37 137 V 0

128 660494 225 ZGORNJE STRANJE 660490 241 V 0

129 660495 225 ZGORNJE STRANJE HŠ 52 183 V 0

130 660496 225 ZGORNJE STRANJE HŠ 65 81 V 0

131 660501 160100 SPODNJE STRANJE-ZAKAL HŠ 15 1.835 V 0

132 660502 225 SPODNJE STRANJE 160100 216 V 0

133 660503 660500 SPODNJE STRANJE HŠ 17F 120 V 0

134 660504 160100 SPODNJE STRANJE HŠ 22 97 V 0

135 660505 225 SPODNJE STRANJE HŠ 33B 54 V 0

136 660506 660500 SPODNJE STRANJE HŠ 40 135 V 0

137 660511 661590 STOLNIK HŠ 14 652 V 0

138 660512 661590 STOLNIK-CERAR HŠ 12C 278 V 0

139 660513 661590 STOLNIK HŠ 18 204 V 0

140 660514 661590 STOLNIK HŠ 5 97 V 0

141 660515 661590 STOLNIK-PAVLIČ HŠ 1 264 V 0

142 660521 923
STAHOVICA-VEGRAD-
ZG. PRAPRETNO-PRELESJE POD 
SV. PRIMOŽEM

HŠ 25 2.528 V 0

143 660523 225 ČRNA PRI KAMNIKU HŠ 17 284 V 0

144 660531 660520 ČRNA PRI KAMNIKU 
(SP. PRAPRETNO) HŠ 21 351 V 0

145 660534 660520 ČRNA PRI KAMNIKU HŠ 19 230 V 0

146 660542 225 POTOK V ČRNI HŠ 7 343 V 0

147 660543 225 POTOK V ČRNI HŠ 8 300 V 0

148 660551 225 GODIČ-NA GMAJNO HŠ 1A 646 V 0

149 660552 225 GODIČ-MIMO HŠ 25, 24 (MALI) 225 108 V 0

150 660553 225 GODIČ-RUDAN HŠ 26B 112 V 0

151 660554 160050 GODIČ-JERAS HŠ 32A 189 V 0

152 660555 160050 GODIČ-ISKRA (MOŠNIK) HŠ 39B 177 V 0

153 660556 225 GODIČ-ŠTRITOF HŠ 1 117 V 0

154 660557 660560 GODIČ HŠ 45E 127 V 0

155 660561 160050 GODIČ HŠ 65I 304 V 0

156 660562 660560 GODIČ-HUMAR-MAJNIK HŠ 44 196 V 0

157 660563 660560 GODIČ-MLAKAR HŠ 65K 101 V 0

158 660564 160050 GODIČ-GRAMOZNICA-URANKAR HŠ 45 500 V 0

159 660565 160050 GODIČ-OB DREVESNICI 160120 350 V 0

160 660566 660560 GODIČ-PUČNIK HŠ 65B 93 V 0

161 660567 160050 GODIČ-MIMO KAPELE HŠ 57A 104 V 0

162 660568 160050 GODIČ-VIDMAR HŠ 46A 59 V 0

163 660569 160050 GODIČ-PRODNIK HŠ 79F 110 V 0
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164 660571 160120 BREZJE NAD KAMNIKOM HŠ 14A 76 V 0

165 660573 160120 BREZJE NAD KAMNIKOM HŠ 44A 238 V 0

166 660574 160120 BREZJE NAD KAMNIKOM HŠ 34 404 V 0

167 660575 160120 BREZJE NAD KAMNIKOM HŠ 49 473 V 0

168 660581 160120 GODIČ-KRŠIČ (BREZOVICA) HŠ 1 560 V 0

169 660582 160120 KRŠIČ HŠ 3 267 V 0

170 660583 160120 KRŠIČ-PODJELŠE 160050 756 V 0

171 660591 160120 VODICE NAD KAMNIKOM (VAJNAR) HŠ 3 317 V 0

172 660601 160090 OŠEVEK-SUŠNIK HŠ 10 49 V 0

173 660602 160090 BRIŠE-TUČNA HŠ 7 484 V 0

174 660611 160570 ZDUŠA-BREG HŠ 85 382 V 0

175 660612 160050 ZDUŠA VAS-DO GAMSA HŠ 13 559 V 0

176 660613 160050 ZDUŠA-BURJA HŠ 4 101 V 0

177 660614 160050 ZDUŠA-PLAHUTNIK HŠ 3 130 V 0

178 660621 160570 JERANOVO-RIBOGOJNICA HŠ 3A 126 V 0

179 660622 160570 JERANOVO HŠ 4 88 V 0

180 660623 160570 CESTA DR. TINETA ZAJCA HŠ 16C 57 V 0

181 660633 160820 CESTA TREH TALCEV HŠ 28C 77 V 0

182 660634 160810 CESTA TREH TALCEV HŠ 12B 63 V 0

183 660635 160810 CESTA TREH TALCEV HŠ 8B 57 V 0

184 660636 160570 CESTA DR. TINETA ZAJCA 160810 133 V 0

185 660637 160810 ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA HŠ 12 154 V 0

186 660638 160810 CESTA DR. TINETA ZAJCA 660630 176 V 0

187 660642 160790 MOLKOVA POT-KRT 660640 234 V 0

188 660643 160050 POLČEVA POT-MIMO CERKVE 
IN POKOPALIŠČA HŠ 13 200 V 0

189 660644 660640 POLČEVA POT-ŽALNA VEŽICA VEŽICA 142 V 0

190 660645 160050 POT V GOZD MIMO MEKINJSKEGA 
SAMOSTANA HŠ 46 222 V 0

191 660647 160790 MOLKOVA POT-KEMOSTIK KEMOSTIK 228 V 0

192 660648 660640 CANKARJEVA CESTA-PINTAR, RESNIK HŠ 42A 88 V 0

193 660651 225 PRAŠNIKARJEV DREVORED 160060 359 V 0

194 660652 160060 NEVELJSKA POT HŠ 11 87 V 0

195 660653 160060 NEVELJSKA POT-(PRAŠNIKARIJA) HŠ 17 122 V 0

196 660654 160060 NEVELJSKA POT HŠ 23 67 V 0

197 660655 160060 DRNOVŠKOVA POT-IZ NEVELJSKE 
POTI HŠ 9A 178 V 0

198 660656 225 DRNOVŠKOVA POT-IZ CANKARJEVE 
CESTE HŠ 6 107 V 0

199 660657 225 DOM STARAREJŠIH OBČANOV HŠ 26 454 V 0

200 660658 225 MEKINJE-CANKARJEVA C. 21 HŠ 21 32 V 0

201 660681 160060 NEVLJE-OŠEVEK-KUŽNA HŠ 13 676 V 0

202 660682 160060 NEVLJE-DO CERKVE CERKEV 207 V 0

203 660683 160060 NEVLJE-OD CERKVE DO ŠOLE 660680 216 V 0

204 660684 160060 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE 
(mimo Svetica) 414 385 V 0

205 660685 160060 NEVLJE-CAFUTA HŠ 34C 98 V 0

206 660686 160090 NAVLJE HŠ 33I 139 V 0
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207 660691 414 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 54 262 V 0

208 660692 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 70 90 V 0

209 660693 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 64 66 V 0

210 660694 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 81 94 V 0

211 660695 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 89 63 V 0

212 660696 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 109 150 V 0

213 660697 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje HŠ 98A 81 V 0

214 660698 660690 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-novo naselje IGRIŠČE 83 V 0

215 660701 414 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-ŽLINDRA HŠ 30 137 V 0

216 660702 160060 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-
DOBROVOLJC HŠ 140 130 V 0

217 660703 160060 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-BIRK HŠ 128 102 V 0

218 660704 160060 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-SPRUK HŠ 40 102 V 0

219 660711 414 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-R2 414-
DO ŠOLE 160060 528 V 0

220 660712 660710 VRHPOLJE PRI KAMNIKU-SITAR HŠ 224 102 V 0

221 660713 660710 VRHPOLJE PRI KAMNIKU HŠ 210 95 V 0

222 660714 660710 VRHPOLJE PRI KAMNIKU HŠ 208 46 V 0

223 660715 414 VRHPOLJE PRI KAMNIKU HŠ 259 142 V 0

224 660716 414 VRHPOLJE PRI KAMNIKU HŠ 280 176 V 0

225 660722 923 KAMNIŠKA BISTRICA HŠ 2 469 V 0

226 660724 923 KAMNIŠKA BISTRICA RAZCEP 2.053 V 0

227 660726 660720 KAMNIŠKA BISTRICA ŽIČNICA 1.002 V 0

228 660727 660720 KAMNIŠKA BISTRICA V KONCU 1.289 V 0

229 660728 660720 KAMNIŠKA BISTRICA JERMANCA 1.390 V 0

230 661011 160020 TREBELNO PRI PAVLOVČAH HŠ 2 791 V 0

231 661031 160020 SPODNJE PALOVČE HŠ 3A 219 V 0

232 661032 661030 SPODNJE PALOVČE HŠ 11A 79 V 0

233 661033 072010 SPODNJE PALOVČE HŠ 13 434 V 0

234 661034 072010 SPODNJE PALOVČE HŠ 18A 279 V 0

235 661041 160020 VRANJA PEČ-VOLGEMUT HŠ 14 354 V 0

236 661042 160020 VRANJA PEČ HŠ 27 359 V 0

237 661043 160020 VRANJA PEČ HŠ 5A 168 V 0

238 661052 160020 VELIKA LAŠNA HŠ 48 1.051 V 0

239 661053 661050 VELIKA LAŠNA HŠ 35 289 V 0

240 661061 414 POTOK APLENČAR-VELIKA LAŠNA 160020 2.536 V 0

241 661062 661060 POTOK-VELIKA LAŠNA-KRESAČ HŠ 7 165 V 0

242 661063 414 POTOK-HŠ 1 HŠ 1 187 V 0

243 661064 661060 POTOK-KOVAČ HŠ 14 241 V 0

244 661072 414 LOKE V TUHINJ-KLOBČAR HŠ 24 753 V 0

245 661073 414 LOKE V TUHINJU-VOBOVŠE HŠ 6 683 V 0

246 661074 661070 LOKE V TUHINJU-novo naselje HŠ 3I 404 V 0

247 661075 661070 LOKE V TUHINJU-novo naselje HŠ 3E 91 V 0

248 661076 414 LOKE V TUHINJU-VAŠČAR HŠ 4 231 V 0

249 661077 414 LOKE-MIMO CERKVE 414 109 V 0

250 661078 661070 LOKE V TUHINJU HŠ 3J 185 V 0

251 661079 661077 LOKE V TUHINJU 9B HŠ 9B 32 V 0
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252 661081 414 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ŠUŠTAR HŠ 27 402 V 0

253 661082 414 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU HŠ 25 250 V 0

254 661083 414 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-
VRTAČNIK HŠ 6A 234 V 0

255 661084 414 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-KD 414 111 V 0

256 661086 414 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-
POVEZOVALNA 414 384 V 0

257 661088 661080 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU RAZCEP 382 V 0

258 661091 414 PODHRUŠKA-HOMAR HŠ 10 222 V 0

259 661092 414 PODHRUŠKA-PODGORA BRV 370 V 0

260 661101 161010 POREBER HŠ 9A 448 V 0

261 661102 661100 POREBER HŠ 8 233 V 0

262 661103 161010 POREBER HŠ 3C 173 V 0

263 661104 161010 POREBER HŠ 21 148 V 0

264 661105 161010 POREBER-DO KOTNIKA HŠ 10 211 V 0

265 661106 161010 POREBER HŠ 17 54 V 0

266 661111 161010 HRIB PRI KAMNIKU HŠ 6 262 V 0

267 661112 161010 HRIB PRI KAMNIKU HŠ 3 297 V 0

268 661113 161010 SOTESKA HŠ 100 174 V 0

269 661121 414 SOTESKA-BOŽIČ HŠ 7 134 V 0

270 661122 414 SOTESKA-STRMEC HŠ 76 610 V 0

271 661123 414 VIR PRI NEVLJAH HŠ NH 225 V 0

272 661124 414 MARKOVO-ŠUŠTAR HŠ 2J 207 V 0

273 661125 414 MARKOVO-novo naselje HŠ 2F 60 V 0

274 661131 161020 MARKOVO-KOTNIK HŠ 4E 95 V 0

275 661132 161020 MARKOVO-ROŽIČNO 161040 1.512 V 0

276 661133 161040 SELA PRI KAMNIKU 661140 451 V 0

277 661134 161020 MARKOVO HŠ 13B 223 V 0

278 661141 161040 SELA PRI KAMNIKU HŠ 1 183 V 0

279 661142 161040 SELA PRI KAMNIKU-ROŽIČNO HŠ 11 344 V 0

280 661143 161040 SELA PRI KAMNIKU HŠ 14 44 V 0

281 661144 161040 SELA PRI KAMNIKU HŠ 19 177 V 0

282 661145 161040 SELA PRI KAMNIKU HŠ 23 98 V 0

283 661146 161040 SELA PRI KAMNIKU HŠ 12 125 V 0

284 661151 161020 STUDENCA HŠ 9 554 V 0

285 661152 161020 STUDENCA HŠ 27A 130 V 0

286 661161 161030 GOZD HŠ 44 103 V 0

287 661163 161120 GOZD HŠ 32 1.143 V 0

288 661164 160120 GOZD HŠ 1 76 V 0

289 661166 160120 GOZD HŠ 9 214 V 0

290 661167 161030 GOZD 160120 173 V 0

291 661171 225 ŽAGA-PODSTUDENEC HŠ 11A 943 V 0

292 661172 225 PODSTUDENEC HŠ 14A 248 V 0

293 661173 225 PODSTUDENEC HŠ 6 214 V 0

294 661174 225 PODSTUDENEC HŠ 7 111 V 0

295 661175 225 PODSTUDENEC HŠ 2 424 V 0

296 661181 161160 RAKOV ROB-PLANINA KISOVEC DOM 2.636 V 493 - Luče
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297 661191 225 KRIVČEVO-KRANJSKI RAK 924 3.293 V 0

298 661192 661190 KRIVČEVO HŠ 8 293 V 0

299 661194 661190 KRIVČEVO HŠ 16 547 V 0

300 661196 661190 KRIVČEVO HŠ 20 145 V 0

301 661201 225 KALIŠE-ZAVRH PRI ČRNIVCU HŠ 5 1.030 V 0

302 661203 661200 KALIŠE-ZAVRH PRI ČRNIVCU HŠ 1 426 V 0

303 661204 661200 KALIŠE HŠ 7 124 V 0

304 661205 225 PODLOM-KALIŠE 924 847 V 0

305 661206 225 PODLOM-GJURIN HŠ 7 186 V 0

306 661207 225 PODLOM HŠ 5 395 V 0

307 661211 161040 TROBELNO HŠ 5 196 V 0

308 661221 161060 BELA PEČ-TROBELNO 161040 756 V 0

309 661222 161060 SOVINJA PEČ HŠ 1 173 V 0

310 661231 161060 BELA PEČ HŠ 6 1.344 V 0

311 661232 161040 BELA PEČ HŠ 5 179 V 0

312 661241 161040 ZNOJILE 161040 293 V 0

313 661251 161040 ŽUBEJEVO-DOLINA HŠ 5 591 V 0

314 661252 161040 ŽUBEJEVO HŠ 4 357 V 0

315 661261 161060 BELA PEČ-KOČEVO HŠ 2 1.018 V 0

316 661271 414 BUČ-PIRŠEVO HŠ NH 863 V 0

317 661272 414 BUČ HŠ 6 209 V 0

318 661273 414 BUČ HŠ 4A 104 V 0

319 661274 414 BUČ HŠ 14A 96 V 0

320 661275 414 BUČ HŠ 30 220 V 0

321 661276 414 BUČ HŠ 31A 82 V 0

322 661277 414 BUČ HŠ 25 292 V 0

323 661278 661270 BUČ HŠ 7 87 V 0

324 661281 160020 VASENO-SIDOL 661280 2.034 V 0

325 661282 235010 SIDOL 661280 875 V 0

326 661291 661580 HRUŠEVKA-PODBREG HŠ 1 478 V 0

327 661293 661580 PRAPROČE V TUHINJU-DO MEJAČA HŠ 6 804 V 0

328 661294 661580 RAVNE PRI ŠMARTNEM-PRAPROČE 
V TUHINJU HŠ 2 1.139 V 0

329 661301 661290 RAVNE PRI ŠMARTNEM-SENDOLC HŠ 1 131 V 0

330 661303 661580 RAVNE PRI ŠMARTNEM 661580 1.526 V 0

331 661304 661580 RAVNE PRI ŠMARTNEM-MIKLAVŽ 
NAD GRADIŠČEM HŠ 9 1.427 V 0

332 661311 414 ŠMARTNO V TUHINJU 414 575 V 0

333 661312 661310 ŠMARTNO V TUHINJU-NA KLJUČ HŠ 8E 343 V 0

334 661313 414 ŠMARTNO V TUHINJU 661310 251 V 0

335 661314 661310 ŠMARTNO V TUHINJU 661310 157 V 0

336 661315 414 ŠMARTNO V TUHINJU 661310 62 V 0

337 661316 661310 ŠMARTNO V TUHINJU HŠ 35 174 V 0

338 661317 661320 ŠMARTNO V TUHINJU HŠ 45 73 V 0

339 661318 161070 ŠMARTNO V TUHINJU HŠ 31 140 V 0

340 661319 161070 ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ HŠ 2 694 V 0
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341 661321 661310 ŠMARTNO V TUHINJU-GRADIŠČE 
V TUHINJU HŠ 8 2.151 V 0

342 661322 661320 GRADIŠČE V TUHINJU HŠ 12 227 V 0

343 661323 661310 ŠMARTNO HŠ 26A 55 V 0

344 661331 414 STEBLJEVEK-VRHAČ 661340 1.903 V 0

345 661341 161070 LAZE V TUHINJU HŠ 31 61 V 0

346 661342 161070 LAZE V TUHINJU HŠ 36 173 V 0

347 661343 414 LAZE V TUHINJU HŠ 4E 167 V 0

348 661344 661340 LAZE V TUHINJU HŠ 4J 45 V 0

349 661345 414 LAZE V TUHINJU HŠ 28 1.174 V 0

350 661346 161080 LAZE V TUHINJU HŠ 16F 174 V 0

351 661347 414 LAZE V TUHINJU HŠ 23 124 V 0

352 661348 661340 LAZE V TUHINJU HŠ 23B 55 V 0

353 661349 661340 LAZE V TUHINJU-PERČIČ HŠ 24 371 V 0

354 661351 235010 PŠAJNOVICA HŠ 12 262 V 0

355 661352 161120 PŠAJNOVICA HŠ 2 139 V 0

356 661361 161120 GABROVNICA HŠ 9 535 V 0

357 661371 735270 MALI RAKITOVEC-VELIKI RAKITOVEC HŠ 5 1.182 V 0

358 661372 661370 VELIKI RAKITOVEC 661370 243 V 0

359 661373 661370 VELIKI RAKITOVEC HŠ 4 77 V 0

360 661374 661370 VELIKI RAKITOVEC HŠ 2A 58 V 0

361 661375 661370 VELIKI RAKITOVEC HŠ 2 167 V 0

362 661381 161070 STARA SELA 661380 906 V 0

363 661382 161080 ZGORNJI TUHINJ HŠ 12A 717 V 0

364 661383 161080 ZGORNJI TUHINJ 661380 557 V 0

365 661384 161080 ZGORNJI TUHINJ 414 907 V 0

366 661385 161080 ZGORNJI TUHINJ HŠ 45 66 V 0

367 661386 661380 ZGORNJI TUHINJ HŠ 17 51 V 0

368 661391 414 MALI HRIB HŠ 9 851 V 0

369 661392 661390 MALI HRIB HŠ 8 73 V 0

370 661401 414 VELIKI HRIB HŠ 5A 844 V 0

371 661403 661400 VELIKI HRIB HŠ 8 48 V 0

372 661411 414 CIRKUŠE V TUHINJU-VELIKI HRIB 414 1.342 V 0

373 661421 414 LIPLJE HŠ 5 2.536 V 0

374 661431 235030 GABROVNICA HŠ 3 70 V 0

375 661432 235030 GABROVNICA HŠ 6 44 V 0

376 661441 414 ČRNI VRH V TUHINJU HŠ 1 1.200 V 0

377 661451 107080 ČEŠNJICE V TUHINJU 107080 282 V 0

378 661461 414 ŠPITALIČ-PETERŽIVEC HŠ 22 1.472 V 0

379 661462 414 ŠPITALIČ-PUSTOTNIK HŠ 20 981 V 0

380 661463 414 ŠPITALIČ-KISOVŠEK HŠ 19 1.193 V 0

381 661464 661460 ŠPITALIČ HŠ 15 271 V 0

382 661465 661460 ŠPITALIČ-ZOBAVA HŠ 17 752 V 0
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Zap. 
št.

Številka 
ceste 

ali odseka

Začetek 
ceste 

ali odseka
Potek ceste

Konec 
ceste 

ali odseka

Dolžina 
ceste 

ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

383 661466 282120 ŠPITALIČ 414 232 V 0

384 661467 282120 ŠPITALIČ-DOLINA HŠ 41 718 V 0

385 661468 282120 ŠPITALIČ HŠ 27 733 V 0

386 661469 661460 ŠPITALIČ-DROLC HŠ 14 110 V 0

387 661471 282120 ŠPITALIČ-OKROG PRI MOTNIKU 107080 2.652 V 0

388 661472 107080 OKROG PRI MOTNIKU 107080 225 V 0

389 661481 414 ŠPITALIČ-BELA (LIPOVEC) HŠ 26 1.911 V 0

390 661482 414 BELA HŠ 5 445 V 0

391 661483 414 BELA HŠ 25 355 V 0

392 661484 161100 ZGORNJI MOTNIK HŠ 5 104 V 0

393 661485 161100 BELA HŠ 11 101 V 0

394 661486 161100 BELA HŠ 19 406 V 0

395 661487 161100 BELA HŠ 10 497 V 0

396 661491 282120 BELA HŠ 6 613 V 0

397 661492 282120 BELA-NADLISTNIK HŠ 9 583 V 0

398 661493 282120 ŠPITALIČ-NOVA REBER HŠ 44 120 V 0

399 661501 414 MOTNIK 414 310 V 0

400 661502 414 MOTNIK HŠ 3 158 V 0

401 661503 661500 MOTNIK HŠ 4A 214 V 0

402 661504 661500 MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK HŠ 4 1.554 V 0

403 661505 161110 MOTNIK 414 433 V 0

404 661506 661500 MOTNIK 661500 213 V 0

405 661507 161110 MOTNIK-MIMO CERKVE 161110 452 V 0

406 661508 161100 ZGORNJI MOTNIK-PODBREGAR HŠ 12 156 V 0

407 661509 661500 MOTNIK-OKROG CERKVE 661500 94 V 0

408 661511 161100 MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK HŠ 9 1.159 V 0

409 661517 414 ZGORNJI MOTNIK HŠ 13 1.250 V 0

410 661521 161110 ZAJASOVNIK-BELA RAZCEP 1.440 V 0

411 661523 161110 ZAJASOVNIK HŠ 2 258 V 0

412 661525 161110 ZAJASOVNIK HŠ 7A 520 V 0

413 661526 447 ZAJASOVNIK HŠ 3 659 V 0

414 661527 661520 ZAJASOVNIK HŠ 4 144 V 0

415 661531 413 KORENOVA CESTA HŠ 9 301 V 0

416 661541 916310 ZGORNJI MOTNIK HŠ 18A 111 V 0

417 661551 160030 TUNJICE HŠ 15A 46 V 0

418 661561 161090 GOLICE HŠ 7 294 V 0

419 661571 160110 TUNJICE 660380 104 V 0

420 661581 414 BUČ-HRUŠEVKA-PODBREG-RAVNE 
PRI ŠMARTNEM RAZCEP 5.012 V 0

421 661591 160100 SPODNJE STRANJE-STOLNIK-LANIŠE 039800 2.184 V 0

422 735261 235031 GABROVNICA-LUKOVICA 235030 202 V 1.071 - Lukovica

423 735271 235030 LIPA-RAKITOVEC 161120 1.562 V 276 - Lukovica

V…vsa vozila, P…pešci SKUPAJ 177.916 m
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o me-
rilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 
in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije 
za ceste, št. 37162-3/2013-323(507) z dne 17. 12. 2013 in 
št. 37162-3/2014-15(507) z dne 29. 1. 2014.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 9/09, 49/09 in 44/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2014-6/7 
Kamnik, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1338. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Kamnik

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), 34. člena 
Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– UPB1) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik 
na 30. seji dne 23. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Kamnik

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik se imenujejo:
– predsednik:
mag. Dušan Žumer
– namestnik predsednika:
Janez Rozman
– član:
Božidar Spruk
– namestnik člana:
Janez Hribar
– član:
Domen Gruden
– namestnica člana:
Marija Vanda Sajovic Verbole
– članica:
Valentina Kokotec
– namestnik članice:
Damjan Matičič.

2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kamnik je Glavni 

trg 24, Kamnik.

3. člen
Mandat Občinske volilne komisije Občine Kamnik traja 

4 leta in začne teči 6. 6. 2014.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2010
Kamnik, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1339. Sklep o cenah storitev prevzema vsebine 
iz nepretočnih greznic, prevzema blata 
iz obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav ter prilagoditev 
normativnega nazivnega premera vodomera 
za obračunavanje storitev gospodarskih javnih 
služb varstva okolja

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 97/12 in 92/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kam-
nik (Uradni list RS, št. 91/07), 20. in 21. člena Odloka o oskrbi 
s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09), 
27. in 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, 
št. 64/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 
30. seji dne 23. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o cenah storitev prevzema vsebine  

iz nepretočnih greznic, prevzema blata  
iz obstoječih greznic in malih komunalnih 

čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega 
nazivnega premera vodomera za obračunavanje 

storitev gospodarskih javnih služb  
varstva okolja

1. člen
Uvede se nova cena za storitve prevzema vsebine iz 

nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, v okviru storitev gospodarske 
javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode« v Občini Kamnik, in sicer:

Opis Enota Cena brez DDV

Storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata 
iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

EUR/m3 dobavljene pitne 
vode 0,28
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Cena opravljene storitve se uporabnikom obračuna gle-
de na dobavljeno količino pitne vode. Kadar se poraba pitne 
vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva 
normirana poraba pitne vode skladno z zakonodajo.

Ostali stroški, vezani na obstoječe greznice in male 
komunalne čistilne naprave do 50 PE, znašajo:

– izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne 
naprave za naprave, ki imajo v skladu z zakonodajo ustrezne 
certifikate in izjave o skladnosti: 50,00 EUR/enkratna storitev,

– izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ocena 
obratovanja za naprave, ki nimajo v skladu z zakonodajo 
ustreznih certifikatov in izjav o skladnosti: 340,00 EUR/en-
kratna storitev,

– izdelava potrdila in priloge k potrdilu v skladu z Uredbo 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10): 50,00 EUR/kos,

– vsako dodatno praznjenje, torej več kot enkrat na tri 
leta in manj kot enkrat na eno leto, ter odvoz vsebine obsto-
ječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 6 m3 v 
območju izvajanja gospodarske javne službe, v primerih, da 
ima naprava oziroma objekt pridobljeno uporabno dovoljenje, 
se izvede brez doplačila.

V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve 
in DDV.

2. člen
Kot najbolj pogost oziroma normativen nazivni premer 

vodovodnega priključka se v skladu s spremenjeno zakono-
dajo namesto DN 13 določi DN 20, ki se uporablja kot faktor 1 
pri obračunu omrežnine v okviru obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja.

V skladu s sprejetim cenikom v Občini Kamnik to po-
meni:

– Omrežnina za storitev oskrbe s pitno vodo za vodomer 
DN 20 (faktor 1) znaša 2,6333 EUR/mesec (brez DDV).

– Omrežnina za odvajanje odpadne in padavinske vode 
za vodomer DN 20 (faktor 1) znaša 5,3355 EUR/mesec (brez 
DDV).

– Omrežnina za čiščenje odpadne in padavinske vode 
malih čistilnih naprav, ki so del kanalizacijskega omrežja za 
vodomer DN 20 (faktor 1), znaša 3,1210 EUR/mesec.

V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve 
in DDV.

3. člen
Vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere, raz-

lične od DN 20, se bo omrežnina zaračunavala po enakih 
razmerjih, kot do prilagoditve te cene, in sicer po 30. 10. 2014 
oziroma do sprejetja novih cen omrežnine.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k cenam omrežnine in cenah, vezanih na obstoječe 
greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospo-
darske javne službe »Odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik (Uradni list RS, 
št. 10/10).

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

listu Republike Slovenije, za obračun storitev gospodarske 
javne službe varstva okolja v Občini Kamnik pa se začne 
uporabljati 1. 5. 2014.

Št. 354-23/2014
Kamnik, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KOMEN

1340. Zaključni račun proračuna Občine Komen 
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 in 46/13) 
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09) je 
občinski svet na 25. redni seji dne 16. 4. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Komen za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za 

leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013 

obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Zaključni 
račun 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.311.096

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.325.581

70 DAVČNI PRIHODKI 2.555.376

700 Davki na dohodek in dobiček 2.287.662

703 Davki na premoženje 184.374

704 Domači davki na blago in storitve 83.340

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 770.205

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 572.262

711 Takse in pristojbine 3.527

712 Globe in druge denarne kazni 8.706

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.708

714 Drugi nedavčni prihodki 163.002

72 KAPITALSKI PRIHODKI 17.611

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 17.611

73 PREJETE DONACIJE 7.797

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878

731 Prejete donacija iz tujine 5.919

74 TRANSFERNI PRIHODKI 960.107

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 327.675

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 632.432

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.153.514

40 TEKOČI ODHODKI 1.271.254
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 293.319

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.418

402 Izdatki za blago in storitve 869.911

403 Plačila domačih obresti 46.491

409 Rezerve 15.116

41 TEKOČI TRANSFERI 1.395.359

410 Subvencije 21.244

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 781.590

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 166.260

413 Drugi tekoči domači transferi 426.264

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.414.361

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.414.361

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.539

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 68.897

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.642

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 157.583

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 129.996

55 ODPLAČILA DOLGA 129.996

550 Odplačilo domačega dolga 129.996

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 27.587

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –129.996

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –157.583

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 182.344

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen iz-

kazujejo po zaključnem računu za leto 2013 naslednje stanje:

 - 1 - 

 
Prenos sredstev iz leta 2012 40.493,66 EUR
Prihodki sredstev v letu 2013 1.000,00 EUR
Odhodki sredstev v letu 2013 0,00 EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31.12.2013 41.493,66 EUR  

 
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2013 

se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2013.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-1/2014-28
Komen, dne 16. aprila 2014

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.
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1341. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Komen za leto 2014

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 118/03, 56/05) je Občinski svet Občine Komen na 
25. redni seji dne 16. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Komen za leto 2014

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2014 znaša 
0,00437 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 
dalje.

Št. 032-4/2014
Komen, dne 16. aprila 2014

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

LENDAVA

1342. Zaključni račun proračuna Občine Lendava 
za leto 2013

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 ter 101/13) in 122. člena 
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 
48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je 
Občinski svet Občine Lendava na 45. /redni/ seji dne 17. 4. 
2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Lendava za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Lendava za leto 2013.

Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in po-
sebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih 
straneh Občine Lendava.

Št. 03504-0012/2014-3
Lendava, dne 17. aprila 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

1343. Tehnični pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o 
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na 
območju Občine Lendava

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 
– UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) 
je Občinski svet Občine Lendava na 45. redni seji dne 17. 4. 
2014 sprejel

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega 

pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov na območju Občine Lendava

1. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunal-

nih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 60/13) se besedilo druge alineje 1. točke 7. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»1-tedenska za biološko razgradljive kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad v spomladanskem, poletnem in jesenskem 
času od meseca marca do oktobra in 2-tedenska v zimskem 
času od novembra do februarja, od večstanovanjskih objek-
tov;«

2. člen
V Tehničnem pravilniku se v 1. točki 7. člena doda tretja 

alineja, ki glasi:
»2-tedenska za biološko razgradljive kuhinjske odpadke 

in zeleni vrtni odpad od gospodinjstev v stanovanjskih hišah;«.

3. člen
V Tehničnem pravilniku v 1. točki 7. člena, sedanja tretja 

alineja postane četrta alineja, ter sedanja četrta alineja postane 
peta alineja.

4. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunal-

nih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 60/13) se besedilo prve alineje drugega odstavka 10. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»120 litrov za 1 osebo v gospodinjstvu (sodilo za ob-
računavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov je 60 l 
posoda);«.

5. člen
V Tehničnem pravilniku se v 10. členu doda odstavek, 

ki glasi:
»Za zbiranje in prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada je minimalna velikost 
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izhodiščne posode 120 l. V večstanovanjskih objektih je sodilo 
za obračun stroškov izvajanja javne službe zbiranje in prevoz 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada volumen 30 l na odvoz na osebo. Formula za izračun 
mesečnega stroška = 30 l x št. oseb x frekvenca odvoza x 
cena za liter.«

6. člen
Ta Tehnični pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03503-0001/2013-3
Lendava, dne 17. aprila 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

PUCONCI

1344. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov 
na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Puconci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 16. člena Statuta Občine 
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je 
Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 24. 4. 
2014 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

programov in projektov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v Občini Puconci

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci 
(Uradni list RS, št. 21/13) se prva alinea 4. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»– da imajo izvajalci programov in projektov na pod-
ročju socialnega in zdravstvenega varstva sedež ali organi-
zacijsko enoto v Pomurski regiji in je njihov program dejav-
nosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Puconci,«.

Osma alinea 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– program oziroma projekt izvajajo v Občini Puconci 

oziroma za občane Občine Puconci.«

2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2013
Puconci, dne 24. aprila 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

1345. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v 
Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 16. člena 
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07– UPB1, 18/10 
in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 
24. 4. 2014 sprejel 

S K L E P
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne  
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja go-

spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.

2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odva-

janja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je 
sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, 
cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske 
dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene 
storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji 
cene in na računu prikazujejo ločeno.

3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode 

za vodomer DN<20 znaša 11,79 EUR/mesec. Omrežnina se 
obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s pre-
merom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:

DN<20 1 11,79

20<DN<40 3 35,38

40<DN<50 10 117,93

50<DN<65 15 176,90

65<DN<80 30 353,80

80<DN<100 50 589,66

100<DN<150 100 1.179,32

150<DN 200 2.358,64

Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 
0,2807 EUR/m3.

Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za 
vodomer DN<20 znaša 3,14 EUR/mesec. Omrežnina se obra-
čunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 
vodomera, skladno s spodnjo preglednico:



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 5. 5. 2014 / Stran 3775 

Premer Faktor omrežnine Omrežnina/mesec

DN<20 1 3,14

20<DN<40 3 9,41

40<DN<50 10 31,38

50<DN<65 15 47,07

65<DN<80 30 94,15

80<DN<100 50 156,92

100<DN<150 100 313,83

150<DN 200 627,66

Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 
0,8893 EUR/m3.

Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz ob-
stoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.

V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.

4. člen
Cene omrežnine za odvajanje komunalne in čiščenje ko-

munalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, 
se obračunajo v višini 70%.

5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in či-

ščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o ceni 
storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 
(Uradni list RS, št. 28/13).

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 
1. maja 2014 dalje.

Št. 354-0010/2014
Puconci, dne 24. aprila 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

RADEČE

1346. Sklep o ustavitvi postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za jugovzhodni del območja urejanja 
počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini 
Radeče

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP in 106/10, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) in 49. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) 
sprejeme županja Občine Radeče

S K L E P
o ustavitvi postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za jugovzhodni 
del območja urejanja počitniškega naselja 

Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče

1. člen
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za jugovzhodni del območja urejanja počitniškega naselja 

Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče, ki je bil začet s Sklepom o za-
četku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
jugovzhodni del območja urejanja počitniškega naselja Čimerno 
– ČI 14 v Občini Radeče (Uradni list, RS, št. 96/13), se ustavi.

2. člen
Postopek se ustavi na podlagi mnenja št. 35001-19/2014/2-

01021259 z dne 19. 2. 2014, ki ga je izdalo Ministrstvo za in-
frastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugovzhodni 
del območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v 
Občini Radeče se ustavi do izvedbe celovite presoje vplivov 
na okolje.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Radeče.

Št. 350-7/2013/9
Radeče, dne 23. aprila 2014

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

SEŽANA

1347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Sežana za leto 2013

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12) in 
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je 
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 24. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana 

za leto 2013
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana 
za leto 2013.

2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 

16.640.735,12 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem ra-

čunu za leto 2013 izkazuje naslednje stanje:

A) BILANCA PRIHODKOV IN DHODKOV EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 14.714.665,94
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.295.236,87

70 DAVČNI PRIHODKI 8.501.364,14
700 Davki na dohodek in dobiček 6.893.821,00
703 Davki na premoženje 1.187.768,48
704 Domači davki na blago in storitve 418.634,76
706 Drugi davki 1.139,90

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.793.872,73
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 2.378.553,05
711 Takse in pristojbine 4.336,76
712 Globe in druge denarne kazni 41.594,89
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713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 20.042,67

714 Drugi nedavčni prihodki 349.345,36

72 KAPITALSKI PRIHODKI 227.968,32

720 Prihodki od prodaje 48.173,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 179.795,32

73 PREJETE DONACIJE 5.783,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.620,00

731 Prejete donacije iz tujine 2.163,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.897.738,97

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.120.302,64

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.777.436,33

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 287.938,78

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 287.938,78

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.316.069,84

40 TEKOČI ODHODKI 4.211.412,03

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 958.592,90

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 151.832,78

402 Izdatki za blago in storitve 3.004.641,85

403 Plačila domačih obresti 95.344,50

409 Rezerve 1.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.487.775,79

410 Subvencije 109.855,50

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.643.665,10

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 282.645,23

413 Drugi tekoči domači transferi 2.451.609,96

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.207.432,55

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 6.207.432,55

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 409.449,47

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 16.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 393.449,47

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) –1.601.403,90

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 7.141,74

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.141,74

750 Prejeta vračila danih posojil 7.141,74

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 7.141,74

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 1.800.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.800.000,00

500 Domače zadolževanje 1.800.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 324.665,28

55 ODPLAČILO DOLGA 324.665,28

550 Odplačila domačega dolga 324.665,28

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –118.927,44

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.475.334,72

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.601.403,90
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2013 znaša 

106.335,49 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na sple-

tni strani Občine Sežana: www.sezana.si.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po 

zaključnem računu za leto 2013 izkazujejo naslednje stanje:

Prenos iz leta 2012 79.283,50
Prihodki leta 2013 1.000,00
Odhodki leta 2013 0,00
Stanje denarnih sredstev
31. 12. 2013 80.283,50

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v re-
zervni sklad Občine Sežana za leto 2014.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/2014-10
Sežana, dne 24. aprila 2014

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

1348. Pravilnik o dovolilnicah za vožnjo vozil 
na območjih Občine Sežana

Na podlagi 44. člena Odloka o občinskih cestah in neka-
tegoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v 
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 51/12) in 16. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet 
Občine Sežana na seji dne 24. 4. 2014 sprejel
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P R A V I L N I K
o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih 

Občine Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil 

na območjih Občine Sežana, na katerih je na podlagi postavljene 
prometne signalizacije dovoljena vožnja z izdano dovolilnico, obli-
ko in vsebino dovolilnic ter evidentiranje izdanih dovolilnic.

2. člen
Kot dokazila o upravičenosti uporabe dovolilnic iz 1. čle-

na tega pravilnika se uporabljajo le obrazci, ki jih določa ta 
pravilnik.

II. POSTOPEK

3. člen
(1) Postopek izdaje dovolilnic vodi občinska uprava Obči-

ne Sežana na podlagi določb odloka, ki ureja občinske ceste in 
nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
zakonodaje s področja cestnega prometa in tega pravilnika.

(2) V postopku izdaje dovolilnic se smiselno uporabljajo 
določila zakona o splošnem upravnem postopku.

4. člen
(1) Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo 

na območju Občine Sežana, za katero se s prometno signa-
lizacijo zahteva izdaja dovolilnic (v nadaljevanju: dovoljeno 
območje). Dovolilnica se izjemoma izda za vožnjo z vozilom 
do oziroma z zemljišča – parcele, ki se nahaja na dovoljenem 
območju, zaradi prevoza materiala – tovora, organiziranega 
ogleda območja, prevoza invalidnih oseb ipd.

(2) Dovolilnica za vožnjo vozila na dovoljenem območju se 
izda kot priloga odločbe občinske uprave na obrazcu. Obrazec 
je lahko tiskan z ustreznimi praznimi rubrikami ali se v celoti iz-
piše na osebnem računalniku. Na dovolilnico z grbom in žigom 
Občine Sežana se vpiše številka izdane odločbe, vrsta vozila, 
območje, za katerega se dovolilnica izda ter trajanje dovolilnice. 
Ta podatek vpiše javni uslužbenec z obstojnim kemičnim pisalom 
ali se za konkreten primer izpiše na osebnem računalniku.

(3) Dovolilnica se izda v obliki predpisanega obrazca, ki 
je sestavni del in priloga tega pravilnika in je lahko časovno 
neomejena, obdobna ali enkratna. O izdani dovolilnici se ob-
vesti Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hr-
pelje - Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju: Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo).

5. člen
(1) Vlagatelj mora za pridobitev dovolilnice v vlogi navesti 

naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek/naziv pravne osebe, 

naslov in kontaktni telefon);
– podatke o lastništvu zemljišča – parcele na območju, za 

katerega se izdaja dovolilnica;
– podatke o vozilu;
– namen in predvideni čas vožnje na dovoljenem ob-

močju.
(2) Na zahtevo izdajatelja dovolilnice mora vlagatelj k 

vlogi za pridobitev dovolilnice priložiti naslednje dokumente 
in soglasja:

– kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, s katerim na-
merava voziti na dovoljenem območju;

– ustrezno soglasje lastnika zemljišča – parcele na do-
voljenem območju (zaradi sečnje, pogozdovanja, kmetovanja, 
koriščenja kamnoloma ipd.);

– morebitne druge listine.

6. člen
(1) Za vlogo za pridobitev dovolilnice je vlagatelj dolžan 

plačati upravno takso po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Kolikor je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine 

Sežana določena višina plačila za pridobitev dovolilnice, je 
vlagatelj dolžan plačati pridobitev dovolilnice na podlagi obja-
vljenega cenika, sicer se dovolilnica pridobi brezplačno.

7. člen
V postopku izdaje dovolilnice, je na odločbo ali sklep 

občinske uprave dovoljena pritožba na župana, ki o pritožbi 
dokončno odloči.

8. člen
Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic.

III. OBVEZNOSTI VOZNIKA IN UPRAVIČENCA UPORABE 
DOVOLILNICE

9. člen
(1) Voznik vozila mora imeti dovolilnico v času vožnje na 

dovoljenem območju pri sebi in jo na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe pokazati.

(2) Upravičenec uporabe dovolilnice je dolžan izdajatelju 
prijaviti vsako odtujitev ali izgubo dovolilnice. Prijava mora biti 
vložena pisno in mora vsebovati izjavo o resničnosti prijave 
in se le kot taka obravnava kot vloga za pridobitev nove do-
volilnice. Na podlagi take vloge in predhodnega preverjanja 
podatkov, se upravičencu lahko izda novo dovolilnico.

10. člen
Dovolilnica je prenosljiva pod pogojem, da gre za isto 

vrsto vozila in za isti namen vožnje, za katerega je bila dovo-
lilnica izdana.

IV. NADZOR

11. člen
Preverjanje upravičenosti uporabe dovolilnice opravlja 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V primeru zlorabe in ne-
pravilne uporabe dovolilnice Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo zaseže dovolilnico in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah 
posreduje občinski upravi.

V. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Ta pravilnik ne velja za postopek izdaje parkirnih dovolilnic 

na podlagi Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega 
cestnega prometa v Občini Sežana.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/2014-7
Sežana, dne 24. aprila 2014

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.
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DOVOLILNICA ZA VOŽNJO 

 

___________________________________________________ 
(vrsta vozila) 

 

NA OBMOČJU: ___________________________________________________________________ 

 

ZA OBDOBJE: ___________________________________________________________________ 

 

 

Št. dovolilnice / odločbe: ___________________ m.p. 

Datum izdaje dovolilnice: ___________________ 

 
V času vožnje na zgoraj navedenem območju mora voznik na zahtevo pooblaščene uradne osebe dovolilnico 

pokazati. 
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TOLMIN

1349. Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, 
na katerih se plačuje parkirnina

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 
– ZUJF) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09 in 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 32. seji 
dne 24. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o določitvi javnih parkirnih površin,  

na katerih se plačuje parkirnina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v Občini Tolmin zagotavlja območje 

prometne ureditve posebej urejenih javnih površin namenje-
nih časovnemu parkiranju, kjer je parkiranje dovoljeno na 
označenih javnih parkirnih prostorih in se plača parkirnina 
za javne površine označene z modro barvo in opremljene z 
ustrezno signalizacijo in parkomatom.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
(1) javna površina je površina, katere raba je pod enaki-

mi pogoji namenjena vsem, kot je: javna cesta, ki je v uporabi 
za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica, 
športna oziroma rekreacijska površina, če gre za površino v 
javni rabi;

(2) parkirni prostor je del javne površine, namenjene 
parkiranju enega vozila;

(3) parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na 
katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;

(4) parkirni listek je potrdilo o plačilu za parkiranje, ki 
daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem 
na parkirnem listku;

(5) parkirna cona je območje časovno omejenega par-
kiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih 
prostorih, za katerega je plačana parkirnina, določena s tem 
odlokom;

(6) pristojni organ je organ Občine Tolmin, pristojen za 
promet.

II. UREDITEV PARKIRANJA NA JAVNIH POVRŠINAH

3. člen
Javne površine, kjer se plačuje parkirnina, in čas, v 

katerem se parkirnina plačuje, določi Občinski svet Občine 
Tolmin s sklepom.

4. člen
Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 

določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za 
katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirni-
ne je uporabnik javne parkirne površine, parkirnega prostora.

5. člen
(1) Višino parkirnine za parkiranje na javnih površinah 

določi Občinski svet Občine Tolmin s sklepom.
(2) Na javnih parkirnih površinah, na katerih se plačuje 

parkirnina, je prva ura parkiranja brezplačna. Vsaka naslednja 
ura parkiranja je plačljiva po tarifi, ki jo določi s sklepom Občin-
ski svet Občine Tolmin.

(3) Za prvo brezplačno uro parkiranja uporabnik pritisne 
najprej vrednost urne tarife nato pa izpis plačilnega listka.

(4) Ob plačilu parkirnine, parkomat sam prišteje brezplač-
no uro parkiranja in določi čas trajanja parkiranja.

6. člen
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, ob-

veza plačila parkirnine in njena višina so razvidne iz prometne 
signalizacije in obvestila na parkomatu.

(2) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o 
plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parki-
ranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da 
je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo.

7. člen
(1) Pristojni občinski organ določi parkirne prostore na javnih 

parkirnih površinah, parkirnih conah, namenjene parkiranju vozil 
invalidom. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno in-
validsko parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkirnem vozilu 
na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in 
je v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Invalidi so na invalidskih conah dolžni plačati parkirni-
no, v skladu z veljavno tarifo parkiranja.

III. NADZOR

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska 

uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

9. člen
(1) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik, 

ki parkira na javni površini in ne plača parkirnine, in ki ravna v 
nasprotju s 4., 6. ali 7. členom tega odloka.

(2) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v na-
sprotju s 4., 6. ali 7. členom tega odloka, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 100 eurov.

10. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Sklep o ure-

ditvi in režimu plačila parkirnine med upravno stavbo Občine 
Tolmin in Gregorčičevo ulico v Tolminu, št. 03209-0001/2002 z 
dne 21. 12. 2005 in Sklep o spremembi režima parkiranja med 
upravno stavbo Občine Tolmin in Gregorčičevo ulico v Tolminu 
z dne 6. 12. 2005.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007- 0002/2014
Tolmin, dne 25. aprila 2014

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

TRŽIČ

1350. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču 
na območju Občine Tržič

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – 
ZJZP, 57/11), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZiv – UPB3, 
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Uradni list RS, št. 38/13), 3. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 34/09 in 92/13) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list 
RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji 
dne 17. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih 

živali v zavetišču na območju Občine Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja lokalne gospo-
darske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih 
živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Tržič (v nadaljevanju: občina).

2. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska 

razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je 
javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

– nadzor nad izvajanjem odloka.

3. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporab-
ljajo predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe pomoči, oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali.

4. člen
(pomen pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je 
določen z zakonom, ki ureja področje varstva živali.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(oblika in območje opravljanja javne službe)

Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot kon-
cesionirana dejavnost na celotnem območju občine.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega naslednje 
naloge:

– sprejem prijave o zapuščeni živali,
– zagotovitev potrebne veterinarske pomoči zapuščenim 

živalim,

– zagotovitev ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapu-
ščenim živalim,

– skrb za iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma 
prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,

– skrb za ažurno vodenje registra psov.
Izvajalec javne službe mora občini enkrat letno posredo-

vati register psov v občini ter najmanj dvakrat letno poročati o 
opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena občini, in 
enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
JAVNIH DOBRIN

7. člen
(zavetišče za živali)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali 
v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo živali.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

8. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)

Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, 
mora o tem obvestiti izvajalca javne službe (zavetišče) oziroma 
občinsko upravo Občine Tržič.

Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. 
Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival name-
ščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi 
drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za 
žival ustrezno skrbel.

Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji 
skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik 
živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, 
krije stroške občina, kjer je žival najdena.

Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna no-
vemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe 
živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh 
od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

9. člen
(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev 
zavetišča:

– iz proračuna občine,
– iz proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in 

opremo, vendar največ do višine 50% njihove dejanske vred-
nosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojni 
minister;

– iz drugih virov (darila, donacije, subvencije ipd).
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje 

zavetišča iz naslednjih virov:
– iz proračuna občine;
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki 

deluje v javnem interesu;
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– iz drugih virov.

10. člen
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga 
na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet občine 
in svet zavetišča.
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VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO

11. člen
(zavetišče)

Za izvajanje dejavnosti javne službe občina zagotovi za-
vetišče. Če občina ne zagotovi zavetišča, ga mora zagotoviti 
izvajalec javne službe.

Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod ena-
kimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi 
občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega 
pooblastila, uporablja vsakdo.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

12. člen
(nadzorni organ)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni 
organ občinske uprave.

Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli 
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne 
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

IX. KONČNA DOLOČBA

13. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 344-0002/2014
Tržič, dne 17. aprila 2014

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1351. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi 
cen programov za predšolsko vzgojo 
v Občini Tržič

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) 
in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Ob-
činski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 17. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 

za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo 

v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 92/13) se prvi odsta-
vek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 
1. člena znaša 2,07 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno od-
soten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil, če so starši oziroma skrbniki pravočasno 
javili odsotnost otroka. Za pravočasno javljeno odsotnost se 
šteje, če so starši oziroma skrbniki otroka odjavili najkasneje 
do 8. ure za tekoči dan.«

2. člen
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov 

za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje.

Št. 602-1/2013-45
Tržič, dne 17. aprila 2014

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1320. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno (ZPDZC-1) 3721
1321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tro-

šarinah (ZTro-N) 3729
1322. Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih 

(ZVV-D) 3730
1323. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 

postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij drža-
vljanom držav članic Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske konfedera-
cije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D) 3731

OBČINE
CANKOVA

1324. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 
prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine 
Cankova 3733

CELJE
1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o oglaševanju v Mestni občini Celje 3734
1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje 3735

1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni 
občini Celje 3736

GORENJA VAS - POLJANE
1328. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo 
– Toplice 3736

1329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 3745

1330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3746

HORJUL
1331. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hor-

jul za leto 2013 3746
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