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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2650. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Arabski 
republiki Egipt

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Arabski republiki Egipt

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Arabski republiki Egipt postavim Tatjano Miškovo.

Št. 501-03-11/2014-2
Ljubljana, dne 14. avgusta 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2651. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih 

sredstev posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, 
ki so pravne osebe

Na podlagi prvega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K 
o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe

1. člen
Ta pravilnik ureja pravila, pod katerimi lahko po vzposta-

vitvi sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni države 
oziroma občin posredni uporabniki državnega in občinskih 

proračunov ter ožji deli občin, ki so pravne osebe (v nadaljnjem 
besedilu: pravne osebe), nalagajo prosta denarna sredstva.

2. člen
Prosta denarna sredstva so denarna sredstva, ki še niso 

uporabljena v skladu z dejavnostjo posamezne pravne ose-
be in ostanejo na podračunu, vključenem v sistem enotnega 
zakladniškega računa, po plačilu obveznosti na določen dan.

3. člen
Pravna oseba lahko do določitve roka o njeni vključitvi 

v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 
enotnega zakladniškega računa samostojno upravlja s prostimi 
denarnimi sredstvi.

Z določitvijo roka iz prejšnjega odstavka je določen tudi 
skrajni datum zapadlosti posamezne nove vezave oziroma na-
laganja prostih denarnih sredstev pravne osebe, ki se vključuje 
v sistem enotnega upravljanja v sistemu enotnega zakladniške-
ga računa države oziroma občine.

4. člen
Pri nalaganju prostih denarnih sredstev morajo pravne 

osebe spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. 
Prosta denarna sredstva se nalagajo v skladu s splošnimi pred-
pisi in akti, ki urejajo upravljanje za posamezno pravno osebo.

5. člen
Posredni uporabniki državnega proračuna morajo upra-

vljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države 
ponuditi prosta denarna sredstva, katerih znesek je enak ali 
višji od 50.000 eurov, pred sklenitvijo depozita ali nalaganjem 
teh sredstev v vrednostne papirje, razen v primeru nalaganja 
v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija. Skupni obseg naložb prostih denarnih sredstev posa-
meznega posrednega proračunskega uporabnika izven sistema 
enotnega zakladniškega računa ne sme presegati 50.000 eurov.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države lahko v primeru neupoštevanja omejitev iz prej-
šnjega odstavka obvesti pristojno ministrstvo.

Za pogoje in način ponudbe prostih denarnih sredstev iz 
prvega odstavka se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja upra-
vljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa, 
v delu, ki se nanaša na vloge denarnih sredstev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli ob-
čin, ki so pravne osebe, morajo za finance pristojnemu organu 
občinske uprave na njegovo zahtevo ponuditi prosta denarna 
sredstva pred deponiranjem ali nalaganjem teh sredstev v 
vrednostne papirje.

6. člen
Imetnik podračuna, ki želi na zakladniški podračun položiti 

vlogo, jo predloži na način, kakor ga določa pravilnik, ki ureja 
upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa.
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7. člen
Pogodbe, ki jih pravna oseba sklene za vezavo prostih 

denarnih sredstev do določitve roka za vključitev v sistem eno-
tnega upravljanja, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega 
so bile sklenjene.

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

nik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabni-
kov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, 
ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-441/2014/8
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0044

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister 

za finance

2652. Pravilnik o poročanju o naložbah prostih 
denarnih sredstev izven sistema enotnega 
zakladniškega računa države

Na podlagi 64. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o poročanju o naložbah prostih denarnih 

sredstev izven sistema enotnega zakladniškega 
računa države

1. člen
Ta pravilnik ureja načine poročanja posrednih proračun-

skih uporabnikov o naložbah prostih denarnih sredstev izven 
sistema enotnega zakladniškega računa države.

2. člen
Posredni proračunski uporabnik poroča o naložbah pro-

stih denarnih sredstev upravljavcu sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa države.

3. člen
Posredni proračunski uporabnik, ki prosta denarna 

sredstva naloži izven sistema enotnega zakladniškega ra-
čuna države, mora v desetih delovnih dneh po posamezni 
naložbi obvestiti upravljavca sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa države na Obrazcu za poročanje o 
naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega 
zakladniškega računa države, ki je Priloga 1 tega pravilnika 
in njegov sestavni del. Obrazec mora poslati v elektronski 
obliki.

Na način iz prejšnjega odstavka sporoči podatke o 
naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega 
zakladniškega računa države tudi posredni proračunski upo-
rabnik, ki prejme poziv upravljavca sredstev sistema enotne-
ga zakladniškega računa države. Podatke mora sporočiti v 
desetih delovnih dneh po prejemu poziva.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države lahko v primeru, da posredni proračunski upo-
rabnik krši določila prvega in drugega odstavka tega člena, 
o tem obvesti pristojno ministrstvo.

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

nik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev (Uradni 
list RS, št. 23/04 in 137/06).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-440/2014/8
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0045

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister 

za finance

Priloga



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 14. 8. 2014 / Stran 7027 
P

R
IL

O
G

A
 1

  
 

O
br

az
ec

 z
a 

po
ro
ča

nj
e 

o 
na

lo
žb

ah
 p

ro
st

ih
 d

en
ar

ni
h 

sr
ed

st
ev

 iz
ve

n 
si

st
em

a 
en

ot
ne

ga
 z

ak
la

dn
iš

ke
ga

 ra
ču

na
 d

rž
av

e 
 ši

fra
 P

U
: 

  
 

 
 

 
 

na
zi

v 
P

U
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

v 
tis

oč
 E

U
R

 

st
an

je
 

na
 d

an
* 

eu
ro

 d
ep

oz
iti

 p
ri 

do
m

ač
ih

 
po

sl
ov

ni
h 

ba
nk

ah
 

na
lo

žb
e 

v 
vr

ed
no

st
ne

 p
ap

irj
e 

(V
P

) 
os

ta
le

 fi
na

nč
ne

 
na

lo
žb

e 
3*

* 
dr

ža
vn

i V
P

 R
S

 
os

ta
li 

do
m

ač
i V

P
1  

tu
ji 

V
P

 2*
*  

kr
at

ko
ro
čn

i 
do

lg
or

oč
ni

 
da

tu
m

 
za

pa
dl

os
ti

kr
at

ko
ro
čn

i
do

lg
or

oč
ni

kr
at

ko
ro
čn

i
do

lg
or

oč
ni

la
st

ni
šk

i
kr

at
ko

ro
čn

i
do

lg
or

oč
ni

la
st

ni
šk

i
kr

at
ko

ro
čn

i 
do

lg
or

oč
ni

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

po
d 

ta
be

lo
 z

a 
vs

ak
o 

ka
te

go
rij

o 
na

ve
di

te
 n

jih
ov

e 
vr

st
e 

in
 v

re
dn

os
t p

os
am

ez
ni

h 
in

st
ru

m
en

to
v 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 v 

to
 k

at
eg

or
ijo

 s
od

ijo
: 

  
  

  
2 v 

to
 k

at
eg

or
ijo

 s
od

ijo
: 

  
  

3 v 
to

 k
at

eg
or

ijo
 s

od
ijo

: 
  

  
  

do
m

ač
i k

om
er

ci
al

ni
 z

ap
is

i, 
  

  
tu

ji 
ko

m
er

ci
al

ni
 z

ap
is

i, 
  

  
de

po
zi

ti 
v 

tu
ji 

va
lu

ti 
pr

i d
om

ač
ih

 in
 tu

jih
 b

an
ka

h,
 

po
trd

ila
 o

 v
lo

ga
h 

v 
do

m
ač

i v
al

ut
i, 

  
  

po
trd

ila
 o

 v
lo

ga
h 

v 
tu

ji 
va

lu
ti,

 
  

to
čk

e 
vz

aj
em

ni
h 

sk
la

do
v,

 
  

  
ob

ve
zn

ic
e 

ba
nk

, 
  

  
  

dr
ža

vn
e 

ob
ve

zn
ic

e 
  

  
iz

ve
de

ni
 fi

na
nč

ni
 in

st
ru

m
en

ti,
 

  
  

ob
ve

zn
ic

e 
po

dj
et

ij,
 

  
  

  
ob

ve
zn

ic
e 

ba
nk

, 
  

  
ne

po
sr

ed
ne

 n
al

ož
be

, 
  

  
  

de
ln

ic
e,

 
  

  
  

  
ob

ve
zn

ic
e 

po
dj

et
ij,

 
  

  
dr

ug
o:

 
  

  
  

  
dr

ug
o:

 
  

  
  

  
de

ln
ic

e,
 

  
  

  
- 

  
  

  
  

- 
  

  
  

  
dr

ug
o:

 
  

  
  

- 
  

  
  

  
- 

  
  

  
  

- 
  

  
  

- 
  

  
  

  
- 

  
  

  
  

- 
  

  
  

- 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
*v

 p
or

oč
ilu

 n
e 

sm
e 

bi
ti 

vk
lju
če

no
 s

ta
nj

e 
vl

og
, k

i j
ih

 im
aj

o 
PU

 p
ol

ož
en

e 
pr

i U
pr

av
lja

vc
u 

sr
ed

st
ev

 s
is

te
m

a 
EZ

R
 d

rž
av

e 
v 

sk
la

du
 s

 te
m

 p
ra

vi
ln

ik
om

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

**
na

ve
de

na
 m

or
a 

bi
ti 

pr
ot

iv
re

dn
os

t v
 E

U
R

, i
zr

ač
un

an
a 

po
 re

fe
re

nč
ne

m
 te
ča

ju
 B

an
ke

 S
lo

ve
ni

je
, v

el
ja

vn
em

 n
a 

da
n 

po
ro
ča

nj
a 

  
  

 



Stran 7028 / Št. 62 / 14. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

2653. Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu 
enotnega zakladniškega računa

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega 

zakladniškega računa

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje prostih denarnih sredstev 

na podračunih imetnikov podračunov v sistemu enotnega za-
kladniškega računa.

Ta pravilnik določa tudi način in pogoje za sprejemanje 
vlog in dajanje likvidnostnih posojil ter odobravanje prekorači-
tve pozitivnega stanja na podračunu imetnikov podračunov v 
sistemu enotnega upravljanja sistema enotnega zakladniškega 
računa (v nadaljnjem besedilu: EZR).

II. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI V SISTEMU EZR DRŽAVE

1. Imetniki podračunov

2. člen
Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upra-

vljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki 
lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno 
upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.

Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, 
so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih pro-
stimi denarnimi sredstvi upravlja upravljavec sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa.

2. Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih

3. člen
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnikov podra-

čunov iz prejšnjega člena se obrestujejo v skladu s pravilnikom, 
ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter 
določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladni-
škega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se prosta denarna sredstva 
na podračunih imetnikov podračunov ne obrestujejo v primeru, 
ko je izračunana obrestna mera za stanja na podračunih ime-
tnikov podračunov negativna.

3. Vloge denarnih sredstev

4. člen
Vloga denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: vloga) je 

prenos prostih denarnih sredstev s posameznega podračuna 
imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na za-
kladniški podračun, ki se izvrši na podlagi plačilnega navodila 
imetnika podračuna.

5. člen
Imetnik podračuna, ki želi na zakladniški podračun položiti 

vlogo, pošlje upravljavcu sredstev sistema enotnega zakla-
dniškega računa države prek spletnega programa sistema za 
upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa (v nadaljnjem besedilu: spletni program EZRLKV) napo-
ved vloge v vsebini in obliki, določeni v obrazcu Napoved vloge, 
ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

V primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV 
lahko imetnik podračuna izjemoma pošlje upravljavcu sred-
stev sistema enotnega zakladniškega računa države vlogo na 
obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika. Obrazec mora poslati v 
elektronski obliki.

Imetnik podračuna pošlje napoved vloge upravljavcu 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države naj-
pozneje do 12. ure en delovni dan pred pologom vloge.

Sredstva iz naslova vloge morajo biti prenesena na zakla-
dniški podračun najpozneje do 9.30 ure na dan pologa vloge.

6. člen
Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa države sprejme vlogo na zakladniški podračun ne glede 
na njeno višino.

7. člen
Na dan zapadlosti vloge upravljavec sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa države do 10. ure prenese 
sredstva vloge in pripadajoče obresti z zakladniškega podraču-
na na podračun imetnika podračuna, ki je položil vlogo.

4. Likvidnostna posojila

8. člen
Likvidnostno posojilo je prenos prostih denarnih sredstev 

iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, 
ki je vključen v enotno upravljanje, za namen financiranja nje-
govega kratkoročnega primanjkljaja sredstev.

9. člen
Likvidnostno posojilo lahko upravljavec sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa države da v primeru, če ima 
na voljo ustrezno strukturo vlog.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države lahko daje likvidnostna posojila tudi iz prostih 
denarnih sredstev na podračunih, pri čemer mora upoštevati 
načelo varnosti in likvidnosti EZR.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države lahko zaradi zagotavljanja načela varnosti od 
imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje in ki 
želi najeti likvidnostno posojilo, zahteva ustrezno zavarovanje.

10. člen
Likvidnostno posojilo lahko pridobi le imetnik podračuna, ki 

je vključen v enotno upravljanje, in ki praviloma ob črpanju posojila 
nima prostih denarnih sredstev ali naložb izven sistema EZR.

11. člen
Imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje in 

ki namerava v naslednjem mesecu najeti likvidnostno posojilo, 
mora do 15. v mesecu za naslednji mesec poslati upravljav-
cu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države 
mesečno napoved likvidnostnih posojil prek spletnega progra-
ma EZRLKV v vsebini in obliki, določeni v obrazcu Mesečna 
napoved likvidnostnih posojil, ki je Priloga 2 tega pravilnika in 
njegov sestavni del.

V primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV 
lahko imetnik podračuna pošlje upravljavcu sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa države mesečno napoved li-
kvidnostnih posojil na obrazcu iz Priloge 2. Obrazec mora 
poslati v elektronski obliki.

Zahtevek za črpanje posameznega likvidnostnega posoji-
la pošlje imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, 
upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 
države najpozneje en delovni dan pred črpanjem do 11. ure 
prek spletnega programa EZRLKV v vsebini in obliki, določeni 
v obrazcu Napoved likvidnostnega posojila, ki je Priloga 3 tega 
pravilnika in njegov sestavni del.

V primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV 
lahko imetnik podračuna pošlje upravljavcu sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa države zahtevek za črpanje 
likvidnostnega posojila, na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika. 
Obrazec mora poslati v elektronski obliki.

12. člen
Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa države odgovori na zahtevek en delovni dan pred 
predvidenim črpanjem do 13. ure tako, da zahtevku za črpanje 
likvidnostnega posojila ugodi v celoti, delno ali ga zavrne.
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Na dan črpanja likvidnostnega posojila upravljavec sred-
stev sistema enotnega zakladniškega računa države izvrši 
prenos denarnih sredstev z zakladniškega podračuna na pod-
račun imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, 
najpozneje do 10. ure.

13. člen
Na dan zapadlosti likvidnostnega posojila imetnik pod-

računa, ki je vključen v enotno upravljanje, vrne zapadlo likvi-
dnostno posojilo in pripadajoče obresti s svojega podračuna na 
zakladniški podračun do 9.30 ure.

V primeru zamude vračila lahko upravljavec sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa države naloži Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: 
UJP), da izda in izvrši plačilna navodila s podračuna imetnika 
podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški 
podračun za znesek likvidnostnega posojila in pripadajočih 
obresti, ki ga ta ni pravočasno vrnil skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi od zapadlosti posojila do plačila.

V primeru nezadostnega kritja na podračunu imetnika za 
plačilo neplačanih obveznosti po prejšnjem odstavku, lahko 
upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 
države naloži UJP, da izda in izvrši plačilna navodila do višine 
neporavnane obveznosti v breme denarnih sredstev imetnika 
podračuna v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolaga na 
kateremkoli podračunu, odprtem pri UJP, oziroma na računu 
pri Banki Slovenije ali poslovni banki.

UJP pridobi pooblastilo za nakazilo sredstev iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena na potrjenem obrazcu iz Priloge 3.

5. Obrestovanje vlog in likvidnostnih posojil

14. člen
Vloge in likvidnostna posojila imetnikov podračunov, ki 

so vključeni v enotno upravljanje, se obrestujejo po primerljivih 
obrestnih merah, kakor jih upravljavec sredstev sistema eno-
tnega zakladniškega računa države dosega na finančnem trgu 
za posle sistema EZR.

Obresti za vloge in likvidnostna posojila se izračunajo na 
naslednji način:

obresti =

glavnica x obrestna mera v  %  
x število dni

360

6. Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu

15. člen
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu je sestavni 

del kritja na podračunu imetnika podračuna, ki je vključen v 
enotno upravljanje, in je namenjena financiranju le meddnev-
nega primanjkljaja njegovih sredstev.

16. člen
Pri odobritvi prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu 

imetnika podračuna mora upravljavec sredstev sistema eno-
tnega zakladniškega računa države upoštevati načelo varnosti 
in likvidnosti EZR.

17. člen
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu lahko 

upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 
države odobri imetniku podračuna, ki je vključen v enotno upra-
vljanje, le v primeru zagotovljenih prilivov na njegov podračun 
in če imetnik:

– izpolnjuje pogoje za pridobitev likvidnostnega posojila 
iz 10. člena tega pravilnika,

– upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države dnevno sporoča napovedi ter izvedbe denarnih 
tokov po dnevih za zahtevano obdobje.

Višina odobrene prekoračitve pozitivnega stanja znaša 
največ 70  % predvidenih prilivov.

Imetnik podračuna, kateremu je bila odobrena prekora-
čitev pozitivnega stanja, mora zagotoviti pozitivno stanje na 
svojem podračunu najpozneje do 14. ure na dan odobrene 
prekoračitve.

18. člen
Zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na 

podračunu pošlje imetnik podračuna, ki je vključen v enotno 
upravljanje, upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladni-
škega računa države en delovni dan pred predvideno preko-
račitvijo do 13. ure na obrazcu Prekoračitev pozitivnega stanja 
na računu, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.

19. člen
Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa države odgovori na zahtevek en delovni dan pred pred-
videno prekoračitvijo do 15. ure tako, da zahtevku za odobritev 
prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu ugodi v celoti, 
delno ali ga zavrne.

Na dan odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na pod-
računu upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države imetniku podračuna najpozneje do 10. ure omo-
goči plačevanje obveznosti do višine odobrene prekoračitve.

20. člen
Ne glede na določbe 5., 11., 12., 13., 17., 18. in 19. člena 

tega pravilnika lahko proračun Republike Slovenije, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije napoved vloge, najavo 
likvidnostnega posojila in zahtevek za odobritev prekoračitve 
pozitivnega stanja na podračunu pošljejo upravljavcu sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa države tudi na dan 
pologa vloge ali črpanja likvidnostnega posojila oziroma pre-
koračitve pozitivnega stanja na podračunu, lahko pa najemajo 
tudi meddnevna likvidnostna posojila.

Delovne postopke za navedeno napoved vlog, najema-
nje likvidnostnih posojil in odobritve prekoračitve pozitivnega 
stanja na podračunu iz prejšnjega odstavka sprejme Likvidno-
stna komisija Ministrstva za finance, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije.

III. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI V SISTEMU EZR OBČINE

21. člen
Za obrestovanje prostih denarnih sredstev na podraču-

nih, vključenih v sistem EZR občine, se uporablja 3. člen tega 
pravilnika.

Za obrestovanje vlog in danih likvidnostnih posojil v siste-
mu EZR občine se uporablja 14. člen tega pravilnika.

Župan v skladu s tem pravilnikom določi način in pogoje spre-
jemanja vlog ter dajanja likvidnostnih posojil v sistemu EZR občine.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

22. člen
Ne glede na prvi odstavek 5. člena ter prvi in tretji odsta-

vek 11. člena tega pravilnika imetnik podračuna upravljavcu 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države do 
31. decembra 2014 pošilja napoved vloge na obrazcu iz Pri-
loge 1 tega pravilnika, mesečno napoved likvidnostnih posojil 
na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika ter zahtevek za črpanje 
likvidnostnega posojila na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za 

upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa 
(Uradni list RS, št. 100/02, 78/04, 137/06, 115/07, 91/08 in 22/10).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-439/2014/8
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0046

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

Priloga
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2654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen 
pakirni material v mednarodnem prometu

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 
42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, četrtega odstavka 
68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstve-
nem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za 
kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni 

material v mednarodnem prometu

1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni ma-

terial v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 
in 101/10) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo obde-
lan in označen, in sicer:

– toplotno obdelan (npr. v toplotni komori) po postopku z 
mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po 
svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 
56 °C za najmanj 30 minut,

– toplotno dielektrično obdelan (npr. v mikrovalovni komo-
ri) po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se 
je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel 
po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na naj-
manj 60 oC za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpi-
sana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja, ali

– zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski 
uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni s 
standardom ISPM 15.«.

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta-
vek, ki se glasita:

»(5) Za namene zagotavljanja pogojev toplotne obdelave 
iz prvih dveh alinej prvega odstavka tega člena je potrebno 
med obdelavo spremljati temperaturo lesa na točki, ki je naj-
verjetneje najhladnejša in na kateri traja najdlje, da se doseže 
ciljna temperatura.

(6) Načini obdelave iz tega člena se lahko uporabijo za že 
izdelan lesen pakirni material ali za posamezne kose lesa, ki se 
uporabijo za izdelavo lesenega pakirnega materiala.«.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Fitosanitarni upra-

vi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Repu-
blike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedilo 

»obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika« nado-
mesti z besedilom »obrazcu 3: Izjava obrata, ki je dostopen pri 
upravi in na njeni spletni strani«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo 
»preverja zlasti« nadomesti z besedilom »preverja izpolnjevanje 
zahtev, predpisanih s standardom ISPM 15, še zlasti naslednje«.

V drugi alineji se besedilo »v sredici lesa« nadomesti z 
besedilom »na najhladnejši točki lesa, ustrezno umerjenost 
opreme v skladu z navodili proizvajalca«.

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

»(3) Če obratu les, obdelan v skladu s prvim oziroma dru-
gim odstavkom 4. člena tega pravilnika, za izdelavo lesenega 
pakirnega materiala zagotavlja druga pravna ali fizična oseba 
(v nadaljnjem besedilu: podizvajalec) z naslovom ali sedežem 
v drugi državi, mora biti ta podizvajalec registriran v svoji državi 
pri pristojnem organu v skladu s standardom ISPM 15.«.

4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogi je treba priložiti:
– kopijo pogodbe, če obratu ustrezno opremo za posebno 

obdelavo lesenega pakirnega materiala ali ustrezno obdelan 
les za izdelavo lesenega pakirnega materiala zagotavlja po-
dizvajalec,

– podpisano izjavo iz druge alineje prvega odstavka prej-
šnjega člena in

– izpolnjen vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata na 
obrazcu 4: Vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata, ki je 
dostopen pri upravi in na njeni spletni strani.«.

5. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »Stroške uradne 

potrditve, ki se opredelijo s pogodbo iz 18. člena tega pravil-
nika, nosi obrat.« nadomesti z besedilom »Stroške uradne 
potrditve nosi obrat. Višina stroškov je določena s predpisom, 
ki ureja pristojbine na področju zdravstvenega varstva rastlin.«.

6. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »inšpektorja« 

doda besedilo »oziroma iz uradnih evidenc«, za besedo »pre-
nehal« pa se doda besedilo »opravljati dejavnost, za katero se 
je registriral, oziroma je prenehal«.

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

»(4) Obrat lahko dopolni ali spremeni registracijo glede 
na postopke obdelave lesenega pakirnega materiala iz prvega 
odstavka 4. člena tega pravilnika ali zaradi novih podizvajal-
cev. V tem primeru mora pri upravi vložiti vlogo za dopolnitev 
ali spremembo registracije, pri čemer se smiselno uporabljajo 
določbe 9. člena tega pravilnika.«.

7. člen
V 13. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih 

posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme 
in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te 
dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,«.

Na koncu osme alineje se pika nadomesti z vejico in za 
njo doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»– umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca naj-
manj vsake tri leta.«.

8. člen
V 14. členu se črta 8. točka.
Dosedanja 9. do 12. točka postanejo 8. do 11. točka.

9. člen
V prvem odstavku 15. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi:
»Poslovnik kakovosti mora vsebovati elemente, določene 

s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012, ki določa splošne 
kriterije za organe, ki delujejo na področju certificiranja proizvo-
dov (ISO/IEC Vodilo 17067:2013), ali s standardom SIST EN 
ISO/IEC 17025, ki ureja organiziranost in delovanje preskuše-
valnih in kalibracijskih laboratorijev, oziroma najmanj:«.

10. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uprava dodeli v skladu z določbami zakona, ki ureja 

zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje 
uradne potrditve pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če 
deluje na področju lesarstva oziroma gozdarstva in izpolnjuje 
pogoje iz tega pravilnika.«.

11. člen
Naslov poglavja »V. FITOSANITARNI PREGLED IN IN-

ŠPEKCIJSKI NADZOR« se nadomesti z naslovom »V. KON-
TROLNI PREGLED IN INŠPEKCIJSKI NADZOR«.
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12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
(kontrolni pregled)

(1) Kontrolni pregled nad posebno dodelavo lesenega 
pakirnega materiala izvaja organ za potrjevanje v skladu s tem 
pravilnikom. Kontrolni pregled se pri vsakem registriranem 
obratu izvaja redno in sicer se opravi na podlagi analize tvega-
nja oziroma najmanj en pregled vsake tri leta. Namen rednih 
kontrolnih pregledov je zlasti preverjanje, ali tehnološki postop-
ki obdelave in označevanja lesenega pakirnega materiala še 
izpolnjujejo predpisane zahteve oziroma ali obrati izpolnjujejo 
predpisane obveznosti, ki izhajajo iz registracije.

(2) Organ za potrjevanje po končanem rednem kontrol-
nem pregledu sestavi zapisnik, katerega po en izvod posreduje 
pristojnemu inšpektorju in upravi v vednost.

(3) Organ za potrjevanje upravo obvesti, če kontrolnega 
pregleda zaradi nesodelovanja obrata ni mogel opraviti ali če 
po opravljenem kontrolnem pregledu ugotovi, da zavezanec iz 
registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti.

(4) Stroške kontrolnih pregledov nosi obrat. Višina stro-
škov je določena s predpisom, ki ureja pristojbine na področju 
zdravstvenega varstva rastlin.«.

13. člen
V prilogi 2 se v Legendi črta vejica in besedilo »ki je dobil 

dovoljenje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije«.
Besedilo »* v primeru zaplinjevanja se uporabi medna-

rodno priznana oznaka za uporabljen fumigant« se nadomesti 
z besedilom »* v primeru toplotne dielektrične obdelave se 
namesto HT oznake uporabi mednarodna priznana oznaka 
DH; v primeru zaplinjevanja se namesto HT oznake uporabi 
mednarodno priznana oznaka za uporabljen fumigant«.

14. člen
Prilogi 3 in 4 se črtata.

15. člen
V prilogi 5 se v razdelku III. NAČIN – METODA DODE-

LAVE LESENEGA PAKIRNEGA MATERIALA za besedilom 
»  TOPLOTNA OBDELAVA – HT« doda besedilo »  TOPLO-
TNA DIELEKTRIČNA OBDELAVA – DH«.

V razdelku IV. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKA USPOSO-
BLJENOST OBRATA se v 6. točki besedilo »V SREDICI« 
nadomesti z besedilom »NA NAJHLADNEJŠI TOČKI«.

V 9. točki se besedilo »sredice najdebelejšega« nadome-
sti z besedo »najhladnejšega«.

V razdelku VI. DOKUMENTACIJA se v 3. točki besedilo 
»sredice najdebelejšega« nadomesti z besedo »najhladnejšega«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Postopki uradne potrditve obratov, začeti na podlagi Pra-

vilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v 
mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 
101/10), se končajo v skladu s tem pravilnikom.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-220/2014
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0023

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

2655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike 
motornih vozil v cestnem prometu

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 
49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) izdaja minister za infra-
strukturo in prostor

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

o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih 
vozil v cestnem prometu

1. člen
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih 

vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10 in 63/12) 
se v 1. členu za besedilom »(UL L, št. 168 z dne 1. 5. 2004, 
str. 35)« doda besedilo »ter z Direktivo sveta 2013/22/EU z 
dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju 
prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L, 
št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356)«.

2. člen
Peta alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– vsaj ena učilnica, ki omogoča opravljanje teoretičnega 

preskusa znanja in tečajev vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima 
posamezen kandidat na razpolago vsaj 1,3 m² delovne površi-
ne in predavatelj ter člani izpitne komisije vsaj 2,0 m² delovne 
površine. Prostor mora biti ustrezno ogrevan (vsaj 21 °C) in 
mora imeti zagotovljeno primerno zračenje. Zagotovljene mo-
rajo biti delujoče sanitarije. Ti pogoji veljajo tudi, če se izpiti 
oziroma redna usposabljanja izvajajo na drugi lokaciji.«.

3. člen
Na koncu 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če organizacija v kateri je voznik zaključil izobraže-

vanje za poklic voznika nima pooblastila za izvajanje pridobi-
vanja temeljnih kvalifikacij voznika, lahko vozniku spričevalo 
o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah, na podlagi spričevala 
o zaključenem šolanju za poklic voznika, izda center, ki ima 
pooblastilo za pridobivanje temeljnih kvalifikacij. Spričevalo 
podpiše predsednik komisije za preskus znanja iz 12. člena 
tega pravilnika.«.

4. člen
Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kan-

didat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije in 
veljavno potrdilo da je opravil vozniški izpit. Kandidat, ki še ni 
opravil vozniškega izpita ustrezne kategorije in ne izpolnjuje 
pogoja ustrezne starosti, določene z zakonom, ki ureja varnost 
cestnega prometa, mora pri enem od izvajalcev pridobivanja 
temeljnih kvalifikacij začeti usposabljanje za pridobitev kvalifi-
kacije. Na podlagi potrdila izvajalca, da je začel usposabljanje 
za pridobitev temeljne kvalifikacije, opravi vozniški izpit. Ko 
pridobi tudi temeljno kvalifikacijo voznika, mu na podlagi potr-
dila o opravljenem vozniškem izpitu in spričevala o pridobljeni 
temeljni kvalifikaciji upravna enota izda vozniško dovoljenje. 
Praktični preskus kandidat opravlja pred članom izpitne komi-
sije za praktični preskus znanja. Če kandidat opravlja preizkus 
znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za C in D kategorijo, 
opravlja praktični preizkus samo z vozilom D kategorije.«.

Na koncu devetega odstavka se doda besedilo, ki se 
glasi:

»Zaradi lažjega načrtovanja voženj in morebitnih spre-
memb ali odpovedi kandidatov lahko prijava praktične vožnje 
vsebuje samo podatke o datumu, uri in kraju preskusa ter 
podatke o ocenjevalcu vožnje.«.
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5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
(1) Izpit poteka v slovenskem jeziku. Če je kandidat tuja 

fizična oseba, se poleg slovenščine uporablja tudi tuji jezik. Za 
kandidata, ki ne razume slovenskega jezika komisija zagotovi 
prevod izpitnih pol v jezik, ki ga razume. Izpitne pole kandidata, 
ki odgovorov niso pisali v slovenskem jeziku, komisija oceni, če 
ta jezik razume. V nasprotnem primeru izvajalec zagotovi pre-
vod odgovorov na stroške kandidata pri sodno zapriseženem 
prevajalcu, komisija pa oceni prevedene odgovore.

(2) Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če 
je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk. Ocena 
pri preizkusu znanja je: »je opravil« ali »ni opravil«.

(3) Kandidat, ki ne soglaša z oceno preizkusa znanja, 
se lahko na izpitu oziroma najkasneje v roku dveh dni od 
seznanitve z oceno pritoži pri predsedniku izpitne komisije. 
Predsednik pritožbo preuči in o njej odloči. Lahko pa tudi določi 
drugo komisijo, ki ponovno oceni kandidatovo izpitno polo. Na 
podlagi ocen obeh komisij predsednik komisije odloči o pritožbi. 
Njegova odločitev je dokončna.«.

6. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se doda besedilo, 

ki se glasi:
»Usposabljanje se izvaja v petih programih (modulih). Pro-

grami so oštevilčeni od 1 do 5, usposabljanja pa se izvajajo po 
vrstnem redu (vsako leto en program) in sicer od programa 1 do 
programa 5. Če voznik opravlja usposabljanja vsako leto, začne 
usposabljanje po programu 1 in nadaljuje usposabljanja tako, da 
zaključi skupno 35 urno usposabljanje s programom 5. Vozniki, 
ki v tekočem letu na novo pridobijo temeljno kvalifikacijo vozni-
ka in se odločijo za letna usposabljanja, začnejo usposabljanje 
naslednje leto po programu, ki je predviden za to leto. Če v 
petletnem obdobju veljavnosti temeljne kvalifikacije voznik ka-
kšnega usposabljanja po programih, ki so se v preteklih letih 
že izvajali, ne opravi, opravi usposabljanje za vse programe, ki 
jih v tem času še ni opravil. Vozniki, ki se ne odločijo za letno 
usposabljanje, opravijo usposabljanje za vseh pet programov v 
zadnjem letu preden jim poteče veljavnost kode Evropske unije 
(»95«). Vozniki katerim veljavnost te kode poteče, in je ne podalj-
šajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur 
rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, 
šteto od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljavnost 
kode Evropske unije (»95«). Ko voznik zaključi 35 urno usposa-
bljanje po vseh 5 programih, naslednje leto začne usposabljanje 
po programu številka 1. Vsebine programov so določene v prilogi 
11, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Redno usposabljanje se izvaja v obliki tečaja, ki traja 

35 ur in je razdeljen na pet programov, ki vsak traja sedem ur. 
Voznik redno usposabljanje v trajanju 35 ur opravi v koledar-
skem letu, ko mu poteče veljavnost kvalifikacije. Če se odloči 
za letno usposabljanje opravi vsako leto sedem ur usposablja-
nja, po programih in na način določen v prvem odstavku tega 
člena. Usposabljanje po programu za tekoče leto se lahko 
začne izvajati od 1. decembra predhodnega leta. Ena ura 
usposabljanja traja 45 minut. Izvajalec mora v času sedmih ur 
usposabljanja zagotoviti vsaj tri 15-minutne odmore. Izvajalec 
lahko, za iste kandidate, izvede samo eno 7-urno usposabljanje 
dnevno.«.

Šesti odstavek se črta.

7. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »teden dni« 

nadomesti z besedilom »štiri dni«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V izjemnih primerih na katere izvajalec ni imel vpliva 

(bolezen predavatelja, nenapovedana odsotnost predavatelja …) 
in o njih do datuma izvedbe usposabljanja ni bil obveščen, lah-

ko usposabljanje izvede z drugim predavateljem, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, vendar mora to najkasneje na dan izvedbe 
usposabljanja sporočiti na elektronski naslov, ki ga določi mi-
nistrstvo.«.

8. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, 

izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne 
vloge in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter 
spričevala o rednem usposabljanju izkaznico in jo označi s 
kodo Evropske unije (»95«) skupaj z ustreznimi kategorijami 
dovoljenj ali to označi na kandidatovem vozniškem dovoljenju.

(2) Fizične lastnosti izkaznice morajo biti skladne s stan-
dardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, ki sta modra 
(pantone reflex blue) in rumena (pantone yellow). Metode za 
odobritev, da fizične lastnosti izkaznice ustrezajo mednarodnim 
standardom, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. 
Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred 
ponarejanjem, kakor veljajo za vozniško dovoljenje. Fotografija 
mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem 
papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kan-
didat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez 
klobuka, čepice ali rute, razen pripadnikov verskih skupnosti in 
drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega 
oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto 
ali drugo pokrivalo. Izkaznica je dvostranska.

(3) Prva stran izkaznice vsebuje:
a) rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah«, natisnje-

na z velikimi črkami v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države 
članice EU, ki izkaznico izdaja;

b) ime države članice EU, ki izkaznico izdaja (neobvezno);
c) oznako države članice, ki izkaznico izdaja, natisnjeno 

v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z 12 rumenimi 
zvezdicami; oznake so naslednje:

B: Belgija
CZ: Češka
DK: Danska
D: Nemčija
EST: Estonija
GR: Grčija
E: Španija
F: Francija
HR: Hrvaška
IRL: Irska
I: Italija
CY: Ciper
LV: Latvija
LT: Litva
L: Luksemburg
H: Madžarska
M: Malta
NL: Nizozemska
A: Avstrija
PL: Poljska
P: Portugalska
SLO: Slovenija
SK: Slovaška
FIN: Finska
S: Švedska
UK: Združeno kraljestvo;
d) rubrike s podatki, ki so oštevilčene:
1. priimek imetnika;
2. ime imetnika;
3. datum in kraj rojstva imetnika;
4.a datum izdaje;
4.b datum izteka veljavnosti;
4.c naziv organa, ki je izkaznico izdal (lahko je natisnjen 

na strani 2);
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4.d različne številke, kot na primer številka vozniškega 
dovoljenja za upravne namene (neobvezno);

5.a številka vozniškega dovoljenja;
5.b serijska številka;
6. fotografija imetnika;
7. podpis imetnika;
8. običajni kraj bivanja ali poštni naslov imetnika (neob-

vezno);
9. (pod)kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahte-

ve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
e) naslov »vzorec Evropskih skupnosti« v slovenskem 

jeziku in rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah« v drugih 
uradnih jezikih Skupnosti, natisnjena z modro barvo, tako da 
sestavlja ozadje izkaznice:

– tarjeta de cualificaciön del conductor
– Osvedčeni profesni zpüsobilosti fidiče
– chaufforuddannelsesbevis
– Fahrerqualifizierungsnachweis
– juhi ametipädevuse kaart
– SeXxio eni^öp^raoT)^ oSnyoö
– driver qualification card
– carte de qualification de conducteur
– carta cäiliochta tiomäna
– kvalifikacijska kartica vozača
– carta di qualificazione del conducente
– vadltäja kvalifikäcijas aplieclba
– vairuotojo kvalifikacine kortele
– gepjärmüvezetöi kepesitesi igazolväny
– karta ta kwalifikazzjoni tas-sewwieq
– kwalificatiekaart bestuurder
– karta kwalifikacji kierowcy
– carta de qualificacäo do motorista
– preukaz o kvalifikäcii vodiča
– izkaznica o vozniških kvalifikacijah
– kuljettajan ammattipätevyyskortti
– yrkeskompetensbevis for forare.
(3) Druga stran izkaznice vsebuje rubrike, ki so oštevil-

čene:
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve 

glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
10. kodo Skupnosti, ki potrjuje voznikovo temeljno kva-

lifikacijo;
11. prostor, predviden za morebiten vpis nujnih admini-

strativnih podatkov ali podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem 
prometu (neobvezno). Če so ti podatki v povezavi z rubrikami 
izkaznice iz tega člena, mora biti pred njimi zapisana ustrezna 
številka rubrike.

(4) Rubrike morajo biti obrazložene in sicer na prvi strani 
vsaj za rubrike 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(c), 5(a), 5(b) in na drugi 
strani vsaj za rubriko 10 navedena razlaga oštevilčenih rubrik.

(5) Vzorec izkaznice, ki jo medsebojno priznajo države 
članice Evropske unije, je v prilogi 5 kot sestavni del tega 
pravilnika.«.

9. člen
V 17. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pooblaščeni centri ministrstvu posredujejo letna po-

ročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne kvalifikacije in 
rednih usposabljanjih voznikov. Poročila posredujejo na obraz-
cu, določenem v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika, 
najkasneje do 31. januarja za preteklo leto na elektronski 
naslov, ki ga določi ministrstvo.«.

10. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je v prilogi 1 

tega pravilnika.

11. člen
Za prilogo 10 se dodata novi prilogi 11 in 12, ki sta v prilogi 

2 tega pravilnika.

12. člen
Prva usposabljanja voznikov po programu številka 1 se 

začnejo v letu 2015. Voznike se po tem programu lahko začne 
usposabljati 1. decembra 2014.

Vozniki katerim veljavnost kode Evropske unije (»95«) 
poteče v letih od 2015 do konca leta 2018 opravijo naslednja 
redna usposabljanja:

– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2015 (programi za 
leta 2011, 12, 13, 14 in program 1),

– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2016 (programi za 
leta 2012, 13, 14 ter program 1 in 2),

– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2017 (programi za 
leta 2013, 14 ter program 1, 2 in 3),

– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2018 (programi za 
leta 2014 ter program 1, 2, 3 in 4).

Vozniki iz prejšnjega odstavka po zaključenem usposa-
bljanju nadaljujejo z usposabljanjem po programu, ki je na vrsti 
za naslednje leto.

Prva poročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne 
kvalifikacije voznika in izvedenih rednih usposabljanjih, za ob-
dobje od datuma pridobitve pooblastila za izvajanje pridobi-
vanja temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednih usposabljanj do 
31. decembra 2014, pooblaščeni centri posredujejo ministrstvu 
najkasneje do 31. januarja 2015.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-118/2014
Ljubljana, dne 21. julija 2014
EVA 2014-2430-0055

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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PRILOGA 1 
» 

 
PRILOGA 8 

 
 

NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 
 
 

POTRDILO 
 

O OPRAVLJENEM DELNEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV 
 
 
S tem potrdilom pooblaščeni center za usposabljanje 
 
(naziv centra) ……………………………………………………………………….. potrjuje, 
 
da je voznik/voznica: 
 
ime in priimek voznika/voznice  
datum in kraj rojstva  
državljanstvo  
EMŠO  
 
 
 
 
dne……………….. v kraju………………… opravil/-a tečaj rednega usposabljanja v trajanju 7 
ur, in sicer po programu……………….,  v katerem so bile predstavljene naslednje vsebine: 
 
 

VSEBINE NATANČNEJŠI OPIS  
PREDAVANIH VSEBIN 

  
  
  
 
 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje potrdila)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
 
 
Tabelo po potrebi povečaj 

«. 
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PRILOGA 2 
» 
 

PRILOGA 11 
 

Programi rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu 
 
Vsak program se izvaja 7 šolskih ur (45 minut in 15 minut odmora). V vsakem programu 
lahko izvajalci v okviru 7 šolskih ur 1 uro namenijo vsebinam pomembnim za voznike, ki niso 
navedene v programu so pa aktualne v času, ko se program izvaja. 
 
Program 1. 
 
Varna vožnja in varnostni sistemi (polovica časa) 
 

‐ poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko 
nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju 

‐ ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v 
prometu 

‐ vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti  
‐ udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice  
‐ zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje 

zapletov po nesreči) 
‐ klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč 
‐ ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje 

varnosti potnikov 
‐ ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč 
‐ poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu 
‐ dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje 
‐ ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo 
‐ preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa 
‐ varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu 
‐ pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja 

 
Pravila cestnega prometa (polovica časa) 

 
‐ pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na: 

o pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...) 
o uporaba mobilnega telefona in drugih naprav 
o princip zadrge 
o šibkejši udeleženci v prometu 
o prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti) 
o pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov... 

‐ mase in dimenzije vozil 
‐ zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju)  
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Program 2. 
 
Transportna sredstva in racionalna vožnja (polovica časa) 
 

‐ seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih motornih vozil 
‐ vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek 
‐ pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premikov vozila 
‐ seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehansko delo povezava med 

energijo, časom in močjo 
‐ seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev 
‐ vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov motorjev in vozil 
‐ seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem 
‐ predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgorevanjem 
‐ nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih vozilih (hibridi, plin, vodik ...) 
‐ sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov 
‐ predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem 
‐ razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v 

mirovanju ter gibanju, na ravnini in strmini 
‐ spoznavanje značilnosti kinematične verige 
‐ vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov blaga, vrste prevozov potnikov 

in izbira ustreznega vozila za takšne prevoze) 
‐ pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo 
‐ motivacija voznika za varčno vožnjo 
‐ predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne vožnje 
‐ predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost vozila 
‐ približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči 

pri cestnih vozilih 
‐ sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika 

glede na tovor vozila in lastnosti ceste 
‐ upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva 
‐ razviti sposobnost optimizacije porabe goriva 
‐ osnovni elementi varčne vožnje – osnovna pravila za ekonomičen slog vožnje 
‐ vpliv voznika na porabo goriva 
‐ tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila vožnje in njihova uporaba 

 

Prevoz potnikov – tehnologija prevozov (polovica časa) 
 

‐ poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov,  
‐ zakonski in drugi normativi  
‐ seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot 

subjektom prevoza in prtljago kot predmetom prevoza 
‐ spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v praksi 
‐ vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč 
‐ tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika v praksi in prodaja vozovnic 

(enotni tarifni sistem, relacijski tarifni sistem, conski tarifni sistem, kombinirani tarifni 
sistem) 

‐ sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem prometu 
‐ tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic 
‐ standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa 
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‐ standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega prometa (kakovost vozil, kakovost 
prevoznih storitev) 

‐ način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov 
‐ pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno oviranih oseb 
‐ pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opravljanja prevozov 

 

 
Program 3. 
 
Zdravje pri delu in varovanje okolja (polovica časa) 
 

‐ ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti 
‐ načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog ali drugih snovi, ki lahko 

vplivajo na obnašanje voznika 
‐ psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali 

psihofizičnem stanju 
‐ simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa 
‐ vožnja motornega vozila in stres 
‐ shema stresne situacije 
‐ faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti) 
‐ načini tehnike in metode sproščanja za voznike 
‐ zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev;  

posledice za voznike in preventivni ukrepi 
‐ seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja v cestnem prometu iz vidika 

emisije hrupa, vibracij, vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj … ter 
energijske varčnosti oz. učinkovitosti 

 
Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, počitkov, odmorov in uporaba 
tahografa (polovica časa) 
 

‐ Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih 

‐ Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 
o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in 
spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3820/85. 

‐ Uporaba Tahografa: 
 

 analogni tahograf 
 uvedba digitalnih tahografov 
 sestava digitalnega tahografa 
 zapisovanje digitalnega tahografa 
 uporaba pametnih kartic 
 obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, tahografski vložki, 

izpisi iz digitalnega tahografa) 
 praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različne nastavitve ob 

različnih dogodkih in aktivnostih ...) 
 prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz voznikove kartice 
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‐ Pravila vožnje, odmorov in počitkov 
 vožnja 
 odmor 
 počitek 
 čas razpoložljivosti 
 čas pripravljenosti 
 vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki 
 sankcije na območju Republike Slovenije 

 
 
Program 4. 
 
Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja 
in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev (polovica časa) 
 

- spoznavanje socialnega okolja cestnega prevoza potnikov in blaga ter tržne ureditve 
- seznanitev z različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami gospodarskih družb in 

podjetnikov 
- organizacija glavnih tipov podjetij za cestni prevoz potnikov in blaga 
- naloge podjetja  in posameznih oddelkov podjetja 
- dejavniki poslovanja podjetja in njihov pomen 
- sposobnost z vedenjem prispevati k pozitivni podobi podjetja 
- vedenje voznika in podoba podjetja, 
- pomen kakovosti voznikovih storitev za podjetje 
- organizacija dela, komercialne in finančne posledice spora  
- pojem odgovornosti in motivacija 
- celostno vedenje posameznika (dejavnost – mišljenje –  počutje in čustva – fiziološki 

procesi), odgovornost za svoje lastno ravnanje 
- odnos s sodelavci in nadrejenimi 
- odnos poklica, dela, ki ga opravljamo 
- prilagajanje družbenemu okolju 
- ustrezen vrednostni sistem te moralna in etična načela 
- odgovorno ravnanje v prometu, v podjetju, odgovoren odnos do vozila, sodelavcev … 
- komunikacija voznika  
- osnove delovnega razmerja 
- kolektivne pogodbe 
- sindikalna organiziranost in vloga sindikatov 
- statistika kriminalitete v Sloveniji 
- najpogostejša KD v Sloveniji 
- ilegalne migracije v Sloveniji in drugih državah EU 
- tihotapstvo ilegalnih priseljencev 
- tihotapstvo kot KD 
- povezava z mobilnimi delavci 
- nevarnosti, ki pretijo na voznike 
- voznik kot žrtev različnih kaznivih dejanja (tatvine, izsiljevanja, podtaknjenega tovora 

– mamil, orožja, ilegalcev, ugrabitve, udeležba v hudih prometnih nesrečah) 
- preventivna ravnanja voznika za preprečitev kaznivih dejanj in ilegalnih migracij 
- ravnanje voznika, ko do dejanja že pride 
- posledice takih dejanj za žrtev 
- kako so vozniki lahko aktivno udeleženi v kaznivih dejanjih ali ilegalnih migracijah ter 

kakšne so lahko posledice 
- odgovornosti prevoznika 
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Vrste prevozov potnikov (polovica časa) 
 

Vrste prevozov potnikov v domačem prometu  
 

‐ javni linijski prevoz 
‐ posebni linijski prevoz 
‐ občasni prevoz  
‐ avto taksi prevoz 
‐ stalni izvenlinijski prevoz (Shuttle prevoz) 
‐ prevoz skupin otrok v cestnem prometu 
‐ posebne oblike prevoza 

 
Vrste prevozov potnikov v mednarodnem prometu 

 
‐ sporazum Interbus o občasnih prevozih potnikov z avtobusi v mednarodnem cestnem 

prometu 
‐ uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi 
Uredbe (ES) št. 561/2006 

‐ javni linijski prevoz 
‐ posebni linijski prevoz 
‐ občasni prevoz  
‐ prevozi potnikov z izmeničnimi vožnjami 

 
 
Program 5. prevoz blaga 
 
Prevoz tovora – tehnologija prevozov (polovica časa) 
 

‐ pojem tovor in delitve tovorov po:  
o fizikalnih lastnostih 
o pogojih transporta in skladiščenja 
o po njihovi količini 
o po strukturi - klasifikacije tovorov 
o vrst tovorov po primernosti za prevoz  

‐ transportne sposobnosti tovora in način nalaganja, pritrditve in prevoza 
‐ poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje,  
‐ značilnosti in vrste embalaže,  
‐ lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja 
‐ poznavanje napisov in oznak na embalaži in predpisov v zvezi z embalažo 
‐ poznavanje manipulativnih sredstev in pojem manipulacije 
‐ sistemi pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane in avtomatizirane) 
‐ pretovorna mehanizacija in poznavanje delovnih učinkov in njena tehnična in 

eksploatacijska storilnost 
‐ poznavanje transportnih priprav:  

o paketa kot elementa tehnologije prevoza,  
o standardov in dimenzije paketov,  
o palet (vrst standardov in značilnosti), 
o  zlaganja palet na transportna sredstva in v kontejnerje, izračuna potrebnega 

števila palet,  
‐ razložiti zgradbo in funkcionalno delovanje naprav za dviganje, dviganje in 

prenašanje bremen 
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‐ pojasniti zgradbo in delovanje transportnih manipulativnih sredstev, ki služijo za 
nakladanje in razkladanje vozil 

‐ osnove specifičnih vrst prevozov blaga: 
o Prevoz nevarnega blaga 
o Prevoz hitro pokvarljivega blaga 
o Prevoz živih živali 
o Izredni prevozi 

 
Nalaganje in pritrjevanje tovora (polovica časa) 

 
‐ sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varnostnih predpisov in pravilne 

uporabe vozil 
‐ izračun nosilnosti vozila ali skupine vozil 
‐ izračun koristnega volumna tovornega prostora 
‐ pravilna razporeditev tovora 
‐ vpliv preobremenitve vozila na osi 
‐ stabilnost vozila in težišče 
‐ tehnike pritrjevanja in privezovanja, uporaba zaščitnih jermenov, varnostnih letev, 

uporaba vpenjalnih pripomočkov, pritrdilna mesta na vozilu, uporaba naprav za 
pretovarjanje, pritrjevanje in odstranjevanje ponjav 

‐ seznanitev s strukturo tehnologije prevoza tovora: stopnje prevzema tovora in 
dokumentacije, načinov natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, 
pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku 
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         PRILOGA 12 
 
 

Poročilo o izvedenih preizkusih znanj za pridobitev temeljnih kvalifikacij  
voznika pri pooblaščenem centru…………………………………………………..               

v obdobju od……………….do………………………….     
 
 
Datum 
preizkusa 

Kraj 
izpita 

Število 
kandidatov 

Število 
uspešnih 
kandidatov 

Število 
neuspešnih 
kandidatov 

Odstotek 
uspešnosti 

      
      
      
      
      
      
      
 
Po potrebi tabelo povečaj. 
 
 
 
 
 

Poročilo o izvedenih rednih usposabljanjih voznikov pri pooblaščenem 
centru…………………………………………………..  v obdobju 

od……………….do………………………….     
 
 
Datum usposabljanja Kraj usposabljanja Število prisotnih 

voznikov  
Ime in priimek 
predavateljev 

    
    
    
    
    
    
    
 
Po potrebi tabelo povečaj. 
 
 
 
 
Datum izdelave poročila:   žig   Podpis odgovorne osebe: 
 
____________________                                                        _____________________ 
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2656. Odredba o izvedbi tradicionalnega 
slovenskega zajtrka v letu 2014

Za izvrševanje prvega odstavka 5. člena in prvega odstav-
ka 8. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo 
in okolje

O D R E D B O
o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka  

v letu 2014

1. člen
Ta odredba za izvedbo tradicionalnega slovenskega zaj-

trka v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:

– dan izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka,
– sestavo živil za tradicionalni slovenski zajtrk,
– znesek sredstev za financiranje tradicionalnega sloven-

skega zajtrka na osebo,
– upravičence ter vsebino in obliko zahtevka za povračilo 

sredstev za živila za tradicionalni slovenski zajtrk.

2. člen
(1) Tradicionalni slovenski zajtrk se izvede 21. novembra 

2014.
(2) Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz mleka, 

masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma 
predelani v Sloveniji.

(3) Upravičenci za povračilo sredstev za živila za tradi-
cionalni slovenski zajtrk so vrtci, osnovne šole in zavodi za 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki na dan 21. novembra 
2014 izvedejo zajtrk iz tega člena z vsemi živili iz prejšnjega 
odstavka.

3. člen
(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo sredstev za živila 

iz te odredbe, vključno z DDV, do največ 0,43 eurov (brez DDV) 
na osebo. Če znaša nakup živil za tradicionalni slovenski zajtrk 
manj kot 0,43 eurov (brez DDV) na osebo, upravičenec zahteva 
povračilo sredstev v višini vrednosti kupljenih živil.

(2) Za izračun povračila sredstev za živila iz te odredbe 
posameznemu upravičencu se upošteva:

– za vrtec in zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami: število otrok, vpisanih v Centralno evi-
denco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. 9. 2014, 
ter število vključenih strokovnih delavcev v oddelkih;

– za osnovno šolo: število vpisanih učencev v šolskem 
letu 2014/2015 in število vključenih strokovnih delavcev v od-
delkih iz podatkov, pridobljenih iz organizacijskih poročil osnov-
nih šol za šolsko leto 2014/2015.

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport posreduje Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje.

4. člen
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te od-

redbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca.

5. člen
Upravičenec pošlje zahtevek za povračilo sredstev za ži-

vila za tradicionalni slovenski zajtrk na Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.

6. člen
Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega člena je od 

21. novembra do 28. novembra 2014.

7. člen
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja upravičencem na podlagi zahtevka iz 5. člena te 
odredbe, ki ga predhodno potrdi Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, izplača sredstva.

8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-288/2014
Ljubljana, dne 11. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0175

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

Priloga
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PRILOGA  
 
ZAHTEVEK ZA POVRAČILO SREDSTEV ZA 
ŽIVILA ZA TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK (21. 11. 2014) 

 
 
 
 
 

 
Podatki o upravičencu – vlagatelju: 
Naziv: ________________________________________________________ 
Ulica, kraj in poštna številka:_______________________________________ 
Davčna številka: ________________________________________________ 

 
ZAHTEVEK  

 
 
Uveljavljamo povrnitev sredstev za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka 2014 v 
višini ____________ EUR (z DDV in ob upoštevanju odbitnega deleža DDV). 
 
 
Izjavljamo, da: 
 

1. smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk na dan 21. 11. 2014 v skladu z Odredbo 
o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014 (Uradni list RS, 
št. 62/14); 

2. so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, za kar so 
pridelovalci/predelovalci/dobavitelji priložili ustrezne izjave; 

3. uveljavljani zahtevek vsebuje le sredstva za živila za tradicionalni slovenski 
zajtrk; 

4. je uveljavljani znesek za povrnitev DDV enak skupni vrednosti DDV, ki ga plača 
upravičenec ob upoštevanju odbitnega deleža; 

5. so se morebitni ostanki živil porabili za prehrano otrok in učencev v vrtcih, 
osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami; 

6. so navedeni podatki v tem zahtevku resnični in pravilni. 
 

 
Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:  ___________________________ 

        
                               
                                  
                                  (žig) 

 
 

Datum:                                                          ____________________________ 

Žig Ministrstva za kmetijstvo in okolje 

Zahtevek se pošlje priporočeno  
od 21. 11. do 28. 11. 2014 na  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,  
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2657. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na 
območju Slovenije za julij 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za julij 2014

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2014 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem nižje za 1,1 %.

Št. 9621-114/2014/3
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-1522-0023

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2658. Obvestilo o veljavnosti četrtega, petega 
in šestega dodatka k osmi izdaji Evropske 
farmakopeje

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 17/14) Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

O B V E S T I L O
o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka 

k osmi izdaji Evropske farmakopeje
I

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (14) 1«, ki jo je sprejel 
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in 

farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 26. marca 
2014, začne 1. aprila 2015 v Republiki Sloveniji veljati četrti 
dodatek (Supplement 8.4) k osmi izdaji Evropske farma-
kopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga je 
založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European 
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope 
v Strasbourgu.

II
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (13) 2«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in 
farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 26. marca 
2014, začne 1. julija 2015 v Republiki Sloveniji veljati peti 
dodatek (Supplement 8.5) k osmi izdaji Evropske farma-
kopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga je 
založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European 
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope 
v Strasbourgu.

III
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (13) 3«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in 
farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 26. marca 
2014, začne 1. januarja 2016 v Republiki Sloveniji veljati 
šesti dodatek (Supplement 8.6) k osmi izdaji Evropske far-
makopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga 
je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European 
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v 
Strasbourgu.

IV
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 0070-44/2014
Ljubljana, dne 16. julija 2014
EVA 2014-2711-0047

Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

dr. Matej Breznik l.r.
Direktor
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BRASLOVČE

2659. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Braslovče za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl 
US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Obči-
ne Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine 
Braslovče na 29. redni seji dne 6. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče  

za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2014 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

Skupina/ 
podskupina
kontov

Besedilo
Proračun

 leta 2014
 v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 5.694.356
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.908.248

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.410.513
700 Davki na dohodek in dobiček 3.002.023
703 Davki na premoženje 267.990
704 Domači davki na blago in storitve 140.500
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 497.735
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 178.565
711 Takse in pristojbine 4.000
712 Denarne kazni 3.200
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 3.270
714 Drugi nedavčni prihodki 308.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 150.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih  
sredstev 150.350

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.635.758
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 349.085
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.286.673

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.644.121
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.450.342
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 286.400
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 42.600
402 Izdatki za blago in storitve 1.038.342
403 Plačila domačih obresti  18.000
409 Rezerve 65.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.475.194
410 Subvencije 25.250
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.020.936
412 Transferi neprofitnim org.  
in ustanovam 155.384
413 Drugi tekoči domači transferi 273.624
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.588.305
420 Nakup in gradnja osnovnih  
sredstev 3.588.305

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 130.280
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso  
proračunski upor. 70.900
432 Investicijski transferi  
proračunskim uporabnikom 59.380

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –949.765

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH  
DELEŽEV (750+751+752) 440
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 440

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega  
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah j.p.

OBČINE
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.-V.) 440

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 550.000

500 Domače zadolževanje 550.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 124.020

550 Odplačila domačega dolga 124.020
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) –523.345

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 425.980
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 949.765
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena) 523.473

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.

3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 
550.000,00 EUR.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Bra-
slovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih 
ustanoviteljica je občina), se v letu 2014 ne smejo zadolže-
vati, prav tako Občina Braslovče v letu 2014 ne bo izdajala 
poroštev.

4. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-8/2013
Braslovče, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2660. Odlok o splošnem redu in miru v Občini 
Braslovče

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 
– ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odl. US, 45/10 – ZintPK in 
9/11) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 29. redni seji 
dne 6. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o splošnem redu in miru v Občini Braslovče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok predpisuje obveznosti za osebe na območju 

Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina), našteva prepovedi 
in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.

(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red 
in skrbeti za urejenost svojega okolja.

2. člen
(1) Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne 

osebe, ki:
– prekršek storijo same;
– so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku;
– so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
– so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.

3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi 

in so dostopne vsem pod enakimi pogoji;
2. zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravlje-

ne ali drugače kultivirane površine, namenjene humaniziranju 
bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti;

3. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na 
primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, na-
prave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna 
svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd.);

4. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla 
ali kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen vzdrževanju;

5. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, 
različnih lastnikov, med seboj oddaljenih manj kot 30 metrov;

6. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v 
nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;

7. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki pov-
zroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne moto-
rične motnje ipd.;

8. ureditveno območje je območje celotne občine;
9. bivalno okolje je območje, za katerega je značilna pre-

težno stanovanjska izgradnja;
10. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali prav-

nih oseb;
11. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi 

lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za 
upravljavca lastnik sam.

II. OBVEZNOSTI

4. člen
(1) Obveznosti oseb na območju občine so:
– skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
– varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in 

lastnikov prostora;
– izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v 

prostor.
(2) Osebe na območju občine morajo skrbeti za higieno 

in urejen videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih površin. 
Morebitne degradacije nastale z uporabo javne površine je po-
trebno vrniti v prvotno stanje oziroma urediti stanje, v skladu s 
soglasjem lastnika ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora 
biti izvedena takoj oziroma v upravičenih primerih najkasneje v 
enem mesecu. Po tem času sanacijo na stroške povzročitelja 
izvede režijski obrat občine ali pooblaščeni izvajalec občine.

(3) Osebe so na območju občine dolžne varovati premo-
ženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivno-
stih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške 
povzročitelja.
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(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so loci-
rani na ali neposredno ob javni površini morajo:

– poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, 
da bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;

– poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno 
vzdrževani žlebovi in snegobrani;

– dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, 
ki lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;

– odstraniti drevesa oziroma suhe veje, pri katerih obstaja 
nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali 
njihovo premoženje.

(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na 
površinah namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno čistiti 
sneg, ter s posipanjem omiliti poledico.

(6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upra-
vljavca javne površine.

(7) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe ura-
dnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega odloka.

(8) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega in petega 
odstavka tega člena.

(9) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
mi četrtega in petega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 300 evrov.

(10) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z določbami šestega in sedmega 
odstavka tega člena.

(11) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
šestega in sedmega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 400 evrov.

III. PREPOVEDI

5. člen
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se 

ogroža ali poškoduje premoženje občine oziroma javno dobro.
(2) Na območju občine je prepovedano:
1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben 

način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, 
kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe vode;

2. odmetavati odpadke na javne površine;
3. kuriti vse vrste odpadkov, razen slame in drugih narav-

nih nenevarnih materialov, ki nastajajo v kmetijstvu in gozdar-
stvu v strnjenih naseljih;

4. izlivati odpadne snovi na javne površine;
5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzro-

ča nevarnost ali škodo;
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih in stru-

gah vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah;
8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih;
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na 

javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika;
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez 

dovoljenja lastnika ali upravljavca;
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastni-

ka ali upravljavca zemljišča;
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske 

steze;
13. nadlegovati občane na javnih površinah;
14. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih, ali 

se drugače nedostojno vesti;
15. prenočevati na javnih krajih ali v zasebnih objektih 

brez soglasja lastnika;
16. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, 

kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je 
prepoved vidno označena;

17. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, 
jame, jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge 
odprtine, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

18. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki 
presegajo hrup motorja;

19. zadrževati se v objektih namenjenih parkiranju;
20. parkirati na javnih površinah nepriklopljena priklopna 

vozila izven za to določenih površin;
21. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na 

javnih površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil 
ali prehod pešcev;

22. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave 
postavljene za preprečevanje gibanja;

23. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bode-
čo žico ali na drug nevaren način;

24. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, 
kjer je prepoved označena;

25. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
26. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golo-

be in druge prostoživeče živali na javnih površinah na območju 
občine, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;

27. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, 
kjer so prepovedane.

(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE

6. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali 

javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki 
ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:

– da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev 
parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo 
udeležencev v cestnem prometu;

– da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma 
javne prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke 
ter s sanitarijami;

– da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
– da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor 

in okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve po-
stavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje pred 
prireditvijo.

(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 300 evrov.

V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI

7. člen
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povod-

cu. Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v 
neželen stik z drugimi osebami in živalmi.

(2) Vodnik živali je dolžan:
– imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
– imeti pri sebi pribor in vrečko za odstranjevanje iztreb-

kov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi 
pokazati;

– takoj odstraniti iztrebke.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posa-

meznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega in drugega 
odstavka tega člena.
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(4) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
mi prvega in drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 300 evrov.

VI. NADZOR

8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 

pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba. Za vodenje 
postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe 
tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo 
najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja 
po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo odločb 
o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne poobla-
ščene uradne osebe, ki imajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe 
in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.

(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami ob-
činskih aktov imajo pravico za zagotovitev varnosti, splošnega 
reda, premoženja, zdravja in čistoče, dajati občanom navodila 
in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave posledic prekr-
škov, za katere so pristojni.

(3) Osebe so dolžne ravnati po navodilih in odredbah iz 
prejšnjega odstavka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2014-3
Braslovče, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

CELJE

2661. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Zahodno Ostrožno – 
OPPN OZ-9

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Me-
stne občine Celje sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih  
za območje Zahodno Ostrožno – OPPN OZ-9

1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo

(1) Območje zahodnega Ostrožna urejajo prostorsko 
ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) iz leta 1988 (Odlok o 
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno; 
št. proj. 87/86 v marcu 1988, izdelal Razvojni center Celje, 
TOZD Planiranje, Celje, Uradni list SRS, št. 36/88). S Celjskim 
prostorskim planom se je v letu 2001 nekatera zemljišča znotraj 
PUP-a opredelilo kot stavbna, s pogojem izdelave izvedbenega 

prostorskega akta, kar je po trenutni zakonodaji občinski po-
drobni prostorski načrt.

(2) Stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo, na območju 
veljavnega PUP praktično ni več, zato bo potrebno, skladno 
s smernicami notranjega prostorskega razvoja naselij, ki so 
podane z nacionalnimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti 
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Zakon o prostor-
skem načrtovanju) in potrebami po novogradnjah, za predvide-
na stavbna zemljišča na območju PUP postopoma sprejemati 
izvedbene prostorske akte.

(3) Z nameravano spremembo PUP želi Mestna občina 
Celje na zemljišču v njeni lasti, parcelni številki 1029/17 in 
1028/4, k.o. Ostrožno, omogočiti gradnjo približno 6 eno- ali 
dvostanovanjskih hiš, pod urbanističnimi in arhitekturnimi po-
goji oblikovanja, kot jih določa veljavni PUP.

2. člen
predmet, programska izhodišča, namen  

in ureditveno območje
(1) Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditve-

nih pogojev za območje Zahodno Ostrožno z izdelavo OPPN je 
pridobitev pogojev za predvideno gradnjo individualnih stano-
vanjskih objektov s pripadajočo komunalno, prometno in drugo 
infrastrukturo, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obrav-
navanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene 
pogoje za gradnjo.

(2) Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora iz-
hajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti 
prostora in obstoječe grajene strukture.

(3) Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ne sme 
presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Prostor-
skem redu Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Pri načrtovanju 
OPPN je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne 
le navedenih parcel.

(4) Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati 
tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04) in oceniti primernost geološke sestave tal.

(5) Predmet OPPN je zemljišče s parc. št. 1029/17 in 
1028/4, k.o. Ostrožno.

(6) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi 
parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na po-
goje nosilcev urejanja prostora.

3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načr-
tovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za ob-
močje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list 
RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje na podlagi četrtega odstavka 
58. člena ZPNačrt, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti 
okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta 
poslati pristojnem ministrstvu.

(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upo-
števati oziroma preučiti:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – 
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni 
list RS, št. 86/01),

– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za ob-
močje Zahodno Ostrožno (Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni 
list RS, št. 31/03, 80/09, 3/11 ter 54/14).
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4. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek 
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.

(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta 
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:

– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo, Trg Celjskih knezov 9, Celje;

– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne 

energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Mariborska 
c. 88, Celje;

– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.

(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom 
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k 
predlogu prostorskega akta.

(4) MKO v skladu s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt 
sporoči v roku 30 dni, ali je za PA potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje.

(5) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je po-
trebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih 
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

5. člen
roki za postopek sprejemanja

(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN kot spre-
memba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z 
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju.

(2) Rokovno je izdelava OPPN vezana na pogodbene 
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.

6. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem

(1) Pobudnik in investitor podrobnega načrta je Mestna 
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

(2) Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokov-
nih podlag, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti v okviru 
postopka, bo financiral pobudnik.

(3) Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta mora 
biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o 
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

(4) Po končanem postopku je investitor dolžan predati 
pripravljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata v ti-
skani in digitalni obliki, ki zagotavlja kompatibilnost z GIS MOC.

(5) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 
členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami).

7. člen
končne določbe

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministr-
stvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-
-staticne-strani/969-druge-novice.

Št. 3505-6/2014
Celje, dne 8. avgusta 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
mag. Darja Turk l.r.

DOBJE

2662. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Dobje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF) in Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 
UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 16. seji dne 15. 5. 
2014 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 

naprav na območju Občine Dobje

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, po-

goji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
velikosti do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za 
stanovanjske objekte na območju Občine Dobje.

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva oko-
lja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi 
vodami in pospeševanje izgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav velikosti do 50 populacijskih enot (PE) na območjih kjer 
ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci

2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične 

osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki ali solastni-
ki, stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih 
Občine Dobje, kjer po operativnem programu ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oziroma kjer ni 
možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat za 
posamezno stanovanjsko stavbo, ne glede na to, ali je vlogo 
podal sam, kot udeleženec pri gradnji skupne MKČN ali pa je 
bil udeležen kot solastnik.

Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na 
območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa 
je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali 
ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

Pod enakimi pogoji so upravičenci do sofinanciranja tudi 
pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v 
Občini Dobje.

Javni razpis

3. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega 

proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o 
proračunu za tekoče leto.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki 
natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. 
Občina objavi javni razpis vsako leto, takoj po sprejetju prora-
čuna na svoji spletni strani in na občinski oglasni deski.

4. člen
Javni razpis iz 3. člena pravilnika mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitni-

mi dodatnimi merili,
– okvirna višina sredstev,
– določitev obdobja, do katerega mora biti investicija 

zaključena in sredstva porabljena,
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– rok in naslov za vložitev vlog ter zahtevka,
– rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni 

o izidu,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.
Občina lahko v tekočem letu objavi enega ali več javnih 

razpisov, s katerimi lahko določa ožji krog upravičencev, glede 
na prioritete, določene z operativnim programom. Z javnim 
razpisom se določijo tudi roki in ostali pogoji razpisa.

Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na 
podlagi in v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravne-
ga postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po 
vrstnem redu prispelih popolnih vlog, ob upoštevanju prednosti 
upravičencev iz petega odstavka 5. člena tega pravilnika. Sred-
stva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta 
za ta namen.

Postopek

5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z 

razpisnimi pogoji obravnava Odbor za varstvo okolja, prostor-
sko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (v nadalje-
vanju: odbor).

Naloge odbora:
– odpiranje in pregled vlog;
– ocena upravičenosti vlog;
– priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev;
– druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Odbor obravnava vse popolne in pravočasno prispele vlo-

ge (z vsemi zahtevanimi prilogami), po vrstnem redu prispetja 
vlog. Odbor najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi 
seznam upravičencev in predlog o dodelitvi proračunskih sred-
stev, ter predloga posreduje občinski upravi.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem praviloma enkrat 
letno po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe pro-
računskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in 
zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, 
imajo ob ponovni prijavi na razpis na podlagi datuma prispelih 
popolnih vlog prednost pred ostalimi prijavitelji.

Na podlagi predloga odbora o dodelitvi proračunskih sred-
stev občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča 
pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

O dodelitvi subvencije na predlog odbora odloči občinska 
uprava z upravno odločbo.

O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 
15 dni od dne, ko odbor pripravi predlog dodelitve proračunskih 
sredstev.

Z upravičencem, ki mu je bila z odločbo dodeljena sub-
vencija, občina sklene pogodbo, ki mora vsebovati: pogodbene 
stranke, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

6. člen
Višina sofinanciranja čistilne naprave na posamezno sta-

novanjsko hišo znaša 800,00 EUR za lastnike stanovanjskih 
hiš, ki so priključeni na javni vodovod in 400,00 EUR za lastnike 
stanovanjskih hiš, ki imajo lastni vodovod, vendar največ 50 % 
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stano-
vanjskih stavb z eno MKČN znaša subvencija za vsako posa-
mezno stanovanjsko stavbo 800,00 EUR, kolikor so priključeni 
na javni vodovod, oziroma 400,00 EUR v primeru oskrbe z 
lastnim vodovodom, vendar skupno ne več kot znaša nabavna 
vrednost MKČN z DDV.

V primeru, da je mala komunalna čistilna naprava sofi-
nancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost 

sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost 
sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov 
investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV, upravi-
čeni stroški predstavljajo vrednost brez DDV.

Upravičeni stroški

7. člen
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne 

naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže 
male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z 
nastavitvijo parametrov.

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje 
stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih napravil, 
ki so bile vgrajene od vključno 1. 1. 2014 dalje.

Pogoji in omejitve

8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– da ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče na 

območju občine in je lastnik oziroma solastnik stanovanjske 
stavbe, za katero bo izvedena izgradnja MKČN;

– dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;

– v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, je upravi-
čen do sofinanciranja upravičenih stroškov za katere bo imel 
račune;

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stano-
vanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;

– mala komunalna čistilna naprava ki je oziroma bo vgra-
jena, mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov, 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);

– mala komunalna čistilna naprava mora biti locirana 
izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva 
izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odva-
janja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini;

– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena 
tudi na območju predvidenih aglomeracij, kolikor priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje tehnično ni možna ali ekonomsko 
upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini;

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni 
čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) 
glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi. 
Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica 
komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustre-
znost izkazati s certifikatom;

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem 
načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave. Vlogi 
morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabni-
kov, ki ni časovno omejen, o gradnji, uporabi, vzdrževanju in 
kasnejšem monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, 
ki bo zadolžena za njeno upravljanje in poročanje ter sklenjeno 
služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obrato-
vanja (v času vložitve zahtevka);

– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo 
o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je 
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izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti 
in označevanja gradbenih proizvodov;

– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratova-
nja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komu-
nalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (pred nakazilom sredstev);

– ob zagonu male komunalna čistilne naprave mora biti 
ukinjena obstoječa greznica za namen zbiranja gošč iz stano-
vanjskega objekta in iztok iz obstoječe greznice;

– za isti stanovanjski objekt je subvencijo za MKČN mo-
žno pridobiti le enkrat, ne glede na upravičenca;

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja 
Občine Dobje.

Vloga

9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se 

dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami 

navedenmi v javnem razpisu in po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj 

vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom 
zavrže.

Nakazilo odobrenih sredstev

10. člen
Ob vložitvi zahtevka mora biti naložba zaključena in pla-

čani vsi računi.
Pred izplačilom subvencije bo strokovna oseba ali organi-

zacija, ki jo bo določil pristojni organ občinske uprave, preverila 
ustreznost zgrajene MKČN glede na področno zakonodajo in 
zahteve tega pravilnika.

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičen-
ca v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, 
upravičenec do izplačila subvencije ni upravičen.

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, 
za katerega so dodeljena.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih 

sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.

Nenamenskost sredstev

12. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obra-
čunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

Končna določba

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-10/2014
Dobje pri Planini, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

2663. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Dobje

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) ter 12. člena Statuta 
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Ob-
čine Dobje na 5. korespondenčni seji dne 18. 7. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Dobje

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Dobje se imenujejo:
Bogomir Brložnik, stan. Na Zelenici 9, 3000 Celje – pred-

sednik komisije,
Andrej Frece, stan. Dobje pri Planini 21, 3224 Dobje pri 

Planini – namestnik predsednika,
Tanja Gril Leskovšek, stan. Dobje pri Planini 12, 3224 

Dobje pri Planini – članica,
Marjana Brumec, Gorica pri Dobjem 5, 3224 Dobje pri 

Planini – namestnica članice,
Olga Jager, stan. Dobje pri Planini 23a, 3224 Dobje pri 

Planini – članica,
Jožica Voga, Ravno 9, 3224 Dobje pri Planini – name-

stnica članice,
Silvestra Uduč, stan. Presečno 26, 3224 Dobje pri Planini 

– članica,
Suzana Plemenitaš, Dobje pri Planini 6, 3224 Dobje pri 

Planini – namestnica članice.

II.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

štiri leta.

III.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske 

uprave Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri 
Planini.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Dobje.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinske-

ga sveta Občine Dobje št. 040-0001/2010 z dne 8. 7. 2010.

Št. 040-0001/2014
Dobje, dne 18. julija 2014

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

IVANČNA GORICA

2664. Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center 
Ivančna Gorica« – UPB št. 1

Na podlagi 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na 35. seji dne 23. 6. 2014 potrdil ura-
dno prečiščeno besedilo Odloka zazidalnem načrtu I4/a »Novi 
center Ivančna Gorica«, ki obsega:

– Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna 
Gorica« (Uradni list RS, št. 38/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidal-
nem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list RS, 
št. 55/14).
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O D L O K
o zazidalnem načrtu I4/a “Novi center Ivančna 

Gorica“ – UPB št. 1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in 

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–2000 za območje 
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, 
št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00) sprejme zazidalni načrt I4/a 
»Novi center Ivančna Gorica«. Zazidalni načrt je izdelal Acer, 
Novo mesto d.o.o. pod št. ZN-03/2000 v marcu 2003. Sesta-
vljata ga tekstualni del in grafične priloge.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načr-
ta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, Uradni list RS, št. 55/14 
se prvi člen glasi:

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve za-
zidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, Uradni list 
RS, št. 38/03, 67/03, 112/05 in Uradni vestnik Občine Ivančna 
Gorica, št. 6/03, 2/04 (v nadaljevanju SD ZN), ki jih je skladno z 
Občinskim prostorskim načrtom Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 73/13) izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod 
številko OPPN-L1/2012 v juniju 2014.

1a. člen
(vsebina zazidalnega načrta)

ZN vsebuje tekstualni (odlok) in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

A) Odlok
Splošne določbe
Namembnost prostora
Pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v 

prostor
Pogoji za zunanje in druge ureditve
Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev ob-

močja
Merila in pogoji za parcelacijo in grajeno javno dobro
Pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo 

okolja in naravnih dobrin, upravljanje voda, varovanje zdravja 
ljudi, obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Faznost izvajanja zazidalnega načrta
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Tolerance
Končne določbe
B) Grafični del z naslednjo vsebino je sestavina vezane 

mape ZN:
1 Izsek iz veljavnega planskega akta Obči-

ne Ivančna Gorica M 1:5.000
2 Vplivi in povezave v prostoru M 1:5.000
3 Geodetski načrt M 1:1.000
4 Ureditvena situacija M 1:1.000
5 Značilni prerezi M 1:1.000
6 Zbirni načrt gospodarske javne infrastruk-

ture M 1:500
7 Situacija prometnih ureditev M 1:1.000
8 Karakteristični prečni profili cest M 1:100
9 Vzdolžni profil ceste »A« M 1:5.000/500
10 Vzdolžni profil ceste »B« M 1:5.000/500
11 Načrt parcelacije M 1:1.000
12 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in kul-

turne dediščine M 1:1.000
C) Priloge
1 Izvleček iz veljavnega planskega akta Občine Ivančna 

Gorica

2 Prikaz stanja prostora
3 Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5 Obrazložitev in utemeljitev
6 Povzetek za javnost
7 Odločba o celoviti presoji vplivov na okolje.

2. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Zazidalni načrt I4/a »Novi center Ivančna Gorica« se 
pripravlja za območje med železniško progo na severu, Rimsko 
cesto na vzhodu, vzhodno obvozno cesto na jugu in regionalno 
cesto na zahodu. Območje, v katerega je vključeno širše obmo-
čje griča s cerkvijo Sv. Jožefa, leži jugovzhodno od sedanjega 
centra Ivančne Gorice.

(2) V območje zazidalnega načrta so zajeta zemljišča 
oziroma deli zemljišč s parc. št.: k.o. Gorenja vas: 31/26, 31/27 
– del, 31/29, 31/30 – del, 31/31, 31/32 – del, 32/2, 32/13, 32/14 
– del, 33/6, 33/13, 33/24 – del, 33/30, 33/31, 50, 53/1, 53/2 – 
del, 53/3, 53/4, 53/5 – del, 54/1, 54/2, 54/3, 54/5, 54/6, 54/7, 
54/11, 54/12, 54/13, 55/1, 55/3, 55/4 – del, 55/5, 55/6, 56/1, 
56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/7 – del, 56/8 – del, 56/9 – del, 56/10 
– del, 56/11 – del, 57/1 – del, 57/2, 57/3 – del, 57/9, 58/4 – del, 
58/5, 58/6 – del, 60/5 – del, 780/3, 816/18 – del; k.o. Radohova 
vas: 632/3. Celotno območje urejanja je veliko približno 7,9 ha.

(3) Za izvedbo navezav toplovoda na obstoječe objekte 
izven območja zazidalnega načrta na severu, jugu in zahodu 
bodo potrebni posegi na zemljišča, ki ležijo zunaj območja 
zazidalnega načrta, in sicer:

– za navezavo na zahod je potreben poseg na zemljišča s 
parcelnimi številkami 832/12, 834/3 in 834/4, vse k.o. Gorenja 
vas;

– za navezavo na sever je potreben poseg na zemljišči s 
parcelnima številkama 816/17 in 816/18, obe k.o. Gorenja vas;

– za navezavo na jug je potreben poseg na zemljišča s par-
celnimi številkami 33/23, 33/22, 60/6, 58/1, vse k.o. Gorenja vas.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
(1) Območje urejanja se nameni centralnim dejavnostim, 

stanovanjem in zelenim površinam. Območje ZN se deli na tri 
ureditvene enote (gruče), v katerih so predvidene naslednje 
ureditve:

– v ureditveni enoti UE-1 »Novi center«: gradnja večna-
menskega objekta (poslovni objekt za trgovino, gostinske in po-
slovne prostore), v katerem se lahko uredi kotlovnica, ureditev 
javnega parka, drevoreda in pešpoti, gradnja vrtca in otroških 
igrišč ter parkirišča, dozidava zdravstvenega doma in ureditev 
parkirišč na severu vzdolž železniške proge;

– v ureditveni enoti UE-2 »Stanovanjski bloki«: ureditev 
stanovanjske pozidave;

– v ureditveni enoti UE-3 »Cerkveni grič«: gradnja katoli-
škega vrtca in doma za ostarele, ureditev pokopališča.

(2) Ureditvene enote so prikazane v grafičnem delu ZN.
(3) Hkrati so določene pripadajoče ureditve infrastruktur-

nih vodov in naprav, ureditev novih in preureditev obstoječih 
cest, glede na predvidene dejavnosti so določene parkirne 
kapacitete ter predlagane ozelenitve in ureditve zelenih in 
tlakovanih odprtih površin.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE 
POSEGOV V PROSTOR

4. člen
(zasnova urbanističnega urejanja)

Urbanistično urejanje na območju zagotavlja oblikovanje 
jasno čitljivih morfoloških enot s pozidavo in ohranjanje jasno 
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zamejenih odprtih prostorov. Ureditve so predvidene v treh 
sklopih:

– gruča desetih stanovanjskih blokov,
– območje javnih objektov s pripadajočimi odprtimi po-

vršinami (razširitev zdravstvenega doma, vrtec, večnamenski 
objekt) in

– objekti in ureditve na griču ob cerkvi (vrtec, dom za 
ostarele, pokopališče).

Z gručasto organizacijo prostora se individualnost posa-
meznih objektov prenaša na skupino hiš kot manjših krajev v 
kraju, ki postanejo novo merilo različnosti v naselju. Z vzpo-
stavljanjem prostorskega reda in sorodnosti med morfološkimi 
enotami z objekti, ki jim pripada del odprtega prostora, kraj 
ohranja značaj in podobo naselja mestnega značaja. Na ta 
način se bistveno poveča racionalna raba stavbnih zemljišč, ne 
da bi se pri tem izgubile možnosti za faznost in prilagodljivost 
zasnove predvidene zazidave.

5. člen
(UE-1: »Novi center«)

(1) Na zahodnem delu ZN se oblikuje Novi center. Gručo 
sestavljajo stavbe zdravstvenega doma, vrtca in večnamen-
skega objekta, ki se navezujejo na javni park. Zdravstvene-
mu domu se prizida enonadstropno krilo proti železnici. V 
zdravstvenem domu, vključno s severnim krilom (prizidek) so 
dopustne dejavnosti, ki se funkcionalno povezujejo z osnovno 
dejavnostjo zdravstvenega doma (npr. lekarna in podobno). 
Preuredijo se trije obstoječi dovozi s Ceste 2. grupe odredov 
in parkirne površine ter uredijo nove parkirne površine ob že-
leznici na severu. Enonadstropni vrtec se zasnuje v obliki črke 
»L«, ob objektu se uredijo ograjene igralne površine in otroško 
igrišče. Dovoz k vrtcu in na parkirišče je z vzhodne strani, z 
načrtovane ceste A.

(2) Južno od vrtca se vzporedno z vzhodno obvozno 
cesto zgradi večnamenski objekt (poslovni objekt za trgovino, 
gostinske in poslovne prostore), v katerem se lahko uredi 
kotlovnica, ki se nameni ogrevanju objektov na območju ZN 
in v centru Ivančne Gorice. Dovoz se uredi z vzhodne strani, z 
načrtovane ceste »A«. Parkiranje se uredi severno od objekta. 
Dopustna je umestitev večjega dela prostorov kotlovnice v 
kletno etažo in manjšega dela v pritlično etažo.

(3) Območje vzhodno od krožišča se uredi kot javni park, 
ob njem se južno od vrtca uredi pešpot med Cesto 2. grupe 
odredov in cesto »A«. Ob južni meji ZN se vzdolž vzhodne 
obvozne ceste ob peš in kolesarski povezavi zasadi drevored.

6. člen
(UE-2: »Stanovanjski bloki«)

(1) Na severovzhodnem delu ZN se oblikuje gruča sta-
novanjskih blokov, razporejenih ob zahodnem in severnem 
vznožju cerkvenega griča. Stavbe se zaradi zagotovitve boljše 
osončenosti in intimnosti meandrasto izmikajo, stanovanja se 
razvijajo vzdolž objekta. Po eni strani objektov se uredijo balko-
ni in zunanji hodniki – mostovži. Stanovanja je dopustno zaradi 
prilagodljive zasnove podolgovatega tlorisa poljubno povezo-
vati v večje oziroma deliti v manjše enote, če se v fazi izdelave 
projektne dokumentacije pokažejo racionalnejše rešitve in ob 
pogoju, da se zagotovi zadostno število parkirišč. Stanovanja 
v pritličjih imajo lahko atrije. Namembnost vseh objektov je 
stanovanjska. Dopustna je sprememba mikrolokacij in števila 
vhodov v objekte.

(2) Bloke obkrožajo zelenice, del zunanjih površin za-
vzemajo atriji. Med objektoma 6c in 7b in na površini južno od 
bloka 7d se kot skupni površini gruče uredita otroški igrišči, 
južno od objektov 7e in 7f se uredita otroško in športno igrišče.

(3) Za potrebe gruče se uredita podzemni garaži (objekta 
4 in 5). Parkiranje se uredi v eni podzemni etaži, lahko tudi v 
dveh etažah, če to dopuščajo terenske možnosti na podlagi 
geomehanskih raziskav. Kontura kletnih etaž ter umestitev uvo-
zno/izvoznih klančin se lahko prilagajajo arhitekturnim rešitvam 
objektov in zunanjih površin.

(4) Javni dostop za objekt 7c se zagotovi s ceste »A«.

7. člen
(UE-3: »Cerkveni grič«)

(1) Skupina stavb župnijskega doma in cerkve, doma za 
ostarele in vrtca ter poslovilnega objekta naj sooblikuje kot 
prepoznaven in od povsod viden prostor posebnega pomena.

(2) Pri cerkvi Sv. Jožefa in župnijskem domu na griču se 
zgradita katoliški vrtec in dom za ostarele. Dopustna je tudi 
ureditev obeh dejavnosti v enem objektu, ki pa mora biti obli-
kovno in volumensko razčlenjen. Ob objektu vrtca se uredijo 
ograjene igralne površine oziroma otroško igrišče. Novo pred-
videna objekta vrtec in dom za ostarele se oblikovno uskladita 
z objektom cerkve, tako da se podredita njenemu gabaritu in 
oblikovanju.

(3) Pokopališče se v prvi fazi poveča proti zahodu, v drugi 
fazi pa proti severu v obliki teras, ki se spuščajo po sever-
nem pobočju griča. Na območju pokopališča se lahko postavi 
obelisk ali spomenik, ki s svojo višino ali volumnom ne sme 
konkurirati cerkvi kot pro storski dominanti. Ob južni meji ZN se 
vzdolž vzhodne obvozne ceste ob peš in kolesarski povezavi 
zasadi drevored.

(4) Cesta na zahodni strani griča se uredi kot peš in 
kolesarska pot in po potrebi ali v primeru večjih dogodkov tudi 
za motorni promet, motorni dostop se uredi z vzhodne strani, 
s ceste »B«. Severno ob vznožju cerkvenega griča se uredi 
parkirna površina v pretežno travnati izvedbi za potrebe poko-
pališča, z dostopom s ceste »B«.

8. člen
(obstoječi objekti na območju ZN)

(1) Pri obstoječih stavbah, ki niso enostavni ali nezahtevni 
objekti, so dopustne novogradnje na mestu obstoječih objektov 
oziroma z zamikom, vendar vsaj na 50 % tlorisa obstoječega 
objekta, ter rekonstrukcije in dozidave objektov v skladu s 
pogoji za oblikovanje objektov (9. člen). Nadzidave objektov 
niso dopustne.

(2) Zdravstveni dom: dopustna je prenova, podaljšanje 
strehe nad vhod in dozidava severnega krila (v skladu s po-
goji za nov objekt št. 1). Dovozi se preuredijo – severni uvoz 
je namenjen predvsem obiskovalcem, srednji intervencijskim 
vozilom, južni predvsem zaposlenim.

(3) Cerkev z župniščem in poslovilni objekt: dopustna 
je prenova in rekonstrukcija objektov. Preuredijo se parkirne 
površine severno in vzhodno od cerkve. Dovoz z zahoda se 
uporablja kot pešpot in kolesarska pot, preuredi pa se na 
območju križišča z vzhodno cesto, kjer se namesti zapora, s 
katero se omogoči prevoznost dostopne ceste po potrebi ali v 
primeru večjih dogodkov.

(4) Stanovanjska hiša in pomožni objekt ob železniški pro-
gi: dopustna je prenova, odstranitev in novogradnja na mestu 
obstoječega objekta ali dozidava objekta do 20 % tlorisnega ga-
barita. Dovoz na parcelo se uredi z vzhodne strani, s ceste »A«.

9. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Tip pozidave se poenoti, zagotovi se sodobno obli-
kovanje objektov z ravnimi ali enokapnimi strehami nizkega 
naklona (od 5° do 15°). Objekti so enostavnih pravokotnih oblik, 
enako tudi morebitne prizidave k obstoječim objektom.

(2) Fasade se oblikujejo sodobno, z uporabo enostavnih 
pravokotnih rastrov okenskih in vratnih odprtin ter ostalih ele-
mentov fasade in usklajeno po območju ZN. Zagotovi se poe-
notena uporaba materialov na fasadah, dopustijo se fasade v 
barvnih odtenkih svetlih zemeljskih barv. Ni dopustna uporaba 
signalnih barv, ki so izrazito moteče in niso tradicionalne (npr. 
citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo 
oziroma turkizno modra, živo rdeča, živo oranžna in podobne). 
Barva fasade se uskladi z barvo strehe in stavbnega pohištva 
in mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.
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(3) Pri tlorisnih zasnovah stanovanjskih blokov se uporabijo 
komunikacijski elementi po obodu (notranji ali zunanji hodniki, 
mostovži ali balkoni ipd.), ki omogočajo veliko prilagodljivost tlo-
risov in poljubno povezovanje oziroma delitev v manjše oziroma 
večje enote. Ti komunikacijski sklopi se na fasadah odražajo 
kot transparentni, delno odprti in delno zastekljeni elementi, ki 
ustvarjajo prepoznavno oblikovanje objektov tega območja.

(4) Pri stanovanjskih blokih je dopustna sprememba mikro-
lokacij in števila vhodov v objekte, ni pa dopustna zasteklitev lož 
in teras, prav tako ni dopustno postavljanje kakršnihkoli elemen-
tov (npr. pohištva, sušenje perila ipd.) na mostovže in zunanje 
hodnike. Dopustna je izvedba pergol ali steklenih nadstreškov 
nad pohodnimi terasami, ob pogoju, da se izvedejo ob izgradnji 
vsakega bloka in da so medsebojno oblikovno poenoteni. Kli-
matske in druge naprave na fasadah niso dopustne, dopustna 
je sistemska ureditev klimatiziranja objektov (znotraj objektov).

(5) Večnamenski objekt (objekt št. 3) se oblikuje tako, 
da bo glede namembnosti, gabaritov in oblikovanja mesto-
tvoren in prepoznaven objekt na vstopu v naselje. Upošteva 
se gradbena linija objekta vzdolž vzhodne obvozne ceste. 
Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje, ki se uskladi 
z oblikovanjem kakovostnih obstoječih objektov v soseščini, 
vključno z načrtovanimi stanovanjskimi bloki. V okviru zunanje 
ureditve večnamenskega objekta se zagotovijo tudi ureditve za 
dostavo biomase z manipulacijskimi površinami, kar se podrob-
neje določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ko se natančno določita podrobna namembnost in 
oblikovanje večnamenskega objekta.

10. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji za nove objekte)

Preglednica 1: Pogoji za načrtovanje novih objektov v UE-1

UE-1: NOVI CENTER
Št.
obj.

Namembnost Tloris. gabarit
v m (A)

Višin. gabarit
(B)

Skupna
bruto
površ.
v m2 (C)

Kota
pritličja 
v m n.v.
(D)

Drugi pogoji in določila

1 Zdravstveni dom – 
severno krilo

36x12 (K)+P+1+(M) 870
(1.730)

327,00 Do obstoječega objekta zdravstvenega 
doma se zgradi povezovalni hodnik 
širine do 4 m. Streha se uskladi 
z obstoječim objektom in je lahko 
dvokapnica nizkega naklona.

2 Vrtec 10x21 in 36x14 (K)+P+1 1.450
(2.150)

325,90 Objekt se uredi v »L« obliki. Dopusti se 
tudi izvedba vrtca v modularni izvedbi 
ali kot montažna gradnja. 

3 Večnamenski objekt 42x12,
K: do 42x41

(K)+P+2 1.520
(do 3.240)

325,50 Višina objekta do kapa je do 11 m. Klet 
objekta je dopustna v večjem gabaritu, 
ki sega pod parkirne in druge odprte 
površine ob objektu.

4 Transformatorska 
postaja 

4,4x3,3 P 14,5 325,50 Dostop z osebnimi vozili in gradbeno 
mehanizacijo, vplivno območje 2 m v 
vse smeri od objekta

SKUPAJ 3.855
(do 7.135) 

(A) Dopusti se odstopanja do ±10 % za pritličja in etaže 
ter do 20 % za kletne etaže. V smer proti javnim površinam se 
dopusti odstopanja do ±1 m.

(B) Vrednosti v oklepajih (K) so opcijske – dopusti se 
izvedba kleti delno ali v celoti, ni pa obvezna.

(C) Skladno z odstopanji tlorisnih gabaritov se dopustijo od-
stopanja skupne bruto površine. Pri tem so v oklepajih upoštevane 
tudi površine etaž, ki so opredeljene kot opcijske, npr. (K).

(D) Dopusti se odstopanja do ±1 m. V smer napajalnih 
cest in proti javnim površinam se dopusti odstopanja do ±0,5 m 
zaradi prilagoditve cestam in drugim mejnim pogojem lokacije.

Preglednica 2: Pogoji za načrtovanje objektov v UE-2
UE-2: STANOVANJSKI BLOKI
Št.
obj.

Namembnost Tloris. gabarit
v m (A)

Višin. gabarit
(B1)

Skupna
bruto
površ.
v m2 (C1)

Kota
pritličja
oziroma 
kleti 
v m (D)

Drugi pogoji in določila (E)

4 Podzemna garažna 
hiša za stanovanjske 
bloke 6a, 6b, 6c, 7a, 
7b in 7d 

do
132x74

do 2 K do 19.540 Kota 
prve kleti: 
322,60

Podzemni objekt z uvozno-izvozno 
klančino južno od bloka 6b.
Tloris objekta je nepravilnih oblik, 
navedene so največje mere objekta.

5 Podzemna garažna 
hiša za stanovanjske 
bloke 6d, 7e in 7f

do
104x32

do 2 K do 6.660 Kota 
prve kleti: 
322,60

Podzemni objekt z uvozno-izvozno 
klančino južno od bloka 6d.
Tloris objekta je nepravilnih oblik, 
navedene so največje mere objekta.
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UE-2: STANOVANJSKI BLOKI
Št.
obj.

Namembnost Tloris. gabarit
v m (A)

Višin. gabarit
(B1)

Skupna
bruto
površ.
v m2 (C1)

Kota
pritličja
oziroma 
kleti 
v m (D)

Drugi pogoji in določila (E)

6a Stanovanjski blok -
večji tip:

13x38 P+2+T 1.830 325,60

6b Stanovanjski blok -
večji tip:

13x38 P+2+T 1.830 325,70

6c Stanovanjski blok -
večji tip:

13x57 P+2+T 2.750 325,80

6d Stanovanjski blok -
večji tip:

13x57 P+2+T 2.750 327,40

7a Stanovanjski blok -
manjši tip:

13x28 P+2+T 1.350 326,20

7b Stanovanjski blok -
manjši tip:

13x28 P+2+T 1.350 326,20

7c Stanovanjski blok -
manjši tip: 

13x28
K: 13x28 + do 
25x27

(K)+P+2 1.350
(do 2.390)

326,60 Garaža se uredi v kletni etaži in/ali 
pritlični vkopani etaži, ki zunaj tlorisa 
bloka meri do 25x27 m. 

7d Stanovanjski blok -
manjši tip:

13x28 P+2+T 1.350 326,60

7e Stanovanjski blok -
manjši tip:

13x28 P+2+T 1.350 326,80

7f Stanovanjski blok -
manjši tip:

13x28 P+2+T 1.350 327,40

SKUPAJ 6 + 7: 17.260
(do 18.300)

Preglednica 3: Pogoji za načrtovanje objektov v UE-3

UE-3: CERKVENI GRIČ
Št.
obj.

Namembnost Tloris.  gabarit
v m (A)

Višin. gabarit
(B2)

Skupna
bruto
površina
v m2 (C)

Kota
pritličja 
(D)

Drugi pogoji in določila

8 Katoliški vrtec 15x6 (K)+P(+1) 90
(270)

335,60 Dopustna je tudi ureditev dejavnosti 
objektov 8 in 9 v enem objektu. V tem 
primeru se upošteva zamaknjenost 
volumnov in oblikovanje objekta, tako 
da se ustvari vtis več enot.

9 Dom za ostarele 26x8 (K)+P(+1) 210
(630)

334,90 

SKUPAJ 300
(900)

(A) Dopusti se odstopanja do ±10 % za pritličja in etaže 
ter do 20 % za kletne etaže. V smer proti javnim površinam se 
dopusti odstopanja do ±1 m.

(B1) Klet stanovanjskih blokov so podzemna garažna hiša 
(objekta 4 in 5) ter tehnični prostori, shrambe stanovalcev ipd.

(C1) Skladno z odstopanji tlorisnih gabaritov se dopustijo 
odstopanja skupne bruto površine. Terasne etaže lahko merijo 
do 70 % bruto tlorisne površine klasične etaže.

(D) Dopusti se odstopanja do ±1 m. V smer napajalnih 
cest in proti javnim površinam se dopusti odstopanja do ±0,5 m 
zaradi prilagoditve cestam in drugim mejnim pogojem lokacije.

(E) Dopusti se tudi večje število stanovanj, pri čemer je 
treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest (v parkirni 
hiši).

(A) Dopusti se odstopanja do ±10 % za pritličja in etaže 
ter do 20 % za kletne etaže. V smer proti javnim površinam se 
dopusti odstopanja do ±1 m.

(B2) Vrednosti v oklepajih (K, 1) so opcijske – dopusti 
se izvedba kleti in/ali nadstropja, ni pa obvezna. Če se uredi 
izvedba nadstropja pri enem od objektov 8 ali 9, je to obvezno 
tudi za drugega, tako da se doseže urejena – poenotena višina 
novih objektov vzhodno od cerkve.
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(C) Skladno z odstopanji tlorisnih gabaritov se dopustijo 
odstopanja skupne bruto površine. Pri tem so v oklepajih upo-
števane tudi površine etaž, ki so opredeljene kot opcijske, npr. 
(K). (D) Dopusti se odstopanja do ±1 m. V smer napajalnih 
cest in proti javnim površinam se dopusti odstopanja do ±0,5 m 
zaradi prilagoditve cestam in drugim mejnim pogojem lokacije.

11. člen
(dopustna dela in gradnje)

Dopustne so novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna 
dela, odstranitev objekta oziroma njihovih delov, sprememba 
namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi 
dejavnostmi tega odloka, dela v zvezi z urejanjem javnih in 
drugih zunanjih površin ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo 
geodetsko dejavnost.

12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Dopustna je gradnja zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov, namenjenih dopustnim dejavnostim tega odloka. 
Dopustne so stanovanjske stavbe, stavbe za storitvene de-
javnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za 
zdravstvo, stavbe za opravljanje verskih obredov in kulturni 
spomeniki. Dopustna je gradnja objektov gospodarske javne 
infrastrukture (tudi kotlovnica), parkirišč, parkirna hiša.

(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-
tevnost je dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov: 
ograje, spominska obeležja, pločnik in kolesarska steza ob 
vozišču ceste, postajališče. Pri stanovanjskih hišah je dopustna 
tudi gradnja steklenjaka.

(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtev-
nost je dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov: uta, 
nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjeno dvorišče, pomožni 
cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni energetski 
objekti, pomožni komunalni objekti, začasni objekti, kolesarska 
steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema 
(razen objektov za oglaševanje). Pri stanovanjskih hišah je 
dopustna gradnja nadstrešnice za avto, pri podzemnih garažnih 
hišah je dopustna gradnja nadstrešnice nad uvozno-izvozno 
klančino. Pri stanovanjskih blokih je dopustna izvedba pergol 
ali steklenih nadstreškov nad pohodnimi terasami, ob pogoju, 
da se izvedejo ob izgradnji vsakega bloka in da so medsebojno 
oblikovno poenoteni.

IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

13. člen
(utrjene površine)

(1) Odprte površine se urejajo delno kot javne površine 
(ceste, kolesarske steze, hodniki za pešce, nekatere parkirne 
površine) in delno kot utrjene površine in dvorišča ob blokih, 
vrtcu, parkirišča, igrišča pri blokih ipd.

(2) Površine za pešce: Potekajo vzdolž vzhodne obvozne 
ceste, Ceste 2. grupe odredov in internih cest na območju ZN. 
Peš povezave znotraj območja ZN so predvidene ob železnici, 
južno od vrtca med cesto »A« in Cesto 2. grupe odredov ter 
po zahodni strani cerkvenega griča; na tej cesti se dopusti 
občasen motorni promet in v ta namen se namestijo potopni 
konfini ali zapornica. Površine za pešce so v čim večji meri 
tudi prostorsko ločene od motornega prometa, dopustna je 
namestitev ovir za motorni promet.

(3) Kolesarske površine: Kolesarska steza poteka vzdolž 
vzhodne obvozne ceste po južnem robu območja ZN in vzdolž 
Ceste 2. grupe odredov na zahodnem robu območja. Na ob-
močju ZN se kolesarski promet odvija po vozišču internih cest 
»A« in »B«.

(4) Ceste, parkirišča in druge manipulativne površine se 
asfaltirajo, peš in kolesarske površine se tlakujejo ali asfal-
tirajo. Površine, namenjene peš in kolesarskemu prometu, 

so od vozišča ločene za vsaj 12 cm z dvignjenim betonskim 
robnikom 15/25/100 cm, zaključi se jih z betonskim robnikom 
5/25/100 cm. Prečni nagib takih površin znaša 2,0 %. Na mestih 
prečkanj individualnih priključkov se poglobijo na nivo dveh 
centimetrov nad nivojem vozišča. Za nemoten dostop funkcio-
nalno oviranih oseb se pri prehodu za pešce izvede poglobljen 
pločnik na niveleto vozišča. Varovalni pas ob vozišču regional-
nih cest se zatravi ali tlakuje. Kolesarske steze se na območjih 
križišč in priključkov poudarijo še z ustreznim barvanjem.

14. člen
(zelene površine)

(1) Z zatravitvami in zasaditvami drevja se poudarijo naj-
pomembnejše osi v prostoru in oblikujejo kakovostni ambienti 
znotraj območja urejanja (zelenice, igrišča, pokopališče, park). 
Obstoječa visoka vegetacija se v čim večji meri ohranja.

(2) Drevoredi se zasadijo vzdolž vzhodne obvozne ceste 
na južnem delu območja ZN, vzdolž Ceste 2. grupe odredov in 
ob pešpoti južno od vrtca. Na območju vrtca se z grmovnicami 
ali nizkim drevjem zasadi območje proti zdravstvenemu domu, 
obstoječi stanovanjski hiši in pešpoti južno od vrtca. Skupine 
dreves se zasadijo v javnem parku in zahodno od severne-
ga krila zdravstvenega doma. Poteze drevja se zaključijo ob 
vznožju griča s cerkvijo, na griču se ohranja obstoječa vegeta-
cija. Drevesna zasaditev ob pešpoti na zahodni strani griča se 
dopolni z manjkajočimi drevesi iste vrste. Drevesa se zasadijo 
tudi med parkirnimi mesti.

(3) Za ureditev drevoreda se uporabijo listopadna dreve-
sa, npr. ostrolistni javor ali gorski javor. Zasaditve se izvajajo z 
drevoredno vzgojenimi sadikami z najmanj 12 do 14 cm obsega 
debla na višini enega metra. Višina začetka krošnje je najmanj 
2,5 m, tako da se zagotovi ustrezen svetli profil obcestnega 
prostora. Zasaditve med parkirnimi mesti se uredi v tlaku, na-
mestijo se povozne rešetke in zagotovijo ureditve za zalivanje 
in dognojevanje. Vse uporabljene vrste morajo biti prilagojene 
na mestno klimo in enostavne za vzdrževanje.

(4) Na zunanji meji druge faze širitve pokopališča se 
zasadi nizkorasla vegetacija, da se pokopališče prostorsko raz-
meji ter da bodo omogočeni pogledi na cerkev s severne strani.

(5) Vzdolž železniške proge se zasadi živica (do višine 
1,40 m), ki oblikuje razmejitev med infrastrukturnim koridorjem 
in novo pozidavo, upoštevajo se predpisi o graditvi v varova-
nem progovnem pasu.

(6) Ob parkirišču na severovzhodnem delu območja ZN 
in na robu pozidave blokov se stik med ureditvami in raščenim 
terenom oblikuje kot zvezne brežine, ki se zatravijo ali zasadijo 
z grmovno vegetacijo. Oporni zidovi se lahko uredijo le izjemo-
ma – v skladu s pogoji 16. člena tega odloka.

(7) Park ob krožišču zahodno od večnamenskega objekta 
se uredi kot kombinacija trga in parka z urbano opremo (klopi, 
mize, koši za smeti, javna razsvetljava ipd.). Z urbano opremo 
se opremi tudi parkovna površina poleg novega krila zdravstve-
nega doma.

15. člen
(otroška in druga igrišča)

(1) Otroško igrišče ob vrtcu se uredi kot ograjena pretežno 
zelena površina. Na igrišču se v nepravilnem, organskem vzor-
cu zasadijo drevesa in grmovnice. Na travnatem delu igrišča 
severno od vrtca se oblikuje manjša vzpetina, ki ne sme biti 
višja od 2,5 m. Del igrišč se utrdi s tlakovanjem.

(2) Otroška in druga igrišča pri stanovanjskih blokih se 
uredijo na območju stanovanjske pozidave v UE-2. Oblikujejo 
se kot zelene površine, ambienti za druženje stanovalcev za 
otroke in odrasle. Del teh površin se tlakuje, namestijo se igrala 
ter uredijo počivališča, ki se opremijo s klopmi, mizami, koši 
za smeti in javno razsvetljavo. Izgradnja otroškega in špor-
tnega igrišča južno od objektov 7e in 7f ni pogoj za izgradnjo 
in dokončanje ureditvene enote UE-2: Stanovanjski bloki. Do 
izgradnje tega igrišča se uporabljata igrišče, ki je predvideno 
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južno od bloka 7d, in mestno otroško igrišče južno od zdra-
vstvenega doma.

(3) Ob katoliškem vrtcu na cerkvenem griču se uredijo 
ustrezne zunanje igralne površine.

16. člen
(urbana oprema)

(1) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora 
biti poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši 
za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) 
in z arhitekturnim oblikovanjem območja.

(2) Skladno s koncipiranjem sodobno oblikovane soseske 
naj bo taka tudi urbana oprema območja. Pri oblikovanju drob-
ne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih 
(les, kovina, beton) in barvah. Ograje na območju obeh vrtcev 
in pokopališča se izvedejo v kovinski izvedbi in se oblikovno 
poenotijo.

(3) Panoji in stebri za obvestila se uskladijo z merili in po-
goji za oglaševanje, ki jih predpisuje Občinski prostorski načrt 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13).

(4) Pogoji za druge objekte in ureditve: Nadstrešnice za 
avtomobile (pri obstoječi stanovanjski hiši), nadstrešnice nad 
prostori za odpadke ter nad uvozi v podzemne garažne hiše 
morajo biti po uporabi materialov in oblikovanju poenotene z 
grajenimi objekti v območju. Dopustno je sodobno oblikovanje z 
uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih streh z niz-
kim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij temnih 
(sivih) barv. Nad uvozno-izvoznimi klančinami garažnih hiš 
se lahko oblikujejo pohodne površine ali nadstrešnice z lahko 
kovinsko ali ozelenjeno betonsko konstrukcijo.

(5) V okviru gradbenih parcel stanovanjskih blokov so do-
pustne kapnice za zbiranje deževnice s streh. Postavitev zača-
snih objektov, razen za potrebe izgradnje objektov, ni dopustna.

(6) Oporni zidovi so dopustni le izjemoma (v primeru 
zahtevnih prilagoditev terena in če drugačne rešitve brežin niso 
funkcionalne z vidika porabe prostora ali kakovosti prostorskih 
ureditev) in so visoki do 2 m, pri bloku 6d na severovzhodnem 
delu območja do 3 m. Oporni zidovi so betonski, vidni del opor-
nih zidov se zasadi s prevešavimi grmovnicami ali plezalkami.

(7) Ob javnih objektih (vrtec, zdravstveni dom, večnamen-
ski objekt) se postavijo stojala za kolesa.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO  
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

17. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne 

infrastrukture so:
– vsi novi objekti znotraj območja ZN morajo biti priključe-

ni na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, 
in sicer na kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko in 
telekomunikacijsko omrežje ter na vročevod;

– praviloma morajo vsi »sekundarni in primarni« vodi do 
posameznih objektov potekati po javnih (prometnih in inter-
vencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, investitor 
gradnje komunalnega voda pa mora urediti z občino oziroma 
upravljavcem služnost izgradnje, obnove in vzdrževanja. Ta 
mora biti vpisana v medsebojni pogodbi med občino in investi-
torjem gradnje komunalnih vodov;

– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene 
z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov 
do ostalih naravnih ali grajenih struktur ter ob upoštevanju 
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z 
njihovimi upravljavci;

– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ-
kov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve 
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za to območje;

– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske 
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavlja-
ti, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu 
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju 
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z 
njihovimi upravljavci;

– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dopustna tudi gradnja drugih linijskih komunalnih 
vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb predme-
tnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem 
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo 
izvedbe ureditev po tem odloku.

18. člen
(cestno omrežje in parkirišča)

(1) Po zahodnem robu obravnavanega območja poteka 
Cesta 2. grupe odredov oziroma regionalna cesta R1-216/1367 
Ivančna Gorica – Krka. Po južnem robu poteka vzhodna 
obvozna cesta Ivančne Gorice oziroma regionalna cesta 
R3-646/1196 Ivančna Gorica (Studenec) – Grm. Predvidena 
je izgradnja novih cestnih povezav: ceste »A« in ceste »B«.

(2) Struktura cest členi prostor na posamezne ureditvene 
enote. Ob novih cestah so predvideni eno ali obojestranski 
pločniki, ob vzhodni obvozni cesti in Cesti 2. grupe odredov se 
zasadijo drevoredi, ki poleg hierarhije (orientacija v prostoru, 
razmejitev programskih sklopov) ustvarjajo podobo urbanosti.

(3) Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišč in površin 
za pešce in kolesarje je omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi 
nagibi. Minimalni prečni sklon vozišč je 2,5 %. Padavinske vode 
s ceste »A« se odvajajo v predviden sistem mešane kanaliza-
cije, ki poteka v osi te ceste. Padavinske vode s ceste »B« se 
do profila P4 preko izpustov odvajajo po nižje ležečem terenu. 
Od profila P4 naprej se preko drenažne kanalizacije vodijo v 
predviden sistem mešane kanalizacije pod cesto »A«.

(4) Cesta »A« se v križišču pred trgovskim centrom v 
km 23,507 po BCP-ju odcepi od vzhodne obvozne ceste v 
smeri proti severu. Ko doseže območje železnice se preko 
desnega ovinka usmeri vzdolž železnice proti vzhodu. Zaključi 
se v križišču s cesto »B«. Na cesto »A« se navežejo dovozne 
ceste do vrtca, večnamenskega objekta, stanovanjske hiše in 
stanovanjskih blokov. Cesta se niveletno prilagaja zahtevam 
predvidene pozidave in niveleti obstoječe obvoznice. Izbrani 
so trasni elementi za računsko hitrost vr = 30 km/h. Hitrost 
se omeji na 30 km/h (območje omejene hitrosti). Z ustreznim 
načinom tlakovanja in po potrebi z drugimi ukrepi se zagotovi 
večja prometna varnost predvsem na območju vrtca, kar se 
upošteva pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

Normalni profil ceste »A« od profila P1 do profila P3 
znaša: 
vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 m
pločnik 2 x 1,70 = 3,40 m
bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
skupaj 10,40 m

Normalni profil ceste od profila P3 do P4a znaša:
vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 m
pločnik 1 x 1,70 = 1,70 m
bankina 1 x 0,75 = 0,75 m
bankina ob pločniku 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 8,95 m
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Normalni profil ceste od profila P4a do P5 znaša: 
vozni pas 2 x 2,75 = 5,50 m
pločnik 1 x 1,70 = 1,70 m
bankina 1 x 0,75 = 0,75 m
bankina ob pločniku 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 8,45 m

Normalni profil ceste od profila P5 do profila P7 znaša (ob 
severnem robu vozišča se doda pas z vzdolžnim parkiranjem): 
vozni pas 2 x 2,75 = 5,50 m
pločnik 1 x 1,70 = 1,70 m
pas za vzdolžno parkiranje 1 x 2,50 = 2,50 m
bankina ob pasu za vzdolžno 
parkiranje 1 x 0,75 = 0,75 m
bankina ob pločniku 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 10,95 m

(5) Cesta »B« oblikuje vzhodni rob območja ZN in tvori 
skupaj s cesto »A« prometno zanko, ki obkroža programe 
cerkvenega griča in načrtovano območje stanovanjskih blokov.

Normalni profil ceste »B« znaša:
vozni pas 2 x 2,75 = 5,50 m
pločnik 1 x 1,70 = 1,70 m
bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
skupaj 8,20 m

(6) Parkirišča se uredijo na robovih ali v osredju gruč, raz-
pršeno v manjših enotah oziroma parkirnih žepih, ki omogočajo 
enakomernejšo porazdelitev prometa v območju, neposredno 
dostopnost in nadzor uporabe parkirišč.

(7) Večje parkirišče za zdravstveni dom se uredi ob žele-
znici severno od objekta, manjše parkirišče južno od zdravstve-
nega doma se preuredi. Parkirišče za vrtec se uredi vzhodno 
od objekta. Parkirišče za večnamenski objekt se uredi severno 
od objekta, pod njim je dopustna izvedba enoetažne podzemne 
garažne hiše.

(8) Del parkirnih mest za stanovanjske bloke se zagotovi 
na terenu (med posameznimi bloki, ob cesti »A« ob železniški 
progi ipd.), del pa v parkirnih hišah pod bloki. Lokacije možnih 
uvozno-izvoznih klančin do parkirnih hiš so nakazane v grafič-
nem delu ZN. V primeru umeščanja večjega števila stanovanj, 
kot je predvideno v 10. členu (urbanistično-arhitekturni pogoji 
za nove objekte), je treba zagotoviti zadostno število parkirnih 
mest (na terenu ali v parkirni hiši).

(9) Parkirišča za katoliški vrtec in dom za ostarele na cer-
kvenem griču se zagotavljajo severno od objektov. Parkirišče 
za pokopališče se uredi severno od pokopališča, ob vznož-
ju cerkvenega griča. V okviru parkirnih površin se namestijo 
stojala za kolesa. Dodatna parkirišča za potrebe kompleksa 
cerkvenega griča se uredijo tudi ob cesti »B«.

Preglednica 4: Najmanjše število parkirnih mest (PM) po 
vrstah objektov*

Vrste objektov – stavbe Število PM
Eno- in dvostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje 
Tri- in večstanovanjske stavbe 1,7 PM/stanovanje
Poslovni programi (pisarniški 
in upravni prostori)

1 PM/40 m2

Trgovske stavbe (trgovina lokalna 
pod 500 m2)

1 PM/40 m2, ne manj 
kot 2 PM

Trgovske stavbe (trgovina 
z neprehrambenimi izdelki)

1 PM/70 m2, ne manj 
kot 2 PM

Stavbe za druge storitvene 
dejavnosti (obrtno servisne 
dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, 
fizioterapija, avtopralnice, lekarne 
ipd.)

1 PM/25 m2

ne manj kot 2 PM na 
lokal

Vrste objektov – stavbe Število PM
Stanovanjske stavbe 
z oskrbovanimi stanovanji 
(oskrbovana stanovanja)

1 PM/stanovanje
od tega 10 % na terenu 
za obiskovalce

Stanovanjske stavbe za posebne 
namene (domovi za ostarele, 
varna hiša)

1 PM/6 postelj

Gostilne, restavracije, točilnice, 
bari

1 PM/4 sedeže 
in 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta oziroma 
ne manj kot 2 PM

Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo 
(otroški vrtci)

2 PM/oddelek in 
dodatno 1 PM/oddelek 
za kratkotrajno 
parkiranje 

Stavbe za zdravstvo (zdravstveni 
dom, ambulante, veterinarske 
ambulante)

1 PM/30 m2

ne manj kot 3 PM

Pokopališča 1 PM/30 grobov 
oziroma ne manj kot 
10 PM

* v primeru umeščanja objekta ali dejavnosti, ki niso nave-
dene v preglednici, se smiselno uporabljajo parkirni normativi 
OPN Občine Ivančna Gorica.

19. člen
(vodovod)

(1) Celotno naselje Ivančna Gorica se s pitno vodo oskr-
buje iz stiškega sistema z zajetjem v dolini Stiškega potoka.

(2) Obstoječi primarni vodovod S125, ki poteka preko 
območja ZN, se rekonstruira. Predvidi se nov primarni vodo-
vod NL DN125. Trasa primarnega voda se umesti v pločnik in 
bankino predvidene ceste »A«.

(3) Obstoječi vodovod NL DN100, ki je na območju predvi-
dene umestitve objektov, se rekonstruira. Sekundarno vodovo-
dno omrežje se praviloma predvidi v robu vozišča in pločnikih. 
Sekundarni vodovod se na vzporednem odseku ceste »A« z 
železniško progo predvidi v vozišču ceste. Z namenom izvedbe 
zankasto zaključenega vodovodnega omrežja se sekundarni 
vodovod izvede tudi v pločniku ob cesti »B« do mesta priključi-
tve na obstoječi vodovod ob pokopališču.

(4) Na vodovodnem omrežju se izvedejo nadzemni hi-
dranti na maksimalni medsebojni razdalji 80 m ter na mini-
malnem odmiku 5 m od objektov. Priključevanje objektov se 
izvede načeloma za vsak objekt posebej z navrtno objemko do 
presekov 6/4 oziroma odcepnim kosom in zasunom nad prese-
kom 50 mm. Hidranti in hišni vodovodni priključki z zunanjimi 
vodomernimi jaški morajo biti locirani izven cest – v zelenicah 
ali drugih lahko dostopnih površinah – izven objektov. Interno 
hidrantno omrežje posameznega kompleksa ali objekta mora 
biti priključeno preko kombiniranega vodomera. V primeru me-
šanih dejavnosti – gospodinjstvo in gospodarstvo, se vgradijo 
vodomeri za ločeno beleženje porabe.

(5) Vsak objekt se napaja z vodo preko lastnega vodovo-
dnega priključka.

20. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Kanalizacijski sistem se navezuje na obstoječi mešani 
kanalizacijski sistem z odvodom komunalnih in padavinskih 
odpadnih vod na obstoječo centralno čistilno napravo Ivančna 
Gorica.

(2) Predvidena kanalizacija se izvede v mešanem siste-
mu, pri čemer se obstoječi kanalizacijski vodi ohranijo v največji 
možni meri.

(3) Na območju ZN je bila izdelana hidrološko – hidra-
vlična ekspertiza »Hidrološko poročilo za novo stanovanjsko 
sosesko ZN 14/a SC Novi center Ivančna Gorica«, št. projekta: 
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1382-133/2006, izdelovalec Geologija d.o.o. Idrija, november 
2006. Iz poročila izhaja, da sta bila izvedena nalivalna preizku-
sa ponikovalne sposobnosti zemljine v dveh vrtinah. Ugotovljen 
je koeficient prepustnosti zemljine v naravnem stanju, ki znaša 
5*10-7 m/s. Ocenjena ponikovalna sposobnost zemljine tako 
znaša 1,5–3 % celotne količine padavinske vode prispevnega 
območja. Posledično je treba odpadno padavinsko vodo odve-
sti izven območja urejanja.

(4) Ob upoštevanju 15 minutnega naliva in 2 letni povra-
tni dobi merilne postaje Sevno (obdobje 1975–2008), znaša 
skupni padavinski odtok iz novih utrjenih in zalednih zelenih 
površin 415 l/s. Od tega znaša odtok novih utrjenih površin 
372 l/s in odtok zalednih zelenih površin 43 l/s.

(5) Na podlagi hidravlične analize kanalizacijskega 
omrežja Ivančne Gorice, bodo določeni ustrezni ukrepi hidra-
vlične izboljšave obstoječega kanalizacijskega omrežja, ob 
upoštevanju predvidene pozidave širšega prispevnega obmo-
čja. V kolikor izsledki analize opredelijo potrebo, se za odvod 
odpadnih vod iz prispevnega območja Sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta I4/a Novi center Ivančna Gorica, predvidi 
zadrževalni bazen.

(6) Padavinska voda s streh in utrjenih nepovoznih povr-
šin se preko peskolovov odvaja v mešano kanalizacijo. Pada-
vinsko vodo se lahko zajame in uporabi za sanitarne potrebe. 
Padavinske odpadne vode iz cest, parkirnih površin in ostalih 
povoznih površin se pred izpustom v mešano kanalizacijo od-
vaja preko peskolovov in lovilcev olj.

(7) Priključitve predvidenih objektov se izvaja za vsak 
objekt posebej. Odpadno vodo iz kleti objektov je potrebno 
prečrpavati nad zajezitveno linijo.

21. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Obravnavano območje se delno napaja z elektroener-
gijo iz novo predvidene trafo postaje TP 1×1000 kVA, 20/0,4 kV, 
zgrajene v obliki individualnega objekta na odmerjenem zemlji-
šču, do katerega bo možen stalen dostop z osebnimi vozili in z 
gradbeno mehanizacijo, delno pa iz obstoječe transformatorske 
postaje TP Vodotučine, ki je locirana v bližini cerkve.

(2) Na osnovi analiz karakterja porabe in števila bival-
nih enot je ocenjena moč trafo postaje za pokrivanje po-
treb P = 800 kW, od tega iz novo predvidene trafo postaje 
P = 740 kW, iz obstoječe pa P = 61 kW.

(3) Novo predvidena trafo postaja se priključi na SN 
omrežje po kabelski kanalizaciji s prekinitvijo obstoječe kabel-
ske povezave med TP Merkator in TP Mleščevo. Dolžina novo 
predvidenega kabla je 2 × 230 m, položenega v šestcevno 
kanalizacijo. Tip kabla in njegov presek je enak obstoječemu.

(4) Vsi kabli NN razvoda se polagajo po trasah pod zele-
nicami in pod utrjenimi površinami v kabelsko kanalizacijo, ki 
poteka ob kanalizaciji TK omrežja z minimalnim horizontalnim 
odmikom 0,5–1,0 m ter vertikalnim odmikom 0,3 m v primeru 
križanja. Iz trafo postaje se napajajo po lastnem vodu poslovni 
objekti ter prostostoječe kabelske razdelilne omare.

(5) Ob energetskem kablu se položi ozemljilo s pocinka-
nim valjancem FeZN; zaščitni ukrep pred previsoko napetostjo 
dotika je pretokovni odklop zaščitne naprave v sistemu TN-CS.

(6) Vse javne površine se opremijo s cestno razsvetljavo. 
Ceste se opremijo z obcestnimi svetilkami na kovinskih stebrih 
višine 9 m ter na medsebojnem odmiku 25 m. Pristopne poti in 
parkirišča se opremijo s svetilkami na kovinskih stebrih višine 
5 m ter na medsebojnem odmiku od 18 do 30 m. Javne površi-
ne se enakomerno osvetlijo s svetilkami na kovinskih drogovih 
višine približno 5 m ter na medsebojnem odmiku od 18 do 
30 m. Napajanje cestne razsvetljave je iz novo predvidene 
omarice PJR, ki se priključi na novo projektirano trafo postajo.

(7) Uporabijo se oblikovno poenotene svetilke cestne 
razsvetljave ter ulične svetilke. Njihovo oblikovanje naj bo 
usklajeno s sodobnim oblikovanjem posameznih elementov 
urbane opreme in v enakih ali usklajenih materialih in barvah.

22. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje predvidenih in obstoječih objektov na ob-
močju ZN se zagotovi s skupno kotlovnico na biomaso. Ogre-
vanje iz skupne kotlovnice se omogoči tudi za objekte v centru 
Ivančne Gorice ter objekte na zahodni strani Ceste 2. grupe 
odredov. Kotlovnica se lahko predvidi v sklopu predvidenega 
večnamenskega objekta št. 3. Za ureditev objekta se upošte-
vajo tehnični pogoji in tehnološke zahteve sodobnih naprednih 
tehnologij s področja ogrevalnih sistemov. Možnost kotlovnice 
se dopusti tudi v vzhodnem delu objekta 6d (v kleti ali pa na 
območju dela predvidenih parkirišč v kleti), če se ne bo izvedla 
mestna kotlovnica, ki je predvidena v objektu št. 3. Za gradnjo 
kotlovnice v objektu št. 6d je zato treba pridobiti naknadno 
soglasje Občine Ivančna Gorica.

(2) Distribucija toplote do posameznih odjemalcev, vključ-
no do Mercatorja, se zagotovi preko toplovodnega omrežja, ki 
se ga praviloma umesti v območja poti in zelenih površin. Na 
območju UE-2 stanovanjski bloki se toplovodno omrežje vodi 
skozi kletne garažne prostore. Trasa predvidenega toplovoda 
v smeri proti severu proti centru Ivančne Gorice prečka žele-
zniško progo št. 80 Ljubljana–Metlika–Državna meja. Trasa 
predvidenega toplovoda v smeri zahodno od Ceste 2. grupe 
odredov prečka regionalno cesto R1-216/1367 Ivančna Go-
rica–Krka.

(3) Pri izbiri ogrevalnih sistemov za ogrevanje obstoječih 
stavb in oskrbo z energijo se daje prednost alternativnim siste-
mom (obnovljivi viri energije, daljinski sistemi, skupni ogrevalni 
sistemi, toplotne črpalke ipd.). Na strehah objektov je dopustna 
izvedba fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne ener-
gije ob pogoju, da se postavitev in oblikovanje teh elementov in 
naprav uskladi z arhitekturo objektov, tako da ne bodo moteči.

23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Na severozahodnem delu območja ZN se predvidi priklju-
ček TK omrežja v ZN na TC Ivančna Gorica, izveden v kabelski 
kanalizaciji. Predvideno je omrežje z optičnimi kabli v kabelski 
kanalizaciji.

24. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj 
območja urejanja. Način zbiranja in odvoz odpadkov mora 
biti skladen s predpisi o odvozu in odstranjevanju komunalnih 
odpadkov v občini Ivančna Gorica.

(2) Zagotovijo se ustrezni prostori, namenjeni zbiranju 
odpadkov. Dovoz do njih se zagotovi preko cestnega omrežja. 
Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko 
tehnično ustrezne prostore. Prostori za odpadke se uredijo 
poenoteno – pod nadstrešnicami, ki se morajo delno ograditi ali 
drugače zakriti. Prostori za odpadke se uredijo na manj vidnih 
lokacijah ali se po možnosti vkomponirajo v objekte.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

25. člen
(parcelacija, površine grajenega javnega dobra in javne rabe)

(1) Javno dobro se opredeli vzdolž drevoreda ob vzhodni 
obvozni cesti, za potrebe izgradnje cest »A« in »B« ter za 
dostop do objekta 7c. Javno dobro so tudi pešpot ob železnici, 
pešpot južno od vrtca, pešpot južno od stanovanjskih blokov, 
javni park, obstoječe otroško igrišče južno od zdravstvenega 
doma in parkirišče severno od pokopališča. Za potrebe razla-
stitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne 
delitve in drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so 
potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov, namenjenih 
izvajanju gospodarskih javnih služb.
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(2) Kot zasebne površine v javni rabi se opredelijo pešpot 
in cesta preko cerkvenega griča, del dostopne poti do objekta 
7c in del površin gradbenih parcel stanovanjskih blokov. Po-
vršine v javni rabi so javno dostopne, vzdrževanje zagotavlja 
lastnik zemljišča.

(3) Površine javnega dobra in javne rabe so razvidne iz 
grafičnega dela ZN. Parcelacija se izvaja v skladu z načrtom 
parcelacije v grafičnem delu ZN (grafični list št. 11).

VII. POGOJI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, 

UPRAVLJANJE VODA, VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI, 
OBRAMBE TER VARSTVO PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju določi III. stopnja varstva pred hrupom. 
Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. Za 
zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna 
gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni 
moči in ne presega s predpisi določenih mejnih vrednosti.

(2) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekon-
strukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za poseg 
v prostor ali za spremembo namembnosti ali za pridobitev 
obratovalnega dovoljenja izpolnjevati naslednja pogoja:

– raven hrupa, ki je posledica uporabe ali obratovanja 
vira, ne sme presegati predpisane mejne ravni za vir hrupa,

– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za 
preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledice upora-
be ali obratovanja vira na najmanjšo možno mero.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se preprečuje prašenje z odkritih delov 
načrtovanih ureditev in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje 
odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem vremenu. Pre-
prečujeta se nekontroliran raznos materialov z gradbišča in pra-
šenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, 
deponij materiala in gradbišč. Pri transportu po javnih prometnih 
površinah se sipki tovori prekrivajo in zagotovi se čiščenje vozil 
pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.

(2) Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena meha-
nizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno 
vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in 
delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.

(3) Emisije v ozračje ne smejo presegati zakonsko določe-
nih mejnih količin vsebnosti snovi. Po končani gradnji se zago-
tovijo učinkovita raba energije in uporaba goriv ter energetska 
učinkovitost objektov. Lastnik morebitnega vira onesnaženja 
mora poskrbeti za meritve onesnaženosti in izvajati ustrezno 
zaščito in sanacijo.

28. člen
(varstvo tal in voda)

(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katera 
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transpor-
tnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se 
preprečijo emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in 
vetrovnem vremenu.

(2) Upoštevajo se veljavni predpisi za področje varstva 
voda, kar velja tako pri projektiranju objektov (stavb, cest, 
parkirišč, manipulativnih površin in podobno) kot pri izvajanju 
dejavnosti.

(3) Vse odpadne vode se priključijo na javni kanalizacijski 
sistem. Na padavinsko kanalizacijo je dopustno priključiti le 
tiste padavinske vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov 

za izpust neposredno v vode v skladu z določili veljavnih pred-
pisov. Pri tem se upoštevajo določila 20. člena tega odloka.

(4) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in 
zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz 
strojev direktno v tla (podtalnico).

29. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
ZN ne sme poslabšati.

(2) Požarno varstvo vseh objektov in območja ZN mora 
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpi-
si. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za 
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »za-
snova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

(3) Objekti v okviru območja urejanja tega prostorskega 
akta morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne proti-
požarne odmike oziroma predpisane protipožarne ločitve, če 
so grajeni v nizu. Stavbe morajo biti medsebojno odmaknjene 
toliko, da je zagotovljena požarna varnost oziroma morajo imeti 
protipožarno zasnovane vmesne fasade.

(4) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost 
varnega umika ljudi in živali.

(5) Zagotovi se dostop do vseh objektov z vozili za in-
tervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce, zazankano 
hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine po-
žarne vode.

30. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri načrtovanju nove zazidave in ureditev se upošte-
vajo določila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov o me-
hanski odpornosti in stabilnosti objektov za območje seizmične 
intenzitete potresa VII. stopnje po MCS oziroma 0.175 g po 
Karti za projektni pospešek tal.

(2) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevar-
nosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in 
državnimi predpisi oziroma programi. V objektih, ki so določeni 
s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je po-
trebna ojačitev prve plošče.

31. člen
(rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine)

(1) Na delu arheološkega najdišča Ivančna Gorica (EŠD 
192), ki še ni bilo arheološko raziskano, je pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo objektov in komunalne infrastruk-
ture treba opraviti predhodne arheološke raziskave – arheolo-
ška izkopavanja, arheološko dokumentiranje uničenja in izkop 
strojnih testnih jarkov.

(2) Na severnem vznožju pod cerkvijo Sv. Jožefa – par-
cela št. 54/12 – del k.o. Gorenja vas, se pod stalnim nadzorom 
izbrane arheološke ekipe odstrani zgornje plasti (ruša, ornica) 
do globine 0,20–0,40 m. Strojni izkop lahko poteka le z ravno 
žlico. Preostale plasti se izkoplje v kombinaciji ročnega in fine-
ga strojnega izkopa, Poleg arheologa mora raziskave spremljati 
tudi geolog in skupaj z arheološko ekipo izdelati poročilo.

(3) Na južnem pobočju hriba s cerkvijo Sv. Jožefa – par-
cela št. 54/5, 57/9 – del in 55/1 – del, 55/3, vse k.o. Gorenja 
vas, je potrebno opraviti arheološka izkopavanja in arheološko 
dokumentiranje uničenja. Na območju, ki ga nedovoljen poseg 
ni prizadel, se pod stalnim nadzorom izbrane arheološke ekipe 
odstrani strojno zgornje plasti (ruša) do globine 0,10–0,15 m. 
Strojni izkop lahko poteka le z ravno žlico. Preostale plasti se 
izkoplje ročno stratigrafsko (geološka osnova se nahaja na glo-
bini 0,60 do 1,00 m). Na območju, ki je bilo predhodno poško-
dovano, se strojno odstrani zgornje sedimente do geotekstila, 
preostale plasti se izkoplje ročno stratigrafsko.
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(4) Na območju zahodno od raziskanega prostora – parc. 
št. 31/26, 31/29, 32/2, 32/13, 33/30, 31/31, je potrebno opraviti 
izkop strojnih testnih jarkov. Izkop lahko poteka le z ravno žli-
co. Pregledanih mora biti 2–3 % površine. V primeru pozitivnih 
rezultatov se število strojnih sond ustrezno zmanjša. V primeru 
pozitivnih rezultatov bodo potrebne nadaljnje raziskave.

(5) Za izvedbo arheološke raziskave na terenu je potreb-
no pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstra-
nitev, ki ga izda minister za kulturo.

32. člen
(varovanje krajinskih značilnosti in drugih prostorskih kvalitet)

(1) Z novimi ureditvami se v čim večji meri upoštevajo 
krajinske značilnosti prostora in druge prostorske kvalitete. 
Pobočja cerkvenega griča se ohranjajo nepozidana, kot odprta 
travnata površina, zato pa se pozidava koncentrira ob vznožju 
griča in delno (v nizkih višinskih gabaritih) tik pod vrhom griča, 
tako da ne bo vizualno izpostavljena in da se cerkev na griču 
ohranja kot prostorska dominanta.

(2) Na cerkvenem griču se uredi pokopališče, na južnem 
pobočju pa katoliški vrtec in dom za ostarele, ki s svojo posta-
vitvijo ne ogrožata dominantne vloge cerkve.

(3) Obcestne ureditve in zasaditve zagotavljajo optično 
vodenje in v večjem delu tudi ohranitev vizur na grič s cerkvijo. 
Zagotovi se ustrezno preoblikovanje reliefa na območju sta-
novanjske pozidave, ki posega v brežino severno od cerkve. 
V čim večji meri se zagotovi sklenjeno ozelenitev prostora ob 
železnici.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

33. člen
Izvajanje zazidalnega načrta je lahko postopno, v več 

fazah oziroma etapah:
– pred ureditvijo kotlovnice in zahodnega dela ceste »A« 

so ne glede na zaporedje dopustne samo: dozidava k zdra-
vstvenemu domu, ureditev parkirišča pri zdravstvenem domu 
in ureditve na obstoječih objektih (skladno z 8. členom tega 
odloka);

– pred izgradnjo zahodnega dela ceste »A« in parkirišč, 
ki so načrtovana severno od zdravstvenega doma, je dovoz 
do obstoječega stanovanjskega objekta ob železniški progi 
po obstoječem dovozu vzdolž železniške proge. Po izgradnji 
teh parkirišč je dovoz do tega objekta dopusten prek parkirišč. 
Po izgradnji ceste »A« oziroma zahodnega dela ceste »A« se 
dovoz do tega objekta uredi s ceste »A« skladno z ureditveno 
situacijo;

– po ureditvi kotlovnice in izgradnji delov ceste »A«, 
potrebnih za zagotovitev dostopov, se lahko gradijo posamični 
preostali objekti s pripadajočimi zunanjimi površinami in go-
spodarsko javno infrastrukturo, neodvisno od vrstnega reda;

– cesta B in parkirišče ob njej se lahko uredita v zadnji 
fazi;

– površine, namenjene izgradnji objektov 2 (vrtec) in 
3 (večnamenski objekt) in pripadajočih ureditev, se lahko do 
njihove izgradnje uporabljajo kot parkirne površine za potrebe 
obstoječega zdravstvenega doma in objekta 1 (severno krilo – 
prizidek k zdravstvenemu domu).

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

34. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Občina oziroma investitor po pogodbi o opremljanju 
je dolžan zagotoviti gradnjo vseh novih infrastrukturnih vodov, 
objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstoje-
čih in novih objektov v času med gradnjo in po njej ter ustrezne 
povezave na že zgrajeno infrastrukturo v območju. V pogodbi o 
opremljanju, sklenjeni na podlagi veljavne zakonodaje in spre-

jetega Programa komunalnega opremljanja, se investitorji in 
Občina lahko dogovorijo, da bo posamezni investitor sam zgra-
dil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem 
namerava graditi, v zameno za priznano plačilo komunalnega 
prispevka. Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN 
se lahko izvaja v eni ali več etapah in se za posamezno etapo 
lahko pridobi ločeno gradbeno dovoljenje. 

(2) Lastnikom stanovanj v stanovanjskih blokih se v javni 
cesti »A« in javnem dostopu oziroma dostopu v javni rabi do 
objekta 7c ter po zemljišču parc. št. 54/12, k.o. Gorenja vas, 
zagotovi služnost za izvedbo in obratovanje ter vzdrževanje 
potrebne in izvedene infrastrukture za sosesko.

(3) Če Občina Ivančna Gorica ne izpolni pogojev za pri-
ključitev na skupno kotlovnico v predvidenem roku, investitor 
stanovanjske soseske v UE 2 – Stanovanjsko naselje lahko 
zgradi za svoje potrebe kotlovnico na območju Gruče 2, in sicer 
v vzhodnem delu objekta 6d – v njegovi kleti ali na območju 
dela predvidenih parkirišč v kleti.

X. TOLERANCE

35. člen
(1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so 

dopustna v tlorisnih gabaritih objektov skladno z 10. členom 
do ±10 % za pritličja in etaže ter do 20 % za kletne etaže, pri 
čemer se morajo v večji meri ohranjati gradbene linije objektov 
v smeri napajalnih cest in proti javnim površinam, kjer se dopu-
sti odstopanje do ±1 m. Skladno s tem so dopustna odstopanja 
pri skupni bruto površini objektov. Zaradi morebiti manjših kleti 
ni dopustno povečati števila parkirnih mest na terenu glede na 
tista, ki so prikazana na grafičnih prilogah.

(2) Odstopanja so dopustna tudi pri kotah pritličij oziroma 
kleti, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racio-
nalnejše rešitve. Dopustijo se odstopanja do ±0,5 m, v smer 
napajalnih cest in proti javnim površinam (zaradi prilagoditve 
cestam in drugim mejnim pogojem lokacij) do največ ±0,2 m. 
Pri naklonih enokapnih strešin se dopustijo odstopanja od 
predpisanega strešnega naklona (od 5° do 15°) do 20°. V UE-3: 
»Cerkveni grič« so dopustni nakloni do 30°, vendar tako, da so 
novi objekti po oblikovanju usklajeni z obstoječimi.

(3) Pri realizaciji ZN so dopustna tudi odstopanja od 
tehničnih rešitev, določenih s tem ZN, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki 
so primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika.

(4) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in de-
lovnih razmer na območju ZN oziroma na sosednjih območjih 
ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi 
odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, v katerih 
pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(5) Odstopanja od določil tega odloka o parcelaciji so do-
pustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti 
geodetskih postopkov, kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem 
ZN, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali teh-
ničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov 
ali cestnih površin.

(6) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje-
jo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, 
ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziro-
ma določil geodetskega certifikata.

XI. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določila 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja 
Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC 



Stran 7068 / Št. 62 / 14. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

II/3 – Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, 
št. 7/01, 2/02) za območje, ki ga ureja ta odlok.

37. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditve-

nega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor.

38. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri Upravnem organu občine 

Ivančna Gorica, pristojnem za urejanje prostora ter na Upravni 
enoti Grosuplje.

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

Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazi-
dalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni 
list RS, št. 55/14) vsebuje naslednje končne določbe:

36. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka 

opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske 
službe.

37. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta se hranijo 

v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine 
Ivančna Gorica in sedežu Upravne enote Grosuplje.

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

Republike Slovenije.

Št. 35005-0045/99-47
Ivančna Gorica, dne 24. junija 2014

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KOPER

2665. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Ankaran 
v letu 2014

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
S K L E P

o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  
za lokalne volitve v Občini Ankaran v letu 2014

Št. 040-11/2014
Koper, dne 1. avgusta 2014 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list, RS št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11 
in 98/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 

67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 31. julija 2014 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  
za lokalne volitve v Občini Ankaran v letu 2014

1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Ankaran v letu 2014.

2.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane Občinskega sveta Občine Ankaran in organi-
zatorji volilne kampanje za člana občinskega sveta, predstav-
nika italijanske narodnosti v občinskem svetu, imajo pravico 
do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poro-
čila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

3.
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kan-

didate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stro-
škov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glaso-
vanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

4.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali za volitve župana se iz proračuna Občine Ankaran na njego-
vo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje v roku 30 dni po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču 
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 040-11/2014 
Koper, dne 31. julija 2014

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e 
la G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A

di rimborso parziale dei costi delle campagne 
elettorali per le elezioni locali nel Comune di 

Ancarano nell'anno 2014

N. 040-11/2014 
Capodistria, 1 agosto 2014 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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Ai sensi dell’articolo 28 della Legge sulle campagne 
elettorali e dei referendum (G.U. della RS nn. 41/07, 103/07 
– ZpoIS-D, 11/11 e 98/13), dell’articolo 27 dello Statuto del 
Comune città di Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/00, 30/01 e 
29/2003, G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, alla seduta del 
giorno 31 luglio 2014 ha approvato la seguente

D E L I B E R A
di rimborso parziale dei costi delle campagne 
elettorali per le elezioni locali nel Comune di 

Ancarano nell'anno 2014

1.
Con questa delibera, si determinano i criteri del rimborso 

parziale dei costi delle compagne elettorali per le elezioni locali 
del Comune di Ancarano nell'anno 2014.

2.
Gli organizzatori delle campagne elettorali delle liste a cui 

appartenevano i mandati dei membri del Consiglio comunale 
del Comune di Ancarano e degli organizzatori delle campagne 
elettorali dei membri del consiglio comunale e dei rappresen-
tanti del gruppo nazionale italiano nel consiglio comunale, 
hanno il diritto di rimborso delle spese della campagna elet-
torale pari a 0,33 EUR per voto pervenuto, considerando che 
il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente 
spesa, risultante nella relazione al consiglio comunale e alla 
Corte dei conti.

3.
Gli organizzatori delle campagne elettorali per il sindaco, 

di cui candidati sono stati votati da almeno il 10 % del numero 
totale dei votanti aventi diritto al voto, hanno il diritto di un rim-
borso pari a 0,12 EUR per ogni voto ricevuto, considerando che 
il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente 
spesa, risultante nella relazione al consiglio comunale e alla 
Corte dei conti.

Nel caso in cui si arrivi al secondo turno di votazioni, i due 
candidati del secondo turno hanno il diritto di venir rimborsati 
solamente in base ai voti ricevuti in questo turno.

4.
Su richiesta degli organizzatori, delle campagne eletto-

rali del consiglio comunale e per quelle del sindaco, vengono 
rimborsati dal bilancio del Comune di Ancarano, nell'arco di 
30 giorni dalla consegna della relazione dei fondi raccolti e 
della somma spesa per la compagna elettorale al consiglio 
comunale e alla Corte dei conti.

5.
La presente delibera ha effetto immediato e viene pubbli-

cata sulla G.U. della RS.

N. 040-11/2014 
Capodistria, 31 luglio 2014 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

2666. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje 
določenih javnih parkirišč« na parkiriščih 
»PARKIRAJ IN SE PELJI«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
   S K L E P

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« na parkiriščih  

»PARKIRAJ IN SE PELJI«

Št. 371-387/2014
Koper, dne 1. avgusta 2014 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 
javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne 
objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 31. julija 2014 sprejel

S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč« na parkiriščih  
»PARKIRAJ IN SE PELJI«

1.
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določe-

nih javnih parkirišč" se uvede:
– na dveh javnih parkiriščih ob Kolodvorski cesti v Kopru, 

ki predstavljata parkirišči urejeni na zemljiški parceli št. 3888/1 
k.o. Koper in na zemljiški parceli št. 3888/10 k.o. Koper ter

– na javnem parkirišču ob priključnem kraku »Semedela« 
na hitro cesto v Kopru, ki predstavlja parkirišče urejeno na ze-
mljiških parcelah št. 1517/3, 1520/9 in 1520/10 vse k.o. Koper.

2.
Cilji uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti parki-

ranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v mestu 
Koper ter zagotovitev daljšega parkiranja vozil obiskoval-
cem, ki svojo pot v mesto nadaljujejo z javnimi prevoznimi 
sredstvi skladno z razpisnimi dokumentaciji na podlagi ka-
tere so bila pridobljena sredstva za ureditev parkirišča po 
sistemu »PARKIRAJ IN SE PELJI«.

3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospo-

darski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
župan med drugim določi:

– časovno daljše parkiranje osebnih vozil obiskoval-
cem, ki svojo pot v mesto nadaljujejo z javnimi prevoznimi 
sredstvi;

– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil 
na parkirni avtomatiki;

– možnost brezplačne uporabe parkirišča, kadar ta ne 
preseže 60 minut;

– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, 

s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa, pokri-
tje stroškov javne službe, ob upoštevanju pogojev razpisa 
na podlagi katerega so se pridobila sredstva za ureditev 
parkirišč.

4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se 

javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, 
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka 
javnih naročil in upoštevanju pogojev razpisne dokumentaci-
je, na podlagi katere so bila pridobljena sredstva za ureditev 
parkirišč.
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5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-387/2014
Koper, dne 31. julija 2014

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A

sull’introduzione del servizio pubblico 
“gestione di determinati parcheggi pubblici” nel 

parcheggio “PARCHEGGIA E VAI”

N. 371-387/2014 
Capodistria, 1 agosto 2014 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico 
facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino 
uff., n. 45/01) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, nella seduta del 31 luglio 2014, ha approvato la

D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione 

di determinati parcheggi pubblici”  
nel parcheggio “PARCHEGGIA E VAI”

1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo 

“gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa:
– due parcheggi pubblici presso la Via della Stazione a Ca-

podistria, comprendente i parcheggi sulla particella n. 3888/1 c.c. 
Capodistria e sulla particella n. 3888/10 c.c. Capodistria e

– il parcheggio pubblico presso il collegamento stradale 
»Semedella« con la superstrada a Capodistria, comprendente 
il parcheggio sulle particelle n. 1517/3, 1520/9 e 1520/10 tutte 
c.c. Capodistria.

2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo 

quello di garantire la possibilità di posteggio ai visitatori degli 
edifici commerciali ed amministrativi nel centro città di Ca-
podistria nonché la possibilità di posteggio a sosta lunga ai 
visitatori che continuano il proprio viaggio verso il centro con 
i mezzi di trasporto pubblici, in base alla documentazione del 
bando sulla base della quale sono stati assicurati i finanzia-
menti per la sistemazione del parcheggio secondo il sistema 
“PARCHEGGIA E VAI”.

3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio 

pubblico economico facoltativo “gestione di determinati par-
cheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:

– il posteggio a sosta lunga ai visitatori che continuano il 
proprio viaggio verso il centro con i mezzi di trasporto pubblici;

– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle mac-
chine;

– la fruizione gratuita del parcheggio quando questa non 
supera i 60 minuti;

– la possibilità di abbonamento del parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di 

parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla 
copertura delle spese del servizio pubblico, considerando le 
condizioni poste dal bando, con il quale sono stati garantiti i 
finanziamenti per la sistemazione del parcheggio.

4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro 

il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in 
oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle 
attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi 
ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per 
bandi pubblici con i quali sono stati garantiti i finanziamenti per 
la sistemazione del parcheggio.

5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 371-387/2014
Capodistria, 31 luglio 2014

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

LAŠKO

2667. Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu 
Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 1. izredni seji 
dne 6. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu  

Občine Laško

1. člen
V Odloku o javnem glasilu Občine Laško (Uradni list RS, 

št. 13/07, 2/08) se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora 

glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in 
kandidatnih list. Lahko ga nameni tudi ob razpisu volitev v Dr-
žavni zbor RS, praviloma vsebinsko povezano s predstavitvijo 
pogledov državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.

Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka v 
skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme uredniški 
odbor na predlog odgovornega urednika.

Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti ta-
kšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in kan-
didatnih list.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2006
Laško, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.
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2668. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Laško

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZpolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) 
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 
17/10, 45/11) je Občinski svet Laško na 1. izredni seji dne 6. 8. 
2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014 v Občini Laško

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 
2014 v Občini Laško.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na dobljen glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Laško v 
roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-04/2014
Laško, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LENDAVA

2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno 
gospodarsko javno službo daljinskega 
ogrevanja na območju Občine Lendava

Na podlagi 3., 7., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 
38/10, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – OdI. US, 76/08, 
79/09 in 51/10, 84/10, 40/12), 284. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14), 8. in 17. člena Statuta Občine Lenda-
va (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 
50. dopisni seji dne 11. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko 
javno službo daljinskega ogrevanja na območju 

Občine Lendava

1. člen
V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko 

javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lenda-
va (Uradni list RS, št. 56/14) se za prvo alinejo 17. člena doda 
nova druga alineja, ki se glasi:

»– koncesionar prodaja toploto na posameznem odje-
mnem mestu. V primeru večstanovanjskih zgradb ima konce-
sionar možnost zaračunavati toploto neposredno lastnikom ali 
upravniku objekta, ki ga izberejo etažni lastniki, vse v skladu 
s pisnim dogovorom med koncesionarjem, etažnimi lastniki in 
upravljavcem;«

2. člen
Spremeni se celotni 59. člen tako, da se glasi:

»59. člen
(podelitev prve koncesije – statusno partnerstvo)

(1) Na javnem razpisu za prvo koncesijo, ki mora upo-
števati tudi določbe ZJZP, ki ureja statusno javno-zasebno 
partnerstvo, mora izbrani koncesionar (prvi koncesionar) za 
namen izvajanja dejavnosti iz šestega odstavka tega člena 
ustanoviti projektno družbo v pravni obliki enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo in ustanovnim kapitalom najmanj 
7.500,00 EUR. Projektno družbo mora izbrani koncesionar 
ustanoviti najkasneje 30 dni po dokončnosti odločbe o izboru.

(2) Na podlagi dokončne odločitve o izbiri prvega koncesio-
narja bo sprejeta odločitev o vstopu koncedenta v projektno druž-
bo s 26 % poslovnim deležem na način, da bo prvi koncesionar 
skladno z določilom drugega odstavka 517. člena ZGD-l s poveča-
njem osnovnega kapitala z vložki v znesku najmanj 2.635,14 EUR, 
ki jih kot koncesijsko dajatev v imenu in za račun koncedenta 
vplača koncesionar, ki bo v projektni družbi ohranil 74 % delež 
upravljavskih in premoženjskih pravic, pri čemer občinski svet s 
sprejemom tega odloka ugotavlja občinski interes za vstop v pro-
jektno družbo. V družbeni pogodbi se družbenika tudi dogovorita 
glede možnosti in načinu vstopa tretjih oseb v to družbo.

(3) Prijavitelj na javni razpis za prvo koncesijo poda v 
prijavi pisno izjavo, da se obveže v roku 30 dni po dokončnosti 
odločbe o izbiri ustanoviti projektno družbo v pravni obliki eno-
osebne družbe z omejeno odgovornostjo in ustanovnim kapi-
talom najmanj 7.500,00 EUR ter skladno z določilom drugega 
odstavka 517. člena ZGD-1 povečati osnovni kapital z vložkom 
koncedenta v znesku 2.635,14 EUR, tako da v projektni družbi 
ohrani 74 % delež upravljavskih in premoženjskih pravic.

(4) Koncedent bo sklenil koncesijsko pogodbo z izbranim 
ponudnikom najkasneje v roku 7 dni po vstopu v projektno 
družbo in vpisu tega pravnega dejstva v sodni register.
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(5) Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe za prvo 
koncesijo seznanjen s tem, da veljajo vse obveznosti, ki jih je 
prevzel z oddajo ponudbe (in izbiro), tudi v okviru ustanavljanja 
projektne družbe v njegovi večinski lasti.

(6) Projektna družba bo izvajala zlasti razvojne projekte 
širšega javnega interesa kot so sodelovanje pri razvoju poten-
ciala geotermije in upravljanja s podzemnimi ter površinskimi 
vodami, sodelovanje pri razvoju in zagotovitvi potrebne ener-
getske infrastrukture za potrebe agrarnih in poslovnih con, iz-
vajanje storitev in ukrepov učinkovite rabe energije, energetsko 
upravljanje v občinskih objektih, energetsko in okoljsko sveto-
vanje za občane. Izvajala bo tudi druge dejavnosti skladno z 
družbeniško pogodbo in poslovnim načrtom.

(7) Sredstva nakupa poslovnega deleža po nominalni vre-
dnosti iz drugega odstavka zagotovi koncesionar in jih vplača v 
imenu in za račun koncedenta.

(8) Financiranje storitev projektne družbe se zagotavlja:
– koncedent iz naslova namenskih sredstev, prejetih iz 

koncesijskih dajatev;
– koncesionar v višini in dinamiki plačil sredstev, kot je to 

opredelil v ponudbeni dokumentaciji za podelitev koncesije za 
lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na 
območju Občine Lendava;

– iz lastnih sredstev projektne družbe.
(9) Projektna družba pripravi vsako leto predlog letnega 

programa preostalih storitev, ki ga glede na razpoložljiva sredstva 
potrdi župan, pri čemer mora biti spoštovano načelo uravnoteže-
nosti (15. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu), znesek 
denarnega nadomestila za preostale storitve pa nujno ne zago-
tavlja polno kritje stroškov, nastalih pri upravljanju teh storitev.«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 03504-0013/2014
Lendava, dne 11. avgusta 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

SLOVENJ GRADEC

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja komunala 
Slovenj Gradec d.o.o.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 15. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 75/97), 88. člena 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 
– UPB-1) in 17. ter 98. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/10) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 34. seji dne 9. 7. 2014 in Občinski svet Občine Mislinja na 
25. seji dne 7. 8. 2014 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega podjetja komunala  
Slovenj Gradec d.o.o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slo-

venj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/12 – uradno preči-

ščeno besedilo UPB 1) se v 5. členu med »ostale dejavnosti«, 
dodajo naslednje dejavnosti:

»33.140 popravila električnih naprav
35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah 

in jedrskih elektrarnah,
35.140 trgovanje z električno energijo in
49.500 cevovodni transport,
– dejavnost 35.111 proizvodnja električne energije spre-

meni tako, da glasi: 35.111 proizvodnja električne energije v 
hidroelektrarnah,

– dejavnost 35.119 proizvodnja električne energije se 
spremeni tako, da se glasi: 35.119 druga proizvodnja električne 
energije,

– dejavnost 47.761 trgovina nadrobno v specializiranih 
prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in 
hrano za živali se spremeni tako, da se glasi: 47.761 trgovina 
na drobno v cvetličarnah,

– dejavnost 63.990 druge dejavnosti informacijskih sto-
ritev se spremeni tako, da se glasi 63.990 drugo informiranje

– dejavnost 71.129 tehnično projektiranje in s tem pove-
zano svetovanje se spremeni tako, da se glasi: 71.129 druge 
inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in Uradnem glasilu slovenskih občin in velja naslednji dan po 
zadnji objavi.

Št. 9000-06/2014
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2014

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

Št. 014-05/2014
Mislinja, dne 7. avgusta 2014

Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

2671. Sklep o pripravi občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDDP-A, 109/12 in 35/13) in 16. člena Statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) 
je župan Mestne občine Slovenj Gradec 21. 7. 2014 sprejel

S K L EP 
o pripravi občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Slovenj Gradec

I.
(Splošno)

Na osnovi 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja 
pri dosedanji pripravi občinskih prostorskih aktov se s tem 
sklepom ugotavlja in določa:

– Ocene stanja in razlogi za pripravo občinskega prostor-
skega načrta (v nadaljevanju besedila: OPN);

– Način pridobitve strokovnih rešitev;
– Nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju besedila: 

NUP), ki podajajo smernice in mnenja za načrtovane prostor-
ske ureditve v OPN iz njihove pristojnosti;

– Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz.
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II.
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN Mestne občine 

Slovenj Gradec)
(1) Mestna občina Slovenj Gradec je v skladu z veljav-

nim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) pričela s pripra-
vo novih prostorskih planskih aktov in v ta namen pristopila k 
izdelavi ustreznih strokovnih podlag.

(2) Po uveljavitvi sedaj veljavnega ZPNačrt-a je MO Slo-
venj Gradec sprejela Sklep o začetku priprave občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec po ZPNa-
črt-u (Uradni list RS, št. 115/07). Pripravo prostorskega akta je 
prilagajala spremenjenim prostorskim zahtevam. Zaradi zapo-
znelega sprejemanja podzakonskih predpisov na državni ravni 
ter zahtevnosti teh predpisov je MO Slovenj Gradec ocenila, 
da je priprava novega prostorskega akta dolgotrajnejša in je 
onemogočeno doseganje zastavljenih rokov izdelave in spre-
jemanja akta.

(3) MO Slovenj Gradec se je s sprejemom Sklepa o začet-
ku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za 
območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list 
RS, št. 16/08) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gra-
dec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 100/09) odločila, da istočasno 
prične enostavnejši in rokovno ugodnejši postopek sprememb in 
dopolnitev veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov in sicer 
za zagotovitev stavbnih površin za Termalni center v Slovenj 
Gradcu in za širitev industrijske cone – to je za že obstoječe 
dejavnosti, ki so v tem prostoru, kot tudi za nove dejavnosti ne le 
industrijske še posebej za razvoj storitvenih in servisnih dejavno-
sti. Prvi postopek je bil zaključen v oktobru 2009 (Uradni list RS, 
št. 89/09), drugi pa je v fazi potrjevanja predloga.

(4) Z nadaljevanjem priprave in sprejemanja OPN bo MO 
Slovenj Gradec svoje prostorske akte prilagodila zahtevam 
ZPNačrt-a ter istočasno ustvarila pravno podlago za ume-
stitev razvojnih projektov v prostor. Obenem bo v prostorski 
akt MO Slovenj Gradec vključila vse tiste pobude občanov za 
spremembo rabe zemljišč za katere bo v postopku priprave 
sprejemanja OPN prejela pozitivna mnenja nosilcev urejanja 
prostora.

3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) OPN MO Slovenj Gradec bo izdelan kot enovit do-
kument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del, pripravljen za 
celotno območje Mestne občine Slovenj Gradec. Skladno z 
39. členom ZPNačrt-a bo vseboval tekstualni del in grafične 
prikaze v digitalni in analogni obliki z naslednjo vsebino:

Strateški del:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja 

občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, 

usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe 
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospo-
darske javne infrastrukture lokalnega pomena;

3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, 
ki so z njimi prostorsko povezana;

4. območja razpršene poselitve;
5. enote urejanja prostora.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja pro-

stora določa:
1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorsko izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni pro-

storski načrt.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega pro-

storskega načrta se bo za občinsko središče mesto Slovenj 
Gradec določila na podlagi urbanističnega načrta.

(2) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZPNačrt-om 
ter podzakonskimi predpisi do tiste stopnje natančnosti, ki omo-
goča odločitev na strateškem in izvedbenem nivoju.

(3) Za pripravo OPN MO Slovenj Gradec se smiselno 
uporabijo strokovne podlage (v nadaljevanju besedila: SP), ki 
so bile že izdelane v dosedanjem postopku priprave prostor-
skega akta oziroma se le-te po potrebi novelirajo in so vezane 
na usmerjanje prostorskega razvoja:

– Prikaz stanja prostora;
– SP za poselitev (več elaboratov);
– Elaborat posegov na kmetijskem zemljišču;
– Študija izdelave poplavnih kart MO Slovenj Gradec (v 

izdelavi).
(4) Kot podlaga za vsebino strateškega in izvedbenega 

dela OPN MO Slovenj Gradec se pripravi Urbanistični načrt za 
mesto Slovenj Gradec.

(5) Pripravljavec OPN MO Slovenj Gradec v sodelovanju 
z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokov-
nih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter 
podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:

– Analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti 
v prostoru;

– Poselitev (omrežja naselij, poselitvena območja, usme-
ritve in kriteriji za razvoj ter urejanje naselij);

– Zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komu-
nalno opremljanje;

– Izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
(6) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in po-

drobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave 
OPN MO Slovenj Gradec ugotovi, da so pomembe za kvalite-
tno pripravo.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) NUP, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje 
prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti so naslednji:

Na državni ravni glede na pristojnost:
– za razvoj poselitve;
– za kmetijstvo;
– za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo;
– za rabo in upravljanje z vodami;
– za ohranjanje narave;
– za varstvo kulturne dediščine;
– za cestni, pomorski, železniški in zračni promet;
– za trajno mobilnost;
– za rudarstvo;
– za energetiko;
– za zaščito in reševanje;
– za obrambo.
Na lokalni ravni lokalna uprava, podjetja in inštitucije gle-

de na resor in dejavnost:
– promet (lokalne ceste, potniški promet);
– telekomunikacije;
– komunalno gospodarstvo (odvajanje odplak, oskrba z 

vodo, ravnanje z odpadki, upravljanje pokopališč, ogrevalni 
sistemi).

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v 
postopku priprave OPN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

(3) Pristojno ministrstvo v postopku pridobivanja smernic 
sporoči tudi, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja 
oziroma presojo sprejemljivosti vplivov plana na naravo na 
podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave.

(4) NUP morajo skladno s 47., 47.a in 51. členom ZPNa-
črt-a v 30 dneh od prejema vloge za pridobitev mnenj posre-
dovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da mnenj nimajo.

7. člen
(Roki za pripravo OPN in njihovih posameznih faz)
Priprava OPN MO Slovenj Gradec se bo po sprejetju tega 

sklepa nadaljevala in zaključila po naslednjem terminskem 
planu:



Stran 7074 / Št. 62 / 14. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Z.š. Aktivnost Trajanje
1 Dokončanje strokovnih podlag julij–oktober 2014
2 Priprava osnutka OPN julij 2014
3 Posredovanje osnutka na 

ministrstvo pristojno za prostor in 
pridobivanje mnenj NUP k osnutku 
OPN

avgust 2014

4 Analiza smernic in njihovega vpliva 
na osnutek OPN

september 2014

5 Usklajevanje osnutka OPN z NUP oktober 2014
4 Priprava dopolnjenega osnutka 

OPN (upoštevanje smernic 
oziroma njihovih dopolnitev na 
osnovi usklajevanj z NUP)

november 2014

6 Priprava okoljskega poročila, 
kolikor bo potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov 
na okolje 

februar 2015

7 Pridobitev sklepa ministrstva 
pristojnega za okolje o ustreznosti 
Okoljskega poročila

marec 2015

8 Javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka OPN in okoljskega 
poročila, javna obravnava

april 2015

9 Ureditev in proučitev pripomb in 
predlogov javnosti na dopolnjeni 
osnutek OPN 

junij 2015

10 Priprava predloga OPN julij 2015
11 Posredovanje predloga na 

ustrezno ministrstvo 
avgust 2015

12 Pridobivanje mnenj NUP k 
predlogu OPN in Okoljskemu 
poročilu

oktober 2015

13 Priprava usklajenega predloga 
OPN (upoštevanje mnenj NUP 
oziroma njihovih dopolnitev na 
osnovi usklajevanj z NUP)

november 2015

13 Sprejem OPN na Mestnem svetu 
Mestne občine Slovenj Gradec

december
2014–januar 2015

15 Objava sprejetega OPN v 
Uradnem listu RS

15 dni po 
sprejemu

8. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu.

(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 115/07).

Št. 350-7/2007
Slovenj Gradec, dne 21. julija 2014

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠENTRUPERT

2672. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov v Občini Šentrupert

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 12/07 in 102/09) ter Zakona o vrtcih (Uradni list 

RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 – ZIU in 
40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Šentrupert na 7. dopisni 
seji občinskega sveta, dne 30. 7. 2014, v zvezi s predlogom za 
določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  

v Občini Šentrupert

1. člen
V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni 

šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega 
programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 430,01 EUR 
mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 359,67 EUR mesečno na otroka;
– za oddelek drugega starostnega obdobja 314,67 EUR 

mesečno na otroka.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-
0002/2013-4.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.

Št. 602-0005/2014-4
Šentrupert, dne 30. julija 2014

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TABOR

2673. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Tabor

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter 15. člena 
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski 
svet Občine Tabor na 19. redni seji dne 16. 7. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Tabor

1.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednika: David Teržan, Kapla 51 a, Tabor,
2. namestnika predsednika: Tjaša Pungartnik, Tabor 3 a, 

Tabor,
3. za člana: Ivan Podbregar, Ojstriška vas 47, Tabor,
4. za namestnika člana: Tatjana Kobale Khodary, Ta-

bor 15, Tabor,
5. za člana: Stanislav Petrič, Tabor 23 a, Tabor,
6. za namestnika člana: Petra Slatinšek, Radmirje 30, 

Ljubno ob Savinji,
7. za člana: Simon Jan, Ojstriška vas 51, Tabor,
8. za namestnika člana: Alenka Kreča Šmid, Čemše-

nik 20, Čemšenik.

2.
Člani občinske volilne komisije se imenujejo za obdobje 

2014–2018.



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 14. 8. 2014 / Stran 7075 

3.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 03201-lr19/2014
Tabor, dne 25. julija 2014

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek l.r.

TREBNJE

2674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 2797/8 k.o. 1430 – KNEŽJA VAS.

II.
Parcela št. 2797/8 k.o. 1430 – KNEŽJA VAS, postane 

lastnina Občine Trebnje.

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

Republike Slovenije.

Št. 478-35/2012
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

MORAVSKE TOPLICE

2675. Sklep o imenovanju nadomestnih članov 
Občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski 
svet Občine Moravske Toplice na dopisni seji dne 11. 8. 2014, 
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, sprejel

S K L E P
o imenovanju nadomestnih članov  

Občinske volilne komisije

I.
Mojca Horvat, Martjanci, se razreši s funkcije članice Ob-

činske volilne komisije Občine Moravske Toplice.

Za preostanek mandatne dobe se v Občinsko volilno 
komisije imenuje nadomestni član Franc Deutsch, Ratkovci.

II.
Andrejka Kodila, Andrejci, se razreši s funkcije namestni-

ce članice Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice.
Za preostanek mandatne dobe se v Občinsko volilno 

komisije imenuje nadomestna namestnica člana Breda Lük 
Cifer, Martjanci.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 901-00006/2014-4
Moravske Toplice, dne 11. avgusta 2014

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

VLADA
2676. Uredba o finančnih spodbudah za tuje 

neposredne investicije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o spodbu-
janju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 11/11 
in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o finančnih spodbudah za tuje  

neposredne investicije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba podrobneje določa cilje in obliko finančnih 
spodbud (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za začetne vhodne 
tuje neposredne investicije ter pogoje, merila in postopke za 
dodelitev spodbud.

2. člen
(oblika spodbud)

Spodbude po tej uredbi se dodelijo kot regionalne držav-
ne pomoči v obliki subvencij v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 651/2014/EU) in Uredbo o karti regionalne 
pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o karti regionalne pomoči).

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. začetek del je začetek gradbenih del v okviru naložbe 

ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme ali 
vsaka druga zaveza, zaradi katere naložbe ni več mogoče 
preklicati, če ta nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih 
del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot sta pridobivanje 
dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne 
štejejo za začetek del;

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
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2. enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnosti, zajete 
v istem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije 
gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2, kakor je določena v 
Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije go-
spodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3037/90, pa tudi v nekaterih uredbah ES o 
posebnih statističnih področjih;

3. podjetje je gospodarska družba in samostojni podjetnik 
posameznik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;

4. nerezident je pravna oseba, ki ima sedež zunaj Re-
publike Slovenije, ali fizična oseba, ki ima stalno prebivališče 
zunaj Republike Slovenije;

5. upravičeni stroški so stroški, za katere se lahko dode-
ljuje spodbuda;

6. začetna investicija (v nadaljevanju: investicija) je naložba 
v osnovna opredmetena ali neopredmetena sredstva pri vzpo-
stavitvi novega podjetja, širitvi zmogljivosti obstoječega podjetja, 
diverzifikaciji proizvodov podjetja z novimi dodatnimi proizvodi, 
ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti, ali v bistvene 
spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju;

7. začetna investicija za potrebe nove gospodarske dejav-
nosti je naložba v osnovna opredmetena oziroma neopredme-
tena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali diverzifikaciji 
dejavnosti podjetja pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka 
ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo;

8. začetna vhodna tuja neposredna investicija je naložba 
nerezidenta;

9. materialne investicije so naložbe v opredmetena osnov-
na sredstva (zemljišča, stavbe, oprema in stroji, komunalno in 
infrastrukturno opremljanje zemljišč);

10. nematerialne investicije so naložbe v neopredmetena 
dolgoročna sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, 
znanja in izkušenj ali nepatentiranega tehničnega znanja);

11. velik investicijski projekt je začetna investicija v osnov-
na sredstva z upravičenimi stroški nad 50.000.000 eurov, pre-
računano na podlagi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve 
pomoči;

12. stroški odpiranja novih delovnih mest so stroški bruto 
plač in obvezni prispevki za socialno varnost;

13. intenzivnost pomoči je višina pomoči, izražena kot 
odstotek upravičenih stroškov;

14. tuji investitor je nerezident, ki je ali pa namerava po-
stati nosilec naložbe;

15. projektno podjetje je:
– gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, 

v kateri ima tuji investitor neposredno najmanj desetodstotni 
lastniški delež, ali

– podružnica tujega investitorja, registrirana v Republiki 
Sloveniji;

16. agencija je javna agencija, pristojna za spodbujanje 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij;

17. regija je območje, ki je upravičeno do dodeljevanja 
regionalne državne pomoči in je določeno v Uredbi o karti 
regionalne pomoči;

18. sektor jeklarstva pomeni vse dejavnosti, povezane s 
proizvodnjo enega ali več teh proizvodov:

– surovo železo in ferozlitine:
surovo železo za izdelavo jekla, za litje in drugo surovo 

železo, zrcalovina in visokoogljični feromangan, brez drugih 
ferozlitin;

– surovi izdelki in polizdelki iz železa, navadnega ali 
posebnega jekla:

tekoče jeklo, lito ali nelito v ingotih, vključno z ingoti, na-
menjenimi kovanju polizdelkov: blumi, gredice in plošče; bobni 
in sodi; široki toplo valjani kolobarji, razen proizvodnje tekočega 
jekla za vlivanje iz malih in srednje velikih livarn;

– vroče valjani končni izdelki iz železa, navadnega ali 
posebnega jekla:

tirnice, traverze, plošče in palice, tramovi, težki profili 
80 mm in več, pregradne plošče, palice in profili pod 80 mm ter 

plošče pod 150 mm, toplo valjana žica, okroglice in kvadratno 
jeklo za cevi, toplo valjani trakovi (vključno s trakovi za cevi), 
toplo valjana pločevina (prevlečena ali neprevlečena), plošče in 
pločevina debeline 3 mm in več, široke plošče 150 mm in več, 
razen žic in izdelkov iz žice, svetlih palic in železnih odlitkov;

– hladno valjani končni proizvodi:
pokositrena pločevina, matpločevina, črna pločevina, po-

cinkana pločevina, druga prevlečena pločevina, hladno valjana 
pločevina, elektropločevina in trakovi, namenjeni proizvodnji 
pokositrene pločevine, hladno valjana pločevina v trakovih in 
listih;

– cevi:
vse brezšivne cevi, zvarjene jeklene cevi, katerih premer 

presega 406,4 mm;
19. sektor sintetičnih vlaken pomeni:
– iztiskanje ali tkanje vseh generičnih vrst vlaken in preje 

na podlagi poliestra, poliamida, akrila ali polipropilena ne glede 
na njihovo končno uporabo; ali

– polimerizacijo (vključno s polikondenzacijo), kadar je ta 
vključena v iztiskanje v smislu uporabljenih strojev; ali

– vsak postopek, ki spada zraven in je povezan z istoča-
sno namestitvijo zmogljivosti iztiskanja ali tkanja, ki jo opravi 
prihodnji upravičenec ali drugo podjetje v pripadajoči skupini, in 
ki je pri zadevni posebni poslovni dejavnosti običajno vključen 
v to zmogljivost na ravni uporabljenih strojev;

20. prevozni sektor pomeni prevoz potnikov z letalom, 
pomorski promet, cestni ali železniški prevoz in prevoz po ce-
linskih plovnih poteh ali storitve komercialnega prevoza tovora; 
prevozni sektor natančneje pomeni te dejavnosti v skladu z 
NACE Rev. 2:

– NACE 49: Kopenski promet in cevovodni transport, 
razen NACE 49.32 Obratovanje taksijev, 49.42 Selitvena de-
javnost, 49.5 Cevovodni transport;

– NACE 50: Vodni promet;
– NACE 51: Zračni prevoz, razen NACE 51.22 Vesoljski 

promet.
(2) Za razvrščanje gospodarskih družb in podjetij po veli-

kosti na majhna, srednje velika in velika se po tej uredbi upo-
rabljajo merila, ki jih opredeljuje priloga I Uredbe 651/2014/EU.

II. CILJ SPODBUD

4. člen
(cilj spodbud)

Cilj dodeljevanja spodbud je privabljanje tujih investitorjev 
k vlaganju v Republiki Sloveniji, njihove naložbe pa bodo:

– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji 
zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah 
z višjo dodano vrednostjo,

– prispevale k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelo-
vanju znanstvenoraziskovalnih podjetij in ustanov v Republiki 
Sloveniji s tujimi investitorji,

– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju,
– prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja 

tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem pri dobavah 
tujim investitorjem ter izmenjavi znanja in tehnologij.

III. POGOJI, UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

5. člen
(vrste investicij, za katere se lahko dodelijo spodbude)

(1) Spodbude po tej uredbi se lahko dodelijo za investicije v:
– predelovalno dejavnost,
– storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno 

tržijo, in
– razvojno-raziskovalno dejavnost.
(2) Spodbude se na območju »c« Uredbe o karti regio-

nalne pomoči velikim podjetjem lahko dodelijo le za začetno 
investicijo za potrebe nove gospodarske dejavnosti.
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(3) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za investicije 
v te dejavnosti:

1. pomoč, dodeljena v primarnem sektorju kmetijske pro-
izvodnje,

2. pomoč, dodeljena v sektorju ribištva in akvakulture, ka-
kršno zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode 
iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),

3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je 
znesek spodbude določen na podlagi cene ali količine takih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je 
dalo na trg zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s 
tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,

4. premogovništvo,
5. jeklarstvo,
6. prometni sektor in povezana infrastruktura,
7. ladjedelništvo,
8. industrija sintetičnih vlaken,
9. proizvodnja in distribucija energije ter energetska in-

frastruktura,
10. proizvodnja orožja in streliva.
(4) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za dejavnosti, 

povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi 
količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže 
ali drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav 
tako se ne dodelijo, če bi se uporabi domačega blaga dajala 
prednost pred uporabo uvoženega blaga.

(5) Ta uredba se ne uporablja za podjetje:
– ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 

pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je to po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom 
Evropske unije,

– ki je zaprlo enako ali podobno dejavnost v Evropskem 
gospodarskem prostoru v dveh letih pred zahtevkom za re-
gionalno pomoč za naložbe ali ki ima v trenutku zahtevka za 
pomoč konkretne načrte za zaprtje take dejavnosti do dveh let 
po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena 
pomoč, na zadevnem območju.

6. člen
(upravičenci)

(1) Vlogo na razpis za dodelitev spodbud po tej uredbi lah-
ko vložijo tuji investitorji, ki imajo sami izkušnje z opravljanjem 
dejavnosti, predvidene v investicijskem projektu, ali pa imajo 
take izkušnje njihove tuje povezane družbe. Izkušnje morajo 
biti izkazane v vlogi na razpis za dodelitev spodbude.

(2) Prejemniki spodbud so projektna podjetja.
(3) Spodbuda se ne dodeli, če:
1. je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje se-

stavine državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev 
državnega, lokalnega ali EU-proračuna in če skupna višina 
prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno 
višino sofinanciranja, ki jo določajo pravila o državni pomoči,

2. je tuji investitor ali projektno podjetje insolventno,
3. je tuji investitor ali projektno podjetje v stanju kapitalske 

neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo),

4. je zoper tujega investitorja ali zoper projektno podjetje 
s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, po-
stopek prisilne poravnave ali likvidacije,

5. je tuji investitor ali projektno podjetje navedeno na se-
znamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati 
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,

6. ima tuji investitor ali projektno podjetje neporavnane 
obveznosti do Republike Slovenije,

7. je tuji investitor ali projektno podjetje v težavah v skla-
du s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-

riranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13). Mala in 
srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v 
register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu navedenih 
smernic, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po 
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

8. je tuji investitor ali projektno podjetje prejelo pomoč za 
reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je 
podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet 
načrta prestrukturiranja ali

9. je v primeru tujega investitorja ali projektnega podjetja, 
ki ni malo ali srednje veliko podjetje, v zadnjih dveh letih:

– knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom 
večje od 7,5 in

– razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki 
(EBIT) ter kritjem obresti nižje od 1,0.

7. člen
(pogoj nujnosti)

(1) Ob dodelitvi spodbude mora tuji investitor vložiti vlogo 
za dodelitev spodbude, preden se je investicijski projekt začel 
izvajati.

(2) Vloga za dodelitev spodbude mora vsebovati najmanj 
te podatke:

– ime, sedež in velikost podjetja;
– opis projekta, vključno z datumi začetka in konca;
– lokacija projekta;
– seznam stroškov projekta;
– vrsta spodbude, za katero se zaproša, in znesek javne-

ga financiranja, potreben za projekt.

8. člen
(upravičeni stroški)

(1) S spodbudami se lahko financirajo ti upravičeni stroški 
investicij v Republiki Sloveniji:

– stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno 
ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za dve leti,

– stroški materialnih in nematerialnih investicij,
– kombinacija stroškov iz prejšnjih dveh alinej, ki ne 

presega posameznega zneska iz prve ali druge alineje tega 
odstavka, pri čemer se upošteva višja vrednost.

(2) Med upravičene stroške materialnih investicij spadajo 
tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem 
primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet let po 
pričakovanem datumu konca naložbenega projekta za velika 
podjetja ter tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri za-
kupu opreme in strojev se upoštevajo samo stroški zakupa v 
obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku 
pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.

(3) Pri spodbudah, dodeljenih za bistveno spremembo 
v proizvodnem procesu, morajo upravičeni stroški presegati 
znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj 
bi se posodobila, v zadnjih treh poslovnih letih.

(4) Pri spodbudah, dodeljenih za diverzifikacijo obstoječe 
poslovne enote, morajo upravičeni stroški za vsaj 200 odstot-
kov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno 
uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred za-
četkom del.

(5) Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nemate-
rialnih investicij znašajo največ do 50 odstotkov upravičenih 
stroškov celotne naložbe.

(6) Pri velikih podjetjih se kot upravičeni stroški priznajo 
le nakupi novih osnovnih sredstev.

9. člen
(pogoji za dodelitev spodbud)

(1) Tuji investitor mora iz lastnih virov ali z zunanjim finan-
ciranjem in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti 
sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Pri velikih podjetjih mora investicijski projekt ostati v 
regiji prejemnika spodbude vsaj pet let po koncu investicije, za 
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mala in srednje velika podjetja pa je to obdobje najmanj tri leta. 
To ne preprečuje nadomestitve obratov ali opreme, ki so zasta-
reli ali so se pokvarili v tem obdobju, če gospodarska dejavnost 
ostane na zadevnem območju za najkrajše ustrezno obdobje.

(3) Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključ-
no v podjetju, ki je prejemnik spodbude. Obravnavati jih je 
treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od 
tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo biti v osnovna 
sredstva podjetja in ostati povezana s projektom, za katerega 
je dodeljena pomoč, najmanj pet let, pri malem ali srednjem 
podjetju pa najmanj tri leta.

(4) Nova delovna mesta morajo biti zasedena najpozneje 
v treh letih po koncu investicij. Nova delovna mesta se ugo-
tavljajo kot neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s 
povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Pri velikih podjetjih 
morajo nova delovna mesta ostati v zadevni regiji najmanj pet 
let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, pri malih 
in srednje velikih podjetjih pa najmanj tri leta.

10. člen
(najmanjše število novih delovnih mest)

Spodbuda je lahko dodeljena le, če investicijski projekt 
najpozneje v treh letih po koncu investicije zagotavlja najmanj 
to število novih delovnih mest:

– 25 v predelovalni dejavnosti,
– 10 v storitveni dejavnosti,
– 5 v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

IV. VIŠINA SPODBUD

11. člen
(intenzivnost spodbud)

(1) Dodeljena spodbuda na območju »a« karte regionalne 
pomoči lahko znaša največ 25 odstotkov vrednosti upravičenih 
stroškov.

(2) Dodeljena spodbuda na območju »c« karte regionalne 
pomoči lahko do 31. decembra 2017 znaša največ 15 odstot-
kov, od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020 pa največ deset 
odstotkov vrednosti upravičenih stroškov.

(3) Pri srednje velikih podjetjih se zgornja meja višine 
dodeljene spodbude, določena v skladu s prvim in drugim od-
stavkom tega člena, lahko poveča za deset odstotnih točk, pri 
malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.

(4) Vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti tuji inve-
stitor (na ravni skupine) v treh letih od datuma začetka del pri 
drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni 3 stan-
dardne klasifikacije teritorialnih enot, se šteje za del enotnega 
investicijskega projekta. Če gre pri takem enotnem investi-
cijskem projektu za velik investicijski projekt, skupni znesek 
pomoči za enoten investicijski projekt ne sme presegati zneska 
iz prvega odstavka 12. člena te uredbe.

12. člen
(višina spodbud za velik investicijski projekt)

(1) Najvišja dovoljena višina spodbude za velik investicij-
ski projekt se določi tako:

– za del do 50.000.000 eurov vrednosti upravičenih stro-
škov se upošteva intenzivnost, določena v prvem ali drugem 
odstavku 11. člena te uredbe;

– za del nad 50.000.000 eurov do 100.000.000 eurov 
upravičenih stroškov se upošteva 50 odstotkov intenzivnosti, 
določene v prvem ali drugem odstavku 11. člena te uredbe;

– za del nad 100.000.000 eurov vrednosti upravičenih 
stroškov se upravičeni stroški investicije ne upoštevajo.

(2) Veliki investicijski projekti niso upravičeni do dodatkov 
za mala in srednje velika podjetja, določenih v tretjem odstavku 
11. člena te uredbe.

(3) Če višina spodbude presega najvišjo dovoljeno pomoč 
iz prvega odstavka tega člena in upravičeni stroški investicije 

presegajo 100.000.000 eurov, je potrebna predhodna indivi-
dualna priglasitev spodbude za velike investicijske projekte 
Evropski komisiji.

13. člen
(seštevanje pomoči)

(1) Pri dodelitvi spodbud, za katere velja nadzor z vidika 
državnih pomoči, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravi-
čenih stroškov v okviru posameznih ukrepov ne glede na to, 
iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena za posamezen 
namen in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali indivi-
dualnih pomoči hkrati. Dodelitev spodbud se ne more združiti 
s podporo »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi bile s 
tem presežene dovoljene meje intenzivnosti spodbud iz 11. in 
12. člena te uredbe. Pomoči se seštevajo.

(2) Spodbude za materialne in nematerialne investicije 
ter za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, 
se lahko združijo ob upoštevanju praga intenzivnosti iz 11. in 
12. člena te uredbe.

14. člen
(najnižja vrednost investicije)

(1) Najnižja vrednost investicije v predelovalni dejavnosti, 
za katero se lahko dodelijo spodbude, znaša 1.000.000 eurov. 
Agencija lahko v javnem razpisu določi višjo najnižjo vrednost 
investicije za posamezno statistično regijo, upoštevaje njeno 
razvitost.

(2) Najnižja vrednost investicije v storitveni ali razvojno-raz-
iskovalni dejavnosti, za katero se lahko dodelijo spodbude, je 
500.000 eurov.

V. MERILA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SPODBUD

15. člen
(pristojnost za dodeljevanje spodbud)

Za dodeljevanje spodbud po tej uredbi je pristojna agen-
cija, razen za spodbude, ki jih v skladu s 7.b členom Zakona o 
spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije 
podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 11/11 in 57/12) dodeli Vlada Republike Slovenije.

16. člen
(merila za dodelitev spodbud)

Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbud se uporabljajo 
ta merila:

– vrednost investicije,
– priporočila tujega investitorja, ki vključujejo njegovo 

kreditno uvrstitev in boniteto, poslovni ugled in izkušnje pri inve-
stiranju ter opravljanju dejavnosti, predvidene v investicijskem 
projektu, vključno s tržnim položajem investitorja v tej panogi 
na njegovem domačem trgu in na tujih trgih,

– vpliv investicije na okolje,
– sedež, zaposlovanje in opravljanje dejavnosti projektne-

ga podjetja v manj razvitih statističnih regijah,
– število in trajanje novoodprtih delovnih mest,
– prispevek investicije k razvoju človeškega kapitala v 

državi in v manj razvitih statističnih regijah,
– predvideni obseg poslovanja,
– dodana vrednost in dodana vrednost na zaposlenega, 

ustvarjena v projektnem podjetju,
– prenos tehnologij, znanja in izkušenj, ki so pomembne 

za razvoj podjetja, panoge in narodnega gospodarstva.

17. člen
(objava razpisa)

(1) Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, 
ki ga objavi agencija v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
svoji spletni strani.
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(2) Na dan objave razpisa agencija objavi na svojih sple-
tnih straneh razpisno dokumentacijo.

(3) Pred objavo javnega razpisa in razpisne dokumenta-
cije mora agencija pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristoj-
nega za gospodarstvo.

18. člen
(vsebina in pogoji razpisov)

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež agencije, ki dodeljuje spodbude,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev in meril za dodelitev spodbud,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljene 

spodbude, ali rokov, če je predvideno zaporedno dodeljevanje 
sredstev,

– datum odpiranja vlog ali datumi odpiranja vlog, če je v 
javnem razpisu predvideno zaporedno dodeljevanje spodbud,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-
litev spodbud,

– rok, v katerem bodo morebitni prejemniki obveščeni o 
izidu javnega razpisa,

– kraj, čas in ime osebe, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo.

(2) Agencija pripravi razpisno dokumentacijo v sloven-
skem in angleškem jeziku.

19. člen
(ocenjevalna komisija)

(1) Za strokovno oceno investicije in za oblikovanje pre-
dloga za dodelitev spodbude imenuje direktor ali direktorica 
agencije ocenjevalno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisi-
ja), ki ima predsednika in najmanj štiri člane.

(2) Za predsednika in člane komisije lahko direktor imenu-
je strokovnjake iz agencije, ministrstev, pristojnih za gospodar-
stvo, finance, delo, znanost in tehnologijo, ter strokovnjake iz 
investicij, industrijske politike, financ, mednarodnih ekonomskih 
odnosov, tehnologije, upravljanja podjetij in pravic intelektualne 
lastnine.

(3) V komisijo morajo biti imenovani najmanj trije pred-
stavniki ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

(4) Predsednik in člani komisije morajo direktorja agencije 
pisno obvestiti o svojih morebitnih povezavah s tujim investi-
torjem in o drugih interesnih povezavah, ki bi lahko vplivale na 
njihovo ocenjevanje.

20. člen
(odločanje komisije)

(1) Pri odločanju in oblikovanju predloga za dodelitev 
spodbud komisija upošteva poleg določb te uredbe pogoje 
javnega razpisa.

(2) Odločitev o predlogu za dodelitev spodbud se, če s 
poslovnikom komisije ni določeno drugače, sprejema z abso-
lutno večino glasov.

21. člen
(odobritev spodbude)

(1) Agencija na podlagi predloga komisije najpozneje v 
60 dneh od dneva odpiranja vlog s sklepom obvesti vlagatelja 
o dodelitvi spodbude.

(2) Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 
2.000.000 eurov, je potrebno predhodno soglasje Vlade Re-
publike Slovenije.

22. člen
(pogodba o dodelitvi spodbude)

(1) Agencija s tujim investitorjem sklene pogodbo, s katero 
uredi obveznosti tujega investitorja in projektnega podjetja.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pred-
vsem:

1. predmet pogodbe,
2. navedbo sheme pomoči, ki je podlaga za dodelitev 

spodbude,
3. intenzivnost spodbude,
4. vrsto upravičenih stroškov,
5. višino spodbude,
6. določilo, da mora tuji investitor v trenutku izplačila po-

moči imeti registrirano projektno podjetje v Republiki Sloveniji,
7. pogoje, roke in način izplačila spodbude,
8. obveznosti glede poročanja o izvajanju investicije in glede 

dostopa agencije do informacij, ki so potrebne za spremljanje in 
ocenjevanje učinkovitosti in upravičenosti dodeljenih spodbud,

9. regresna upravičenja agencije in morebitne varščine, 
če se spodbude uporabljajo v nasprotju s to uredbo ali določ-
bami pogodbe.

(3) Če tuji investitor v 60 dneh po prejemu sklepa iz prve-
ga odstavka 21. člena te uredbe ne podpiše pogodbe, se šteje, 
da spodbuda ni bila dodeljena.

VI. SPREMLJANJE DODELJENIH SPODBUD

23. člen
(vodenje evidenc in poročanje o dodeljenih spodbudah)

O dodeljenih spodbudah agencija vodi evidenco. V njej 
se vodijo podatki o prejemnikih, obliki dodeljenih spodbud, vrsti 
upravičenih stroškov, višini spodbud, pogojih in rokih izplačila 
spodbud ter o uresničevanju zastavljenih ciljev. O dodeljenih 
spodbudah agencija poroča ministrstvu, pristojnemu za go-
spodarstvo. Agencija pripravi polletno poročilo za tekoče leto 
do 31. julija, letno poročilo za preteklo leto pa do 20. januarja.

24. člen
(spremljanje učinkovitosti dodeljenih spodbud)

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi podat-
kov, ki mu jih da agencija, v 30 dneh po nakazilu prejemniku 
poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o uresničitvi pogodb 
o dodelitvi spodbud in učinkovitosti dodeljevanja spodbud v 
skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o do-
deljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« 
(Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14).

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

25. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo 
v skladu s to uredbo in Uredbo 651/2014/EU.

26. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list 
RS, št. 11/07, 19/09 in 11/11 – ZSTNIIP-B).

27. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-11/2014
Ljubljana, dne 14. avgusta 2014
EVA 2014-2130-0041

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2677. Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije 
na področju civilne zaščite

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije  

na področju civilne zaščite

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se za izvajanje nalog iz točke a 6. člena 
Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) določajo:

– vrste ocen tveganj za nesreče,
– pristojni organi za izdelavo ocen tveganj za nesreče in 

njihove naloge,
– vsebina in izdelava ocen tveganja za posamezne ne-

sreče,
– vsebina Državne ocene tveganj za nesreče,
– način sprejetja in javnost ocen tveganj za nesreče,
– način dopolnjevanja in spreminjanja ocen tveganj za 

nesreče.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za izdelavo ocen tveganja 

za posamezne nesreče na lokalni ravni, če se samoupravna 
lokalna skupnost odloči, da jih izdela.

2. člen
(vrste ocen tveganj za nesreče)

Vrste ocen tveganj za nesreče so:
– ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni,
– ocene tveganja za posamezne nesreče za celotno 

območje države oziroma za posamezna območja države (v 
nadaljnjem besedilu: ocene tveganja za posamezne nesreče),

– državna ocena tveganj za nesreče kot skupna ocena 
tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena 
tveganja.

II. PRISTOJNI ORGANI ZA IZDELAVO OCEN TVEGANJ  
ZA NESREČE IN NJIHOVE NALOGE

3. člen
(nosilci)

(1) Pristojni organi za izdelavo ocen tveganja za posame-
zne nesreče so ministrstva, lahko pa tudi samoupravne lokalne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: nosilci). Nosilci so odgovorni 
za ustreznost in usklajenost vsebin iz svojih pristojnosti ter za 
koordinacijo izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče.

(2) Ocene tveganja za posamezne nesreče in nosilci so 
določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Nosilci za izvajanje nalog po tej uredbi zagotovijo 
potrebne kadrovske in finančne vire.

4. člen
(sodelovanje)

(1) Pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče 
morajo sodelovati tudi druga ministrstva in državni organi (v 
nadaljnjem besedilu: sodelujoči organi), ki so odgovorni za 
ustreznost in usklajenost vsebin ocen tveganja za posamezne 
nesreče iz svoje pristojnosti.

(2) V proces izdelave ocen tveganja za posamezne ne-
sreče se po potrebi lahko vključijo tudi pristojni zavodi, gospo-

darske družbe in nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: 
drugi sodelujoči).

5. člen
(državni koordinacijski organ)

(1) Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za ne-
sreče je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: državni koor-
dinacijski organ).

(2) Državni koordinacijski organ:
– sodeluje z Medresorsko delovno skupino za ocene 

tveganj za nesreče iz 6. člena te uredbe,
– usmerja in spremlja izvajanje procesov izdelave ocen 

tveganj za nesreče z nosilci in s sodelujočimi organi,
– izdela Državno oceno tveganj za nesreče v sodelovanju 

in soglasju z nosilci,
– pripravi poročilo za obravnavo na Vladi Republike Slo-

venije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o izvedenih aktivnostih in 
realizaciji nalog na področju izdelave ocen tveganj za nesreče 
najmanj dvakrat na leto,

– pripravi poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče 
za Evropsko komisijo in po sprejetju na vladi o tem poroča 
Evropski komisiji,

– izvaja druge naloge po odločitvi vlade.
(3) Nosilci poročajo državnemu koordinacijskemu organu 

o opravljenih aktivnostih in uresničevanju nalog, povezanih 
z izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, najmanj 
dvakrat na leto.

6. člen
(medresorska delovna skupina)

(1) V Medresorsko delovno skupino za ocene tveganj za 
nesreče (v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna skupina) 
vlada imenuje predstavnike nosilcev in sodelujočih organov.

(2) Medresorsko delovno skupino vodi Ministrstvo za 
obrambo.

(3) Naloge medresorske delovne skupine so zlasti:
– spremlja izvajanje procesov izdelave ocen tveganja za 

posamezne nesreče,
– usklajuje delo med nosilci in sodelujočimi organi.

lll. VSEBINA IN IZDELAVA OCEN TVEGANJA  
ZA POSAMEZNE NESREČE

7. člen
(podlage za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče)

(1) Podlage za izdelavo ocen tveganja za posamezne 
nesreče se pridobijo predvsem iz:

– analiz zgodovinskih, arhivskih in drugih podatkov o 
preteklih nesrečah,

– že izdelanih raziskav, študij in analiz ter drugih strokov-
nih podlag o nesrečah,

– obstoječih ocen ogroženosti in ocen tveganja za posa-
mezne nesreče,

– drugih strokovnih podlag.
(2) Pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče se 

lahko upoštevajo tudi podatki o:
– podnebnih, orografskih, hidroloških, geoloških, vege-

tacijskih, zooloških, epidemioloških, seizmoloških in ekoloških 
značilnostih obravnavanega območja,

– prostorskih značilnostih obravnavanega območja (go-
stota poselitve in pozidava, lokacija pomembnih objektov za 
zaščito in reševanje, objekti, ki dodatno ogrožajo okolico, in 
drugo),

– gospodarskih, negospodarskih, prometnih, energetskih, 
komunalnih, demografskih, kulturnih, migracijskih in drugih 
značilnostih obravnavanega območja.

(3) Podlage in podatki za izdelavo ocen tveganja za posa-
mezne nesreče se pridobijo iz javnih zbirk, podatkov strokovnih 
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organov, nosilcev, sodelujočih organov in drugih sodelujočih, 
podatkov lokalnih skupnosti in podobno.

(4) Pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče se 
poleg te uredbe smiselno upoštevajo tudi smernice Evropske 
komisije, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na 
področju obvladovanja nesreč.

8. člen
(ocene tveganja za posamezne nesreče  

s čezmejnimi vplivi)
Pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče s čez-

mejnimi vplivi je treba uskladiti podatke s sosednjimi državami 
skladno z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija sprejela 
v okviru mednarodnih organizacij oziroma z mednarodnimi 
pogodbami.

9. člen
(načrt za izdelavo ocene tveganja za posamezno nesrečo)

(1) Nosilec pripravi načrt za izdelavo ocene tveganja za 
posamezno nesrečo, ki vsebuje predvsem:

– sodelujoče organe in druge sodelujoče,
– naloge in roke za izdelavo ocene tveganja za posame-

zno nesrečo,
– načrt sodelovanja javnosti.
(2) Nosilec, sodelujoči organi in drugi sodelujoči v procesu 

izdelave ocene tveganja za posamezno nesrečo:
– določijo uporabljene metode in tehnike,
– medsebojno uskladijo stopnjo zanesljivosti rezultatov 

analize tveganja za nesrečo,
– predlagajo merila tveganja (merila za ovrednotenje tve-

ganja in za raven sprejemljivosti tveganja) ter se o njih uskladijo 
z državnim koordinacijskim organom,

– določijo druge vsebine, pomembne za izdelavo ocene 
tveganja za posamezno nesrečo.

(3) Nosilec z načrtom in odločitvami iz tega člena seznani 
državni koordinacijski organ, ki lahko predlaga dopolnitve in 
spremembe načrta.

10. člen
(vsebina ocen tveganja za posamezne nesreče)

(1) Ocene tveganja za posamezne nesreče vsebujejo:
1. uvod,
2. opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi ocen 

tveganj za nesreče,
3. ugotavljanje tveganja za nesrečo (opis značilnosti ne-

sreče, scenariji tveganja),
4. analize tveganja na podlagi posameznih scenarijev 

(vplivi na ljudi, gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno 
dediščino, politični in družbeni vplivi, ocena stopnje zanesljivo-
sti podatkov in verjetnosti rezultatov analiz tveganja),

5. ovrednotenje tveganja za nesreče (merila tveganja, 
primerjava rezultatov analiz tveganja z merili tveganja, matrike 
tveganja za nesrečo, kategorizacija stopenj tveganja),

6. tematske prikaze,
7. povzetek ocene tveganja,
8. zaključek,
9. razlago pojmov, kratic in krajšav,
10. vire,
11. priloge,
12. evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.
(2) Podrobnejšo vsebino iz prejšnjega odstavka in poja-

snila k vsebinam za izdelavo ter dopolnjevanje ocen tveganja 
za posamezne nesreče objavijo državni koordinacijski organ in 
nosilci na svojih spletnih straneh, o čemer obvestijo sodelujoče 
organe.

(3) Ocene tveganja za posamezne nesreče morajo vklju-
čevati informacijske rešitve, ki omogočajo prenos podatkov 
v informacijsko-komunikacijski sistem državnega koordinacij-
skega organa.

11. člen
(dodatne vsebine ocen tveganja za posamezne nesreče)

(1) Ne glede na prejšnji člen morajo biti v ocenah tveganja 
za posamezne nesreče, na katere posredno ali neposredno 
vplivajo podnebne spremembe, zlasti v analizo in ovrednote-
nje tveganja, vključene tudi vsebine, povezane s podnebnimi 
spremembami, z oceno tveganja zaradi podnebnih sprememb 
in z akcijskim načrtom prilagajanja na podnebne spremembe. 
To vsebino vedno zagotovi organ, pristojen za področje pod-
nebnih sprememb.

(2) Ne glede na prejšnji člen se v ocene tveganja za po-
samezne nesreče lahko vključijo tudi predlogi preventivnih in 
drugih ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za 
nastanek nesreče, predlogi za obvladovanje tveganja za nesre-
če, ukrepi za omilitev vplivov tveganja ter predlogi ukrepov za 
sistemsko ureditev obvladovanja tveganja na podlagi veljavnih 
politik, aktov in strateških dokumentov s področja obravnava-
nega tveganja ter druge vsebine, ki jih določajo posamezni 
predpisi, povezani s tveganji.

12. člen
(vsebina ocen tveganja za posamezne nesreče  

na lokalni ravni)
(1) Izdelava ocen tveganja za posamezne nesreče za sa-

moupravno lokalno skupnost praviloma izhaja iz ocen tveganja 
za posamezne nesreče.

(2) Vsebina ocen tveganja za posamezne nesreče, dolo-
čena v 10. in 11. členu te uredbe, se smiselno uporablja tudi 
kot vsebina za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče 
na lokalni ravni.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko samou-
pravna lokalna skupnost na podlagi lastnih procesov in postop-
kov ugotavljanja tveganj izdela tudi druge ocene tveganja za 
posamezne nesreče, za katera ugotovi, da predstavljajo večje 
tveganje.

IV. VSEBINA DRŽAVNE OCENE TVEGANJ ZA NESREČE

13. člen
(vsebina Državne ocene tveganj za nesreče)

(1) Državna ocena tveganj za nesreče vsebuje:
1. uvod,
2. povzetke in zaključke ocen tveganja za posamezne 

nesreče,
3. merila tveganja,
4. primerjavo rezultatov analiz tveganja za nesrečo iz 

ocen tveganja za posamezne nesreče z merili tveganja, vključ-
no z matrikami tveganja za posamezne nesreče,

5. skupno oceno tveganj za nesreče na podlagi rezultatov 
prejšnje točke, skupno matriko tveganj za nesreče, obravnava-
ne v Državni oceni tveganj za nesreče,

6. pregled izbranih scenarijev posameznih tveganj in sce-
narijev več možnih tveganj ter analiz teh tveganj,

7. pregled izbranih scenarijev, ki opredeljujejo potek 
več možnih medsebojno neodvisnih nesreč ter analiz teh 
tveganj,

8. tematske prikaze,
9. zaključek,
10. razlago pojmov, kratic in krajšav,
11. vire,
12. priloge,
13. evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.
(2) V Državno oceno tveganj za nesreče morajo biti 

vključene tudi vsebine iz ocene tveganja zaradi podnebnih 
sprememb, ki jih zagotovi organ, pristojen za podnebne spre-
membe.
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(3) V Državno oceno tveganj za nesreče se lahko vklju-
čijo tudi vsebine iz ocen ogroženosti za posamezno nevarnost 
naravne ali druge nesreče in druge vsebine.

(4) Določba tretjega odstavka 10. člena te uredbe se upo-
rablja tudi za Državno oceno tveganj za nesreče.

V. NAČIN SPREJETJA IN JAVNOST OCEN TVEGANJ  
ZA NESREČE

14. člen
(sprejetje ocen tveganj za nesreče)

(1) Izdelavo Državne ocene tveganj za nesreče s pri-
stojnimi nosilci koordinira državni koordinacijski organ in jo 
posreduje v sprejetje vladi.

(2) Izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče koor-
dinirajo nosilci, sprejmejo pa jih pristojni ministri.

(3) Ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni 
ravni sprejme župan.

15. člen
(sodelovanje javnosti pri izdelavi ocen tveganja  

za posamezne nesreče)
(1) Nosilci zagotovijo sodelovanje zainteresirane javnosti 

pri izdelavi, spreminjanju in dopolnjevanju ocen tveganja za 
posamezne nesreče z javno predstavitvijo predlogov ocen tve-
ganja za posamezne nesreče, ki traja najmanj 30 dni.

(2) Kraj, čas in način predstavitve se objavijo na spletnih 
straneh nosilcev, v sredstvih javnega obveščanja oziroma na 
krajevno običajen način.

(3) Zbrana mnenja in predlogi se po presoji nosilca vklju-
čijo v predloge ocen tveganja za posamezne nesreče.

16. člen
(javnost ocen tveganj za nesreče)

(1) Ocene tveganj za nesreče so javne, razen podatkov, 
ki so določeni in označeni kot tajni skladno s predpisi o tajnih 
podatkih ali predstavljajo poslovno skrivnost v skladu s predpisi 
o gospodarskih družbah.

(2) Nosilci morajo ocene tveganja za posamezne nesreče 
javno predstaviti najpozneje v 90 dneh po njihovem sprejemu. 
Javno naznanilo predstavitve se objavi na spletnih straneh 
nosilcev, v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno 
običajen način.

(3) Nosilci sprejete ocene tveganja za posamezne ne-
sreče, praviloma brez prilog, objavijo na spletu in na svojem 
sedežu zagotovijo možnost vpogleda.

(4) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi pri 
objavi in vpogledu Državne ocene tveganj za nesreče.

Vl. NAČIN DOPOLNJEVANJA IN SPREMINJANJA OCEN 
TVEGANJ ZA NESREČE

17. člen
(dopolnjevanje in spreminjanje ocen tveganja  

za posamezne nesreče)
(1) Ocene tveganja za posamezne nesreče se redno 

dopolnjujejo z novimi podatki.
(2) Ocene tveganja za posamezne nesreče se pregledajo 

in po potrebi dopolnijo ali spremenijo vsakih pet let, razen če s 
posebnim predpisom ali sklepom vlade ni drugače določeno.

(3) Izdelane ocene tveganja za posamezne nesreče na 
lokalni ravni se pregledajo in po potrebi dopolnijo ali spremenijo 
vsakih pet let, razen če s sklepom župana ali drugim aktom ni 
drugače določeno.

18. člen
(dopolnjevanje Državne ocene tveganj za nesreče)
Državna ocena tveganj za nesreče se dopolnjuje vsaka tri 

leta, razen če s sklepom vlade ni drugače določeno.

Vll. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(roki)

(1) Ocene tveganja za posamezne nesreče v skladu s to 
uredbo se izdelajo do 1. junija 2015.

(2) Državna ocena tveganj za nesreče se izdela do 1. ok-
tobra 2015.

(3) Ocene tveganja za posamezne nesreče, na katere 
posredno ali neposredno vplivajo podnebne spremembe, se 
skladno z rezultati ocene tveganja zaradi podnebnih sprememb 
dopolnijo do 1. oktobra 2016.

(4) Državna ocena tveganj za nesreče se skladno z oceno 
tveganja zaradi podnebnih sprememb ter rezultati dopolnjenih 
ocen tveganja za posamezne nesreče iz prejšnjega odstavka 
dopolni najpozneje do 31. decembra 2016.

20. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00718-6/2014
Ljubljana, dne 14. avgusta 2014
EVA 2014-1911-0010

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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PRILOGA 1 

 

OCENE TVEGANJA ZA POSAMEZNE NESREČE  NOSILCI 
Potres Ministrstvo, pristojno za 

okolje/ministrstvo, pristojno za 
graditev 

Poplava        Ministrstvo, pristojno za okolje 
Nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in 
neznanega izvora za zdravje ljudi 

  Ministrstvo, pristojno za zdravje 

Posebno nevarne bolezni živali        Ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo  

Jedrska ali radiološka nesreča  Ministrstvo, pristojno za okolje 
Železniška nesreča    Ministrstvo, pristojno za promet  
Letalska nesreča     Ministrstvo, pristojno  za promet 
Veliki požari v naravnem okolju        Ministrstvo, pristojno za 

gozdarstvo 
Terorizem    Ministrstvo, pristojno za notranje 

zadeve 
Suša  Ministrstvo, pristojno za okolje 
Žled      Ministrstvo, pristojno za varstvo  

        pred naravnimi in drugimi    
        nesrečami  

Nesreče z nevarnimi snovmi    Ministrstvo,  pristojno za okolje 
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POPRAVKI

2678. Popravek Sklepa o začetku priprave izrednih 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Kobarid

V Sklepu o začetku priprave izrednih sprememb in dopol-
nitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 56/14 z dne 25. 7. 2014, je bila 
ugotovljena napaka. Na podlagi drugega odstavka 11. člena 
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUNK) dajem

P O P R A V E K
Sklepa o začetku priprave izrednih sprememb  
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

(OPN) Kobarid

Popravi se preambula sklepa, tako da se pravilno glasi:
»Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je županja Občine Kobarid 
sprejela«.

Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-1/2008
Kobarid, dne 8. avgusta 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

2679. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo 
ter odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine 
Štore

P o p r a v e k

Odloku o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Štore, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/14, dne 1. 8. 
2014 ni bila priložena priloga: Prikaz območij izvajanja javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Štore, zato se le-ta objavi 
naknadno.

Št. 355-0007/2014-2
Štore, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

Priloga
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