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DRŽAVNI ZBOR
2695. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles 

Državnega zbora (OdUNDTDZ-4)

Na podlagi prvega odstavka 33. člena, 108. in 174. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 25. avgusta 2014 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles 

Državnega zbora (OdUNDTDZ-4)

I.
S tem odlokom se ustanovijo naslednje komisije in odbori 

Državnega zbora:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake 

možnosti,
2. Ustavna komisija,
3. Odbor za gospodarstvo,
4. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,
5. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Odbor za finance in monetarno politiko,
7. Odbor za zunanjo politiko,
8. Odbor za pravosodje,
9. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 

samoupravo,
10. Odbor za obrambo,
11. Odbor za zdravstvo,
12. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
13. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino,
14. Odbor za kulturo ter
15. Odbor za zadeve Evropske unije.

II.
Komisije in odbori Državnega zbora imajo, poleg pristoj-

nosti določenih s Poslovnikom Državnega zbora in drugimi 
predpisi, naslednje naloge:

1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti:

– obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: 
vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme 
pri izvajanju zakonov in drugih aktov,

– obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, 
in ukrepa pri pristojnih organih,

– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega 
pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim 
organom, ter ugotavlja vzroke zanje,

– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o po-
javih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne 

ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih 
interesov državljanov,

– spremlja in proučuje problematiko uresničevanja člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporo-
čila organom in pravnim osebam,

– spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na ures-
ničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakoprav-
nega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbe-
nega življenja in dela,

– spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Re-
publike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice,

– obravnava redna letna in posebna poročila Varuha člo-
vekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državne-
mu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in

– kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge 
zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice 
in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti.

2. Ustavna komisija:
– obravnava predloge za začetek postopka za spremem-

bo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega 
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega 
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spre-
membo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike 
Slovenije,

– pripravi predloge ustavnih zakonov za spremembe 
ustavnih aktov iz prejšnje alinee in predloge odlokov o njihovi 
razglasitvi.

3. Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, 
druge akte in problematiko, ki se nanaša:

– na ekonomski sistem in razvoj,
– na tehnologijo, pošto in meroslovje,
– na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila,
– na varstvo potrošnikov,
– na varstvo konkurence,
– na ekonomske odnose s tujino,
– na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
– na intelektualno lastnino,
– na drobno gospodarstvo in turizem,
– na industrijske projekte in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava predloge zakonov, druge akte in problemati-

ko s področja regionalnega razvoja,
– obravnava predloge, ki se nanašajo na teritorialno čle-

nitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in 
kohezijske politike,

– spremlja izvajanje zakonodaje s področja skladnega 
regionalnega razvoja in razvojne podpore regijam ter nalog na 
področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelo-
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vanja in čezmejnega razvojnega povezovanja ter oblikovanja 
evroregij,

– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov 
Vlade z Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU), na podlagi 
katerih Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz 
evropskega proračuna,

– spremlja izvajanje nalog splošnega upravljanja za po-
trebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki 
izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske 
politike, in

– druge zadeve, povezane s področjem regionalnega 
razvoja in evropske kohezijske politike.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-
dročja.

4. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava 
predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:

– na prometno politiko,
– na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega 

prometa,
– na železniški promet,
– na zračni promet,
– na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah,
– na prometno infrastrukturo,
– na žičniške naprave,
– na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in 

obnovljive vire energije,
– na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z 

vodami,
– na jedrsko varnost,
– na podnebne spremembe,
– na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja 

narave, javne službe urejanja voda,
– na varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
– na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,
– na sanacijo naravnih in drugih nesreč,
– na urejanje prostora in graditev,
– na stanovanjsko področje,
– na stavbno-zemljiško področje,
– na geodetsko dejavnost in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-

dročja.
5. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obrav-

nava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na kmetijstvo,
– na razvoj podeželja,
– na prehrano,
– na varstvo rastlin,
– na veterinarstvo in zootehniko,
– na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo,
– na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, 

uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pride-
lave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil 
oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih 
prehrane in obratih za prehrano na delu in

– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 
pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-
dročja.

6. Odbor za finance in monetarno politiko obravnava 
predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:

– na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih 
reform,

– na javnofinančne prihodke in odhodke,
– na proračun in javna naročila,
– na zakladništvo in javno računovodstvo,
– na davčni in carinski sistem,
– na finančni sistem,
– na finančno premoženje,
– na poroštva,

– na zadolževanje javnega sektorja,
– na javno-zasebno partnerstvo,
– na preglednost finančnih odnosov,
– na centralnobančni sistem in monetarno politiko,
– na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
– na prirejanja iger na srečo,
– na državne pomoči,
– na makrofiskalne analize in napovedi,
– na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Ka-

pitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-

dročja.
7. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zako-

nov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša:
– na področje zunanjih zadev države,
– na gospodarsko diplomacijo,
– na konzularne zaščite,
– na mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe,
– na mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno 

pomoč in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multi-

lateralno parlamentarno sodelovanje,
– lahko zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na 

dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in 
organizacij, ter opozarja predsednika Državnega zbora in pred-
sednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,

– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so 
v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih 
elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih 
delegacij,

– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih 
predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje 
vodij diplomatskih predstavništev,

– pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega 
zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih par-
lamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in 
telesih, in

– usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v 
skladu s pravilnikom.

Odbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim 
zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom 
Državnega zbora:

– obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne 
politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti EU, vključno z 
vprašanji širitve EU s svojega področja ter vlogo in dejavnost 
Slovenije v pogajalskem procesu z zunanjepolitičnega vidika,

– obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širi-
tve, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne 
zadeve, Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (GAC in FAC) 
in Evropskega sveta,

– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb 
pogodb, na katerih temelji EU, vključno s pogodbami o pristo-
pu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj 
z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo ozi-
roma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,

– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delova-
nje Republike Slovenije v institucijah EU,

– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi 
organi EU in

– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami 
EU s svojega delovnega področja.

8. Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, 
druge akte in problematiko, ki se nanaša:

– na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, 
državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
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– na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, dr-
žavnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih 
pravosodnih nadzorov,

– na civilno in kaznovalno pravo,
– na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in 

pravosodno upravo,
– na odvetništvo in notariat,
– na izvrševanje kazenskih sankcij,
– na varstvo osebnih podatkov,
– na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravoso-

dno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah,
– na e-pravosodje in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-

dročja.
9. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 

samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in pro-
blematiko, ki se nanaša:

– na javno varnost in policijo,
– na upravne notranje zadeve in migracije,
– na javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja jav-

nega sektorja,
– na plačni sistem v javnem sektorju,
– na volilno in referendumsko zakonodajo,
– na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka,
– na upravno poslovanje,
– na elektronsko poslovanje javne uprave,
– na dostop do informacij javnega značaja,
– na nevladne organizacije,
– na kakovost javne uprave,
– na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir,
– na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
– na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premože-

njem države in lokalnih skupnosti,
– na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v 

Sloveniji živeče romske skupnosti in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava tudi:
– predloge zakonov, druge akte in problematiko s področ-

ja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samou-
pravnih lokalnih skupnosti,

– predloge za spremembo območja občine oziroma za 
ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža 
občine,

– spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi 
in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja 
in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in

– druge zadeve, povezane s področjem lokalne samo-
uprave.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-
dročja.

10. Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, 
druge akte in problematiko, ki se nanaša:

– na obrambni sistem,
– na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja 

pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega po-

dročja.
11. Odbor za zdravstvo obravnava predloge zakonov, 

druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na javno zdravje,
– na zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in 

zdravstvene dejavnosti,
– na kemijsko varnost in varstvo pred sevanji,
– na zagotavljanje enake, varne in visokokakovostne ce-

lostne zdravstvene obravnave in dostopnosti do zdravstvenih 
storitev,

– na zdravila in medicinske pripomočke,
– na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske 

oziroma zdravstvene namene, proizvodnjo in promet materialov, 
ki prihajajo v stik z živili, njihovo uporabo v postopkih proizvodnje 
in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske 
oziroma zdravstvene namene, pitno vodo ter živila oziroma hrano 
v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih 
za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja na-
lezljivih bolezni in

– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pri-
stojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
12. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se 
nanaša:

– na delovna razmerja in pravice iz dela,
– na zaposlovanje in poklicno usposabljanje,
– na družino, socialne zadeve in invalidsko varstvo,
– na vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja 

ter vojna grobišča in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pri-

stojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
13. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino 

obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se 
nanaša:

– na predšolsko vzgojo,
– na osnovno, srednje in višje šolstvo,
– na visoko šolstvo,
– na izobraževanje odraslih,
– na znanost in raziskovanje,
– na informacijsko družbo,
– na elektronske komunikacije,
– na šport,
– na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi,
– na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi 

in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja 
mladinske politike in

– na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pri-
stojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
14. Odbor za kulturo obravnava predloge zakonov, druge 

akte in problematiko, ki se nanaša:
– na ustvarjanje in umetnost,
– na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda 

in narodnih skupnosti ter kulturno dediščino,
– na medije,
– na slovenski jezik,
– na področje verske svobode,
– na področji filma in knjige in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pri-

stojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
15. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom 

o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske 
unije in Poslovnikom Državnega zbora:

– obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja 
zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga 
sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede 
pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s 
pogajalskimi izhodišči,

– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v iz-
ključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti 
za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih 
sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami 
Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo 
za atomsko energijo,

– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delova-
nje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,

– sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom 
Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evrop-
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ske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v 
skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti,

– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in 
organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in 
varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov 
Republike Slovenije v teh institucijah in organih,

– sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z 
odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,

– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami 
Evropske unije z njihovega delovnega področja in

– skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

III.
Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega 

ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) tudi:

– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejema-
njem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s 
pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje 
korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,

– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje 
korupcije,

– obravnava oceno trenutnega stanja na področju prepre-
čevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja 
interesov,

– obravnava revizijska poročila in
– obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije 

in obeh namestnikov predsednika komisije.
Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v 

skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

IV.
Delovna telesa Državnega zbora lahko za obravnavanje 

specifičnih vprašanj s svojega področja ustanavljajo delovne 
skupine. Pri svojem delu lahko angažirajo strokovno pomoč. 
Delovne skupine pripravljajo gradiva za odločanje matičnega 
delovnega telesa, pri delu pa lahko sodeluje zunanja strokovna 
in zainteresirana javnost.

V.
2. točka II. poglavja tega odloka se začne uporabljati v 

skladu s 174. členom Poslovnika Državnega zbora.

VI.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 7/12, 36/12, 28/13 in 52/13).

VII.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/14-19/6
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 11-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2696. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike 
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Ustave Republi-
ke Slovenije ter 112. in 226. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 25. avgusta 2014 sprejel

S K L E P
o izvolitvi predsednika  

Vlade Republike Slovenije

Za predsednika Vlade Republike Slovenije se izvoli 
dr. Miro (Miroslav) Cerar.

Št. 020-12/14-25/5
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 6-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2697. Sklep o imenovanju generalne sekretarke 
Državnega zbora

Na podlagi drugega odstavka 25. člena in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 25. avgusta 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju generalne sekretarke  

Državnega zbora

Imenuje se:
Uršula Zore Tavčar za generalno sekretarko Državnega 

zbora.

Št. 102-02/14-10/3
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 10-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2698. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega 
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 25. avgusta 
2014 sprejel

S K L E P
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli Janko Ve-
ber.

Št. 020-02/14-44/3
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 12-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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2699. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega 
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 25. avgusta 
2014 sprejel

S K L E P
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli Primož 
Hainz.

Št. 020-02/14-45/3
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 15-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2700. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu 
s 14. členom Zakona o poslancih opravlja 
funkcijo poslanca namesto poslanca, 
ki opravlja funkcijo predsednika Vlade

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 
in 48/12) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 
80/13) je Državni zbor na seji dne 28. avgusta 2014 sprejel 
naslednji

S K L E P

V času, ko poslanec dr. Miro Cerar, ki opravlja funkcijo 
predsednika Vlade, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Za-
kona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja 
to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o 
poslancih od 28. 8. 2014 mag. Dušan Verbič, roj. 13. 9. 1952, 
stanujoč Dolenjska cesta 149A, Ljubljana.

Št. 020-02/14-46/5
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EPA 27-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2701. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki 
Moldovi

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, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

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

v Republiki Moldovi

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Moldovi s sedežem v Kijevu postavim Natašo 
Prah.

Št. 501-03-12/2014-2
Ljubljana, dne 21. avgusta 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2702. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke 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 zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Gruziji s sedežem v Kijevu postavim Natašo Prah.

Št. 501-03-13/2014-2
Ljubljana, dne 21. avgusta 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2703. Uredba o določitvi ureditvenega območja 

meddržavnega mejnega prehoda Podplanina

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona 
o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega 

mejnega prehoda Podplanina

1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega 

mejnega prehoda Podplanina (v nadaljnjem besedilu: mejni 
prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi, ki ga 
je februarja 2014 izdelal ARHA PLUS projektivni biro, d. o. o., 
Ulica na Utrdbah 18, Črnomelj, pod št. 13.025 in je na vpogled 
na Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za investicije in ne-
premičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
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2. člen
(1) Ureditveno območje obsega:
a) nepremičnine, zemljišča in objekte, potrebne za 

opravljanje varnostnega in inšpekcijskega nadzora policije 
ter zagotavljanje nemotene pretočnosti prometa, in sicer 
zemljišča na parc. št. 4455, 4917/15, 4917/17, 4457/3 in 
4457/8, vse k. o. 1585 Trava, ter

b) infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za ne-
moteno delovanje mejnega prehoda, z ureditvijo električ-
nega, vodovodnega, kanalizacijskega in telefonskega na-
pajanja.

(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu 
iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v 
merilu 1:250, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen
Urbanistično podlago za določitev ureditvenega obmo-

čja mejnega prehoda urejajo naslednji prostorski izvedbeni 
akti:

– Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 
07) (Uradni list RS, št. 86/10),

– Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP) (Uradni list 
RS, št. 86/10),

– Prostorski izvedbeni načrti: Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07) (Uradni 
list RS, št. 86/10).

Oznaka prostorske enote:
– parcele št. 4455, 4454, 4457/3, 4457/5, 4457/8, 

4457/7, 4890/11 in 4875/6, vse k. o. Trava, ležijo na območju 
za poselitev Po08.ppn;

– parceli št. 4453/1 in 4453/3, obe k. o. Trava, ležita na 
območju za poselitev Po11.tm;

– del parcele št. 4917/17 in del parcele št. 4917/18, obe 
k. o. Trava, ležita na območju za poselitev Po11.ppn;

– parcela št. 4917/15 in del parcele št. 4917/17, obe 
k. o. Trava, ležita na območju za poselitev Po08. ppn;

– del parcele št. 4917/18, k. o. Trava, leži na območju 
Republike Hrvaške.

4. člen
Urbanistična podlaga za območje mejnega prehoda 

zajema zemljišča, namenjena:
– objektom policije in nadstrešnici,
– prometnim površinam, parkiriščem in infrastrukturnim 

objektom ter napravam, potrebnim za nemoteno delovanje 
mejnega prehoda,

– drugim površinam zunanje ureditve.

5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 

o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega 
prehoda Podplanina (Uradni list RS, št. 48/07).

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00720-10/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-2030-0038

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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2704. Uredba o uniformi, položajnih oznakah 
in simbolih policije

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona organizira-
nosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uniformi, položajnih oznakah in simbolih 

policije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa vrste policijskih uniform, dopolnilne 
dele uniform, položajne in druge oznake, simbole policije ter 
nošenje položajnih oznak, simbolov policije in drugih oznak na 
policijskih uniformah.

II. VRSTE POLICIJSKIH UNIFORM

2. člen
(vrste uniform)

(1) Policijske uniforme so:
– zimska,
– poletna,
– delovna,
– slovesna in
– uniforma Specialne enote.
(2) Pri opravljanju posameznih nalog policisti uporabljajo 

posebne vrste uniform:
– maskirno,
– smučarsko,
– planinsko,
– motoristično,
– pomorsko,
– letalsko,
– konjeniško,
– kolesarsko in
– uniformo Posebne policijske enote.
(3) Položajne in druge oznake na uniformi ter dopolnilni 

deli so sestavni del uniforme.
(4) Posamezni deli različnih vrst uniform se lahko dopol-

njujejo ali kombinirajo glede na vremenske razmere ter vrste 
in čas opravljanja nalog, na način, ki ga določi vodja policijske 
enote.

(5) Zaradi testiranja lahko policisti pri opravljanju nalog 
uporabljajo tudi druge dele policijske uniforme, ki morajo biti 
opremljeni s položajnimi oznakami, simboli policije in drugimi 
oznakami na uniformah v skladu s to uredbo.

3. člen
(zimska uniforma)

Zimsko uniformo sestavljajo:
– kapa s ščitkom,
– zimska čepica,
– puli,
– srajca z dolgimi rokavi,
– kravata,
– suknjič,
– hlače,
– modularna vetrovka,
– zimske rokavice,
– visoki čevlji.

4. člen
(poletna uniforma)

Poletno uniformo sestavljajo:
– kapa s ščitkom,
– poletna čepica,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– srajca s kratkimi rokavi,
– kravata,
– suknjič,
– hlače,
– modularna vetrovka,
– čevlji.

5. člen
(barve zimske in poletne uniforme)

(1) Modularna vetrovka, ki je sestavljena iz dežne jakne, 
termoizolacijske jakne in vetrne jakne, je temnomodra ali 
rumena odsevna, hlače so temnosive z všitim temnomodrim 
trakom v stranskem robu, srajca je svetlomodra, rokavice 
in čevlji so črni, drugi deli poletne in zimske uniforme so 
temnomodri.

(2) Gumbi s stiliziranim Triglavom na suknjičih in kapah s 
ščitkom so zlatorumeni.

6. člen
(delovna uniforma)

(1) Delovno uniformo sestavljajo:
– poletna čepica,
– majica s kratkim rokavi,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– kombinezon,
– terenski čevlji.
(2) Kombinezon je enodelen ali dvodelen in je temnomo-

der ali temnosiv, terenski čevlji so črni, drugi deli so temno-
modri.

7. člen
(slovesna uniforma)

(1) Slovesno uniformo sestavljajo:
– kapa s ščitkom,
– kravata,
– srajca z dolgimi rokavi,
– srajca s kratkimi rokavi,
– suknjič,
– hlače,
– čevlji.
(2) Policistke namesto hlač lahko nosijo krilo.
(3) Hlače so temnosive z všitim temnomodrim trakom v 

stranskem robu. Krilo je temnosivo, srajci sta beli, drugi deli so 
temnomodri.

8. člen
(posebnosti pri nošenju slovesne uniforme)

(1) Policisti Specialne enote k slovesni uniformi namesto 
kape s ščitkom nosijo temnomodro baretko.

(2) Policisti v policijskem orkestru k slovesni uniformi 
nosijo slovesni pas z vrvicami. Pas je zlatorumen z modrim 
robom, v sredini pa ima trak v barvah državne zastave. Kovin-
ska sponka je zlatorumena v obliki grba Republike Slovenije. 
Zlatorumene so tudi slovesne vrvice.

(3) Na suknjiču slovesne uniforme policisti lahko nosijo 
nadomestni znak državnih in drugih odlikovanj ter priznanj in 
znak veteranskega združenja SEVER.

9. člen
(upokojeni policisti)

Slovesno uniformo in položajne oznake lahko policisti po 
upokojitvi zadržijo.
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10. člen
(uniforma specialne enote)

(1) Uniformo Specialne enote sestavljajo:
– baretka,
– zimska kapa,
– poletna čepica,
– trak za ušesa,
– poletna podmajica in podhlače,
– zimska podmajica in podhlače,
– zimska majica z dolgimi rokavi,
– majica s kratkimi rokavi,
– poletna majica z dolgimi rokavi,
– jopa,
– puli,
– puhovka,
– vetrovka,
– dežna vetrovka,
– dežne hlače,
– poletne delovne hlače,
– zimske delovne hlače,
– kombinezon,
– taktične rokavice,
– zaščitne rokavice,
– zimske rokavice,
– čevlji,
– visoki taktični čevlji,
– pohodniški čevlji,
– planinski čevlji,
– zimski terenski čevlji.
(2) Vsi deli uniforme so temnosivi ali črni.

11. člen
(maskirna uniforma)

(1) Maskirno uniformo sestavljajo:
– pokrivalo,
– vetrovka,
– majica z dolgimi rokavi,
– majica s kratkimi rokavi,
– hlače,
– kombinezon,
– terenski čevlji.
(2) Maskirna uniforma je glede na potrebe v različnih 

barvnih maskirnih vzorcih.

12. člen
(smučarska uniforma)

(1) Smučarsko uniformo sestavljajo:
– smučarska čelada,
– zimska čepica,
– zimska kapa,
– smučarska očala,
– modularna vetrovka,
– vetrne hlače,
– puli,
– smučarske rokavice,
– smučarski čevlji.
(2) Čevlji so različnih barv, drugi deli pa so temnomodri 

ali temnosivi.

13. člen
(planinska uniforma)

(1) Planinsko uniformo sestavljajo:
– planinska čelada,
– zimska čepica,
– zimska kapa,
– planinska očala,
– modularna vetrovka,
– dežna pelerina,
– puhovka,

– kombinezon,
– jopa,
– puli,
– majica s kratkimi rokavi,
– poletna podmajica in podhlače,
– zimska podmajica in podhlače,
– planinske hlače,
– vetrne hlače,
– zaščitne rokavice,
– smučarske rokavice,
– zimski planinski čevlji,
– poletni planinski čevlji,
– turni smučarski čevlji.
(2) Čevlji so različnih barv, drugi deli pa so temnomodri 

ali temnosivi.

14. člen
(motoristična uniforma)

(1) Motoristično uniformo sestavljajo:
– motoristična čelada,
– motoristična podkapa,
– poletna čepica,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– dvodelni motoristični kombinezon,
– dežni motoristični komplet,
– ogrevalni jopič,
– motoristične poletne rokavice,
– motoristične zimske rokavice,
– motoristični škornji.
(2) Dvodelni motoristični kombinezon je v kombinaciji 

temnomodre in sive barve ali v kombinaciji temnomodre, ru-
mene in sive barve, škornji in rokavice so črni, čelada je bela z 
modrimi odsevnimi površinami ali rumena z modrimi odsevnimi 
površinami, drugi deli so temnomodri.

15. člen
(pomorska uniforma)

(1) Pomorsko uniformo sestavljajo:
– poletna čepica,
– zimska čepica,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– modularna vetrovka,
– dvodelni kombinezon,
– poletne pomorske rokavice,
– zimske pomorske rokavice,
– kratke hlače,
– poletni pomorski čevlji,
– zimski pomorski čevlji,
– pomorski zaščitni komplet,
– samonapihljivi rešilni jopič.
(2) Rokavice in čevlji so črni, pomorski zaščitni komplet 

in rešilni brezrokavnik sta rumene ali oranžne odsevne barve, 
drugi deli uniforme so temnomodri.

16. člen
(letalska uniforma)

(1) Letalsko uniformo sestavljajo:
– letalska čelada,
– poletna čepica,
– zimska čepica,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– poletni letalski jopič,
– zimski letalski jopič,
– letalski brezrokavnik,
– letalski kombinezon,
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– poletne letalske hlače,
– letalske rokavice,
– letalske nogavice,
– letalski čevlji.
(2) Zimski letalski jopič, letalske rokavice in letalski čevlji 

so črni, drugi deli uniforme pa so temnomodri.
(3) Deli letalske uniforme so izdelani iz ognjevarnih ma-

terialov.

17. člen
(konjeniška uniforma)

(1) Konjeniško uniformo sestavljajo:
– jahalna čelada,
– poletna čepica,
– zimska čepica,
– puli,
– srajca s kratkimi rokavi,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– modularna vetrovka,
– jahalni dežni plašč,
– poletne jahalne rokavice,
– zimske jahalne rokavice,
– poletne jahalne hlače,
– zimske jahalne hlače,
– poletni jahalni škornji,
– zimski jahalni škornji.
(2) Hlače so temnosive, rokavice in škornji so črni, drugi 

deli uniforme so temnomodri.

18. člen
(kolesarska uniforma)

(1) Kolesarsko uniformo sestavljajo:
– kolesarska čelada,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– modularna vetrovka,
– kratke kolesarske hlače,
– dolge kolesarske hlače,
– kolesarske rokavice,
– kolesarski čevlji.
(2) Rokavice in čevlji so črni ali temnosivi, drugi deli so 

temnomodri.

19. člen
(uniforma Posebne policijske enote)

(1) Uniformo Posebne policijske enote sestavljajo:
– poletna čepica,
– zimska čepica,
– zimska kapa,
– kombinezon,
– ognjevarni kombinezon,
– modularna vetrovka,
– polo majica s kratkimi rokavi,
– majica s kratkimi rokavi,
– puli,
– taktične zaščitne rokavice,
– zaščitne rokavice za vzdrževanje javnega reda,
– podloženi visoki terenski škornji.
(2) Ognjevarni kombinezon in rokavice so temnomodri ali 

črni, škornji so črni, ostali deli pa so temnomodri.

20. člen
(dopolnilni deli uniforme)

(1) K vsem vrstam uniforme policisti nosijo tudi različne 
dopolnilne dele uniforme.

(2) Dopolnilni deli uniforme so:
– neprebojna čelada,
– intervencijska čelada,
– zaščitna delovna čelada,

– maskirna kapa (krinka),
– zimska kapa,
– podkapa,
– ognjevarna podkapa,
– zaščitna maska s torbico,
– sončna očala,
– ognjevarni kombinezon,
– antistatične hlače,
– antistatična majica,
– antistatični kombinezon,
– visoki antistatični čevlji,
– odsevni brezrokavnik,
– neprebojni jopič,
– taktični jopič,
– dežne hlače,
– termo perilo,
– ognjevarno perilo,
– poletne nogavice,
– zimske nogavice,
– dokolenke,
– gamaše,
– zaščitne rokavice,
– slovesne rokavice,
– ščitniki rok, ramen in nog,
– hlačni pas,
– službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski razpr-

šilec, radijsko postajo in drugo) in nosilci,
– taktični pas s torbico za pištolo in drugimi torbicami,
– službena torbica,
– piščalka z vrvico,
– gumijasti škornji,
– nahrbtnik,
– taktična torba.
(3) Neprebojna čelada, zaščitna maska s torbico, taktični 

jopič, zaščitne rokavice, ščitniki rok, ramen in nog, hlačni pas, 
taktični pas s torbico za pištolo in drugimi torbicami, službena 
torbica, neprebojni jopič, gumijasti škornji in taktična torba so 
črni.

(4) Intervencijska čelada, zimska kapa, dežne hlače, po-
letne in zimske nogavice, dokolenke, gamaše in vrvica za 
piščalko so temnomodre.

(5) Zaščitna delovna čelada, podkapa, ognjevarna podka-
pa, maskirna kapa (krinka), ognjevarni kombinezon in nahrbtnik 
so temnomodri ali črni.

(6) Antistatične hlače, antistatična majica, antistatični 
kombinezon in visoki antistatični čevlji so temnosivi ali črni.

(7) Službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski 
razpršilec, radijsko postajo in drugo) in nosilci so črni ali beli.

(8) Odsevni brezrokavnik je rumen.
(9) Slovesne rokavice so bele.
(10) Perilo je različnih barv.

III. POLOŽAJNE OZNAKE NA UNIFORMI

21. člen
(položajne oznake)

(1) Na uniformi policisti nosijo naslednje položajne ozna-
ke:

– policist IV,
– policist III,
– policist II,
– policist I,
– policijski inšpektor IV,
– policijski inšpektor III,
– policijski inšpektor II,
– policijski inšpektor I,
– policijski svetnik IV,
– policijski svetnik III,
– policijski svetnik II,
– policijski svetnik I,
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– namestnik generalnega direktorja policije,
– generalni direktor policije.
(2) Policist na uniformi lahko nosi le tisto položajno ozna-

ko, ki je za njegovo delovno mesto določena v aktu, ki določa 
organizacijo in sistemizacijo.

(3) Neuniformirani policisti lahko na slovesni uniformi no-
sijo tisto položajno oznako, ki je določena za primerljiva delov-
na mesta uniformiranih policistov.

22. člen
(položajne oznake pomožnih policistov in kandidatov  

za policiste)
Pomožni policisti in kandidati za policiste na uniformi 

nosijo naslednje posebne položajne oznake:
– pomožni policist,
– kandidat za policista.

23. člen
(oblika položajnih oznak)

(1) Položajni oznaki policista IV in policijskega inšpektorja 
IV sestavlja ena zvezdica, položajni oznaki policista III in policij-
skega inšpektorja III sestavljata dve zvezdici, položajni oznaki 
policista II in policijskega inšpektorja II sestavljajo tri zvezdice, 
položajni oznaki policista I in policijskega inšpektorja I pa štiri 
zvezdice.

(2) Položajno oznako policijskega svetnika IV sestavljata 
simbol Triglava in ena zvezdica, položajno oznako policijskega 
svetnika III sestavljajo simbol Triglava in dve zvezdici, položaj-
no oznako policijskega svetnika II sestavljajo simbol Triglava 
in tri zvezdice, položajno oznako policijskega svetnika I pa 
sestavljajo simbol Triglava in štiri zvezdice.

(3) Položajno oznako namestnika generalnega direktorja 
policije sestavljajo venec oljčnih listov, simbol Triglava in ena 
zvezdica, položajno oznako generalnega direktorja policije pa 
venec oljčnih listov, simbol Triglava in dve zvezdici.

(4) Položajno oznako pomožnega policista sestavljata 
dve zvezdici, položajno oznako kandidata za policista pa ena 
zvezdica.

24. člen
(videz položajnih oznak)

(1) Podlaga za položajne oznake je temnomodra tkanina 
z vezeno obrobo.

(2) Zvezdice položajnih oznak so vezene, šestkrake in 
zlatorumene barve, zvezdice na posebnih položajnih oznakah 
pa so bele. Vezena in zlatorumena sta tudi venec oljčnih listov 
in stilizirani simbol Triglava.

(3) Položajne oznake od vključno policijskega inšpektorja 
IV do generalnega direktorja policije imajo zlatorumeno obrobo, 
druge pa imajo modro obrobo.

25. člen
(kape s ščitniki)

(1) Vse obrobe in všitki na kapah s ščitki so enaki kot 
obrobe na položajnih oznakah.

(2) Podbradniki na kapah s ščitkom za policiste s polo-
žajnimi oznakami od policijskega inšpektorja IV do vključno 
policijskega inšpektorja I so iz modrega traku, v sredini pa 
je vezena zlatorumena črta v obliki puščice. Podbradniki na 
kapah za policiste s položajnimi oznakami od policijskega 
svetnika IV do generalnega direktorja policije so iz modrega 
traku, na katerem je v sredini pikčasto vezena širša zlatoru-
mena črta, na obeh robovih pa pikčasto vezena ozka zlato-
rumena črta.

(3) Na ščitkih kap namestnika generalnega direktorja 
policije in generalnega direktorja policije je še dodatna zlatoru-
mena obroba iz stiliziranih oljčnih listov.

(4) Podbradniki na kapah s ščitki drugih policistov so 
srebrni.

IV. DRUGE OZNAKE NA UNIFORMI

26. člen
(vrste oznak)

(1) Identifikacijska oznaka z osebnim imenom ali številko 
je v obliki našitka. Je temnomodra z vezenim zlatorumenim 
napisom.

(2) Našitek z zlatorumenim vezenim napisom POLICIJA 
je temnomoder in pravokotne oblike. Velikost našitka in črk je 
odvisna od vrste oblačila.

(3) Našitek z zlatorumenim vezenim napisom VETERAN 
je temnomoder in polkrožne oblike.

(4) Policijski vikar lahko med opravljanjem verske duhov-
ne oskrbe v policiji poleg identifikacijske oznake nosi obleko za 
opravljanje verske duhovne oskrbe in verske simbole.

(5) Med opravljanjem nalog v mednarodnih civilnih misijah 
sta na uniformi tudi našitek v podobi zastave Republike Slove-
nije in oznaka mednarodne organizacije.

V. SIMBOLI POLICIJE

27. člen
(simboli policije)

(1) Simboli policije so:
– zastava policije,
– značka policije na pokrivalih uniforme,
– znak policije,
– znak uniformirane policije,
– znak kriminalistične policije,
– znak operativno-komunikacijskih centrov,
– znak Centra za varovanje in zaščito,
– znak Specialne enote,
– znak Posebne policijske enote,
– znak Letalske policijske enote,
– znak Policijske akademije,
– znak Urada za informatiko in telekomunikacije,
– znak Nacionalnega forenzičnega laboratorija,
– znak za duhovno oskrbo in
– znaki specialnosti.
(2) Znaki in značka iz prejšnjega odstavka so lahko kovin-

ski tridimenzionalni, tiskani, vezeni ali tkani.

28. člen
(simboli Specialne enote)

Ne glede na določbe te uredbe se v Specialni enoti lahko 
uporabljajo znak policije, značka policije na pokrivalih unifor-
me, znak Specialne enote, identifikacijski našitek ter našitek z 
napisom VETERAN v sivih in črnih odtenkih.

29. člen
(zastava policije)

(1) Zastava policije je geometrijsko, likovno in barvno 
enaka zastavi Republike Slovenije, le da je brez državnega 
grba. Na sredini zastave je znak policije, širok četrtino dolžine 
zastave. Zastava je obrobljena z zlatorumenim trakom.

(2) Na vrhu droga je kovinski državni grb zlatorumene 
barve. Pod vrhom droga je pripet temnomoder trak z obrobo 
zlatorumene barve in državnim grbom na zgornjem delu, vzdolž 
traku pa je zlatorumen napis REPUBLIKA SLOVENIJA.

30. člen
(značka policije na pokrivalih uniforme)

(1) Osnova značke policije na pokrivalih uniforme je ne-
pravilni šestkotnik, oblikovan v stilizirane žarke. Osnovo oziro-
ma žarke prekriva rob ščita, v sredini katerega je obris Repub-
like Slovenije, razdeljen na tri poševna polja.

(2) Osnova, ščit in stilizirani obris Republike Slovenije so 
zlatorumeni, polja v sredini pa so v barvah zastave Republike 
Slovenije.
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na zimski 
kapi le napis POLICIJA, na maskirni kapi (krinki) in podkapah 
pa ni oznak.

31. člen
(znak policije)

(1) Znak policije je šestkotnik z vrisanim temnomodrim 
krogom. Med krogom in robom šestkotnika so stilizirani zlato-
rumeni žarki. V krogu je grb Republike Slovenije. Pod grbom 
Republike Slovenije so na obeh straneh po trije stilizirani ze-
leni lipovi listi. Nad grbom je v polkrogu napis REPUBLIKA 
SLOVENIJA, pod grbom pa je napis POLICIJA. Napisa sta 
zlatorumena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je kovinski znak policije 
v službeni izkaznici policistov šestkotnik z vrisanim modrosre-
brnim krogom. Med krogom in robom šestkotnika so stilizirani 
srebrni žarki. V krogu je grb Republike Slovenije. Pod grbom 
Republike Slovenije so na obeh straneh po trije stilizirani sre-
brni lipovi listi. Nad grbom Republike Slovenije je v polkrogu 
napis MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, pod grbom je 
napis POLICIJA. Napisa sta srebrna.

32. člen
(znak uniformirane policije)

Znak uniformirane policije ima obliko ščita. Na zgornjem 
delu je napis POLICIJA, pod njim pa manjši ščit, na katerem sta 
stilizirana Triglav in morje. Osnova ščita, notranji rob in napis 
POLICIJA so temnomodri, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in 
stilizirani Triglav so zlatorumeni, stilizirano morje pa je v barvah 
zastave Republike Slovenije.

33. člen
(znak kriminalistične policije)

Znak kriminalistične policije ima za osnovo osmerokotnik 
z vrisano elipso. Zgornjo površino in stranski površini med 
osmerokotnikom in elipso zapolnjujejo stilizirani žarki, na spo-
dnjem delu pa je belo polkrožno polje z napisom KRIMINALI-
STIČNA POLICIJA. V elipsi sta stilizirana Triglav in tehtnica, 
pod katero je stilizirana zastava Republike Slovenije. Osnovna 
barva polja znotraj elipse je zelena, rob polkrožnega polja, 
tehtnica, napis in žarki pa so zlatorumeni.

34. člen
(znak operativno-komunikacijskih centrov)

Znak operativno-komunikacijskih centrov ima obliko ščita. 
V zgornjem delu je napis POLICIJA, pod njim pa manjši ščit, 
v katerem je enakostranični trikotnik s stilizirano tehtnico in 
simbolom radijskega signala – stilizirano strelo v sredini. Pod 
enakostraničnim trikotnikom je napis OKC. Osnova ščita, no-
tranji rob in napis POLICIJA so temnomodri, zunanji rob ščita, 
širši zgornji rob, rob trikotnika, tehtnica, strela in napis OKC pa 
so zlatorumeni.

35. člen
(znak Centra za varovanje in zaščito)

Znak Centra za varovanje in zaščito ima za osnovo ova-
len ščit z vrisano elipso. Z desne in leve zunanje strani oval 
dopolnjuje po deset stiliziranih žarkov v obliki meča, na obeh 
robovih med ovalom in elipso pa je po enajst stiliziranih lipovih 
listov. Na vrhu ščita je napis POLICIJA. V elipsi je stiliziran 
globus, ki se pod kotom 45 stopinj deli v dve polovici. Leva, 
belo-modro-rdeča polovica simbolizira zastavo Republike Slo-
venije, desna, svetlomodra polovica pa simbolizira projekcijo 
zemlje z vzporedniki in poldnevniki. Za globusom sta stilizirana 
meča, ki se križata pod kotom 90 stopinj, med mečema je sti-
lizirana plamenica. Na spodnjem delu ščita je polkrožno polje 
z napisom VARNOST IN ZAŠČITA. Osnova ščita je črna, rob 
polkrožnega polja, žarki, lipovi listi, meča, plamenica in napisi 
pa so zlatorumeni.

36. člen
(znak Specialne enote)

Znak Specialne enote ima obliko ščita. V zgornjem delu 
je napis SPECIALNA ENOTA, pod njim pa je stilizirana podoba 
karantanskega panterja. Osnova ščita je črna, obroba in napis 
sta zlatorumena, panter na našitku pa je rdeč.

37. člen
(znak Posebne policijske enote)

Znak Posebne policijske enote ima obliko ščita. V zgor-
njem delu je napis POSEBNA ENOTA, pod njim pa je stilizirana 
podoba leva. Osnova ščita je modra, obroba in napis sta zlato-
rumena, lev na našitku pa je zlat.

38. člen
(znak letalske policijske enote)

Znak letalske policijske enote je okrogle oblike. Ob robu 
je napis LETALSKA POLICIJSKA ENOTA. Na sredini sta v 
notranjem odsekanem krogu zemljevid Republike Slovenije in 
helikopter. Na spodnjem delu so zunaj notranjega kroga stili-
zirana letalska krilca, v sredini katerih je ščit, na katerem sta 
stilizirana Triglav in morje. Osnovna barva ščita in helikopterja 
je temnomodra, robovi, napis, krilca, zemljevid, stilizirani Triglav 
in obris notranjega kroga so zlatorumeni, stilizirano morje pa je 
v barvah zastave Republike Slovenije.

39. člen
(znak Policijske akademije)

Znak Policijske akademije ima obliko ščita. V zgornjem 
delu je napis POLICIJA, pod njim pa manjši ščit, v katerem 
je odprta knjiga, čez katero je poševno položeno pavje pero. 
Osnova ščita, notranji rob in napis POLICIJA so temnomodri, li-
sti knjige so beli, zunanji rob ščita, širši zgornji rob, robovi knjige 
in pavje pero so zlatorumeni, stilizirane črke na listih knjige so 
na našitku temnomodre, če je znak kovinski, pa zlatorumene.

40. člen
(znak Urada za informatiko in telekomunikacije)

Znak Urada za informatiko in telekomunikacije ima obliko 
ščita. V zgornjem delu je napis POLICIJA, pod njim pa manjši 
ščit, v katerem je pravokotnik, razdeljen na dve polovici, v njem 
pa je stiliziran znak elektromagnetnega nihaja. Pod pravoko-
tnikom je zelen napis ITS (informacijski in telekomunikacijski 
sistem). Leva polovica pravokotnika in desna polovica nihaja 
sta beli, desna polovica pravokotnika in leva polovica nihaja 
pa zeleni.

41. člen
(znak Nacionalnega forenzičnega laboratorija)

Znak Nacionalnega forenzičnega laboratorija je okrogel. V 
zlatem obroču sta napisa POLICIJA in NACIONALNI FOREN-
ZIČNI LABORATORIJ. V sredini znaka je zlat napis NFL, pod 
njim pa je črn prstni odtis.

42. člen
(znak za duhovno oskrbo)

Znak za duhovno oskrbo ima obliko ščita. V zgornjem 
delu je napis POLICIJA, pod njim so manjši ščit, v katerem je 
napis DUHOVNA OSKRBA, križ, tehtnica, meč in oljčna vejica. 
Osnova ščita, notranji rob in napis POLICIJA so temnomodri, 
napis DUHOVNA OSKRBA in simboli so zlatorumeni.

43. člen
(znaki specialnosti)

(1) Znaki specialnosti so: znak Mejne policije, Policijskega 
orkestra, Pomorske policije, Gorske enote, Konjeniške enote, 
Prometne policije in Enote vodnikov službenih psov.
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(2) Znaki specialnosti imajo obliko ščita. V zgornjem delu 
so različni napisi specialnosti, pod njimi so manjši ščiti, v katerih 
so različni simboli specialnosti. Osnova ščita, notranji rob in na-
pisi so temnomodri, ostalo je zlatorumeno, razen stiliziranega 
mejnega kamna in stilizirane zastave, ki sta v barvah zastave 
Republike Slovenije.

VI. NOŠENJE POLOŽAJNIH OZNAK, SIMBOLOV POLICIJE 
IN DRUGIH OZNAK NA UNIFORMAH

44. člen
(nošenje položajnih oznak)

(1) Položajne oznake policisti nosijo na zgornjih delih uni-
forme na ramenih ali na traku na levi strani v višini prsi.

(2) Na majici se položajne oznake ne nosijo.

45. člen
(nošenje znakov)

(1) Policisti nosijo na levem rokavu uniforme znak polici-
je, na desnem rokavu uniforme znak uniformirane policije, na 
pokrivalih pa na sredini značko policije.

(2) Na uniformi Specialne enote je na desnem rokavu 
namesto znaka uniformirane policije znak Specialne enote.

(3) Policijski vikar nosi znak za duhovno oskrbo na desni 
strani zgornjih delov slovesne uniforme pod identifikacijsko 
oznako.

(4) Znak letalske policijske enote nosijo policisti letalske 
policijske enote na letalskem kombinezonu, poletnem in zim-
skem letalskem jopiču in na letalskem brezrokavniku, nad levim 
žepom ali na njem.

(5) Znak Posebne policijske enote nosijo policisti Posebne 
policijske enote na kombinezonu in ognjevarnem kombinezonu 
nad levim žepom.

(6) Znak kriminalistične policije, znak operativno-komu-
nikacijskih centrov, znak Centra za varovanje in zaščito, znak 
Policijske akademije, znak Urada za informatiko in telekomu-
nikacije in znak Nacionalnega forenzičnega laboratorija lahko 
nosijo uslužbenci teh enot na delovnih oblačilih, če tako določa 
interni akt, ki ureja nošenje teh oblačil.

46. člen
(nošenje oznak)

(1) Nad levim žepom ali na njem ali na levi strani zgornjih 
delov uniforme policisti nosijo našitek z napisom POLICIJA.

(2) Policisti na desni strani zgornjih delov uniforme v višini 
napisa POLICIJA nosijo identifikacijsko oznako.

(3) Generalni direktor policije v internem aktu določi, na 
katerih delovnih mestih ali pri katerih nalogah policistom iden-
tifikacijske oznake ni treba nositi.

47. člen
(nošenje oznake veterana in upokojenega policista)
(1) Policisti in upokojeni policisti, ki jim je priznan status 

veterana, lahko na slovesni uniformi pod znakom policije na 
levem rokavu suknjiča nosijo tudi našitek z vezenim napisom 
VETERAN.

(2) Upokojeni policisti na desni strani vrhnjih delov unifor-
me namesto identifikacijske oznake nosijo našitek z napisom 
UPOKOJENI POLICIST.

48. člen
(nošenje oznak v mednarodnih civilnih misijah)

Policisti med opravljanjem nalog v mednarodnih civilnih 
misijah na predpisanem mestu zgornjih delov uniforme nosijo 
tudi oznako mednarodne organizacije, nad znakom uniformi-
rane policije na desnem rokavu našitek – zastavo Republike 
Slovenije, na levem rokavu nad znakom policije pa našitek z 
napisom SLOVENIJA.

49. člen
(nošenje odlikovanj)

Policisti nosijo nadomestni znak državnih in drugih odli-
kovanj ter priznanj in znak veteranskega združenja SEVER na 
levi strani slovesnega suknjiča pod napisom POLICIJA.

50. člen
(likovna pravila)

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje 
položajnih in drugih oznak ter simbolov policije iz te uredbe so 
v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
(rok za uskladitev)

Policijske uniforme in simboli policije se uskladijo z določ-
bami te uredbe v osmih letih od njene uveljavitve.

52. člen
(nošenje uniforme po upokojitvi)

Upokojeni policisti lahko nosijo dele uniforme in oznake 
na uniformi, ki so jih zadržali ob upokojitvi, tudi po uveljavitvi 
te uredbe.

53. člen
(uporaba)

(1) Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih po-
licije (Uradni list RS, št. 48/06) se uporablja v skladu z 51. čle-
nom Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije 
(Uradni list RS, št. 104/10 in 15/13 – ZODPol).

(2) Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih poli-
cije (Uradni list RS, št. 104/10 in 15/13 – ZODPol) se uporablja 
do uskladitve iz 51. člena te uredbe.

54. člen
(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan 
po njeni uveljavitvi.

Št. 00717-25/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-1711-0027

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA

  1  GENERALNI DIREKTOR 
POLICIJE

  2  NAMESTNIK GENERALNEGA
 DIREKTORJA POLICIJE

  3 POLICIJSKI SVETNIK I

  4 POLICIJSKI SVETNIK II

  5 POLICIJSKI SVETNIK III

  6 POLICIJSKI SVETNIK IV

  7 POLICIJSKI INŠPEKTOR I

  8 POLICIJSKI INŠPEKTOR II

  9 POLICIJSKI INŠPEKTOR III

10 POLICIJSKI INŠPEKTOR IV

11 POLICIST I

12 POLICIST II

13 POLICIST III

14 POLICIST IV

15 POMO NI
 POLICIST

16 KANDIDAT ZA
 POLICISTA
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  – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnovna) 19-4010

ZLATO RUMENA (obrobe od 1 do 10, 
zvezdice od 1 do 14, Triglav) 14-1064

MODRA (obrobe od 11 do 17) 19-4050

BELA (zvezdice od 15 do 17) 11-4202

Dimenzije oznake:
– širina 145 mm, višina 66 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR 
SYSTEM

RNA (osnova) 19-4005

SIVA (Triglav, zvezdice in obrobe (4-10) 18-5203

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnovna) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA 100/60/0/10 Re e  Bl e
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  –  PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova) 19-4010

ZLATO RUMENA (obrobe od 1 do 10, 
zvezdice od 1 do 14, Triglav) 14-1064

MODRA (obrobe od 11 do 17) 19-4050

BELA (zvezdice od 15 do 17) 11-4202

Dimenzije oznake (velja za 1 in 15):
– širina 135 mm, višina 40 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR 
SYSTEM

RNA (osnova) 19-4005

SIVA (Triglav, zvezdice in obrobe 4-10) 18-5203

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnovna) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA 100/60/0/10 Re e  Bl e

40 36 32

2

2
2

2 2
2

2 6 17 10
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320

87
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2
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 – PANTONE TEXTILE COLOR 
SYSTEM

MODRA (osnova) 19-4010

ZLATO RUMENA (napis) 14-1064

Dimenzije oznake:
– mali našitek: širina 83 mm, višina 20 mm,
– veliki našitek: širina 100 mm, višina 25 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR 
SYSTEM

RNA (osnova) 19-4005

SIVA (napis) 18-5203

83 (100)

6
8

20
 (2

5)

6

83 (100)

6
8

20
 (2

5)

6

I. PRIIMEK

POLICIJA
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  – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova) 19-4010

ZLATO RUMENA (napis) 14-1064

Dimenzije oznake:
– širina 89 mm, višina 28 mm.

– PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

RNA (osnova) 19-4005

SIVA (napis) 18-5203

Dimenzije oznake:
– širina 89 mm, višina 28 mm.

89

71

3
3

10

16
10

78

16
62

78

28

POLICIJA

R
EP
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LIKA SLOVENIJA
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 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (srednji pas zastave, osnova grba) 19-4053

ZLATO RUMENA (zvezdice, obroba 
zastave) 14-1064

RDE A (spodnji pas zastave, obroba grba) 17-1644

BELA (zgornji pas zastave, Triglav) 11-4202

Dimenzije oznake:
– širina 82 mm, višina 41 mm.

a/4 a/4 a/4 a/4

a = 82 mm

a/4

a/
2 

= 
41

 m
m
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 – SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL 
COLOR CODIFICATION SYSTEM (2034)

BELA N-1    N95

MODRA N-46  N722509

RDE A N-23  No74014

ZLATO RUMENA N-6    N197512

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA ( arki, napisi, zvezde) 14-1064 14-0756

RDE A (rob grba) 17-1644 18-1652

MODRA (v grb ) 19-4053 19-4151

BELA (Triglav) 11-4202 12-4302

ZELENA (listi) 18-6022 18-6024

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING
  SYSTEM

MODRA (osnova v znak ) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

RDE A 0/100/100/0 Red 032

MODRA (pas zastave, grb) 100/60/0/10 Re e  Bl e

ZELENA 100/0/77/22 3415

RUMENA 0/10/100/0 Yellow

a/4 a/4 a/4 a/4 

a 

a/4 

a/
2 

POLICIJA

R
EP

UB
LIKA SLOVENIJA
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 –  RAL - K1

ZLATO RUMENA ( arki, obrobe) Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (pas zastave) 9016

MODRA (pas zastave) 5022

RDE A (pas zastave) 3000

Dimenzije kovinske zna ke:
– na kapa  s š itnikom: širina 43 mm, višina 51 mm,
– na enski  klob ki : širina 26 mm, višina 30 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– širina 44 mm, višina 51 mm.

– PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

SIVA ( arki, osnova) 18-5203 18-5203

RNA (rob š ita, obroba Slovenije, 
robovi barvnih polj v zastavi) 19-4005 19-4005

Dimenzije našitka:
– širina 44 mm, višina 51 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032

11a

15a = š

19a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

18
a 

= 
v

19
a

10
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a
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 –  RAL - K1

MODRA (osnova, grb) 5022

ZLATO RUMENA ( arki, napisi, zvezde) Galvanska prevleka, 
pozlata

RDE A (rob grba) 3000

BELA (Triglav) 9016

ZELENA (listi) 6010

Izvedba v emajl .

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA ( arki, napisi, zvezde) 14-1064 14-0756

RDE A (rob grba) 17-1644 18-1652

MODRA (v grb ) 19-4053 19-4151

BELA (Triglav) 11-4202 12-4302

ZELENA (listi) 18-6022 18-6024

Dimenzije našitka:
– širina 89 mm, višina 102 mm.

– PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

RNA (osnova) 19-4005 19-4005

SIVA (robovi znaka, napisi, grb, listi) 18-5203 18-5203

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnova) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

RDE A 0/100/100/0 Red 032

MODRA (v grb ) 100/60/0/10 Re e  Bl e

ZELENA 100/0/77/22 3415

RUMENA (zvezde) 0/10/100/0 Yellow

a = š 

a/6 a/6 a/6 a/6 a/6 a/6 

a/4 a/4 a/4 a/4 

b 
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b/
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b/
4 
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b/
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 –  RAL - K1

MODRA (grb) 5022

ZLATO RUMENA (zvezde) Galvanska prevleka, 
pozlata

RDE A (rob grba) 3000

BELA (Triglav) 9016

SREBRNA ( arki, napisi, listi) Nikljano

MODRA (osnova v krog ) Galvansko obarvano
z modrim nikljem

Izvedba v emajl  in niklj .

Dimenzije kovinske zna ke v sl beni izkaznici:
– širina 43 mm, višina 50 mm.

a = š 

a/6 a/6 a/6 a/6 a/6 a/6 

a/4 a/4 a/4 a/4 

b 
= 

v 

b/
4 

b/
4 

b/
4 

b/
4 
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 –  RAL - K1

MODRA (osnova š ita, napis, pas zastave) 5022

ZLATO RUMENA (robovi š ita, Triglav) Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (pas zastave) 9016

RDE A (pas zastave) 3000

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova š ita, napis) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA (pas zastave) 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnova š ita, napis) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA (pas zastave) 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032

11a = š

8a

aaaaaa a a a a a
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 –  RAL - K1

ZELENA (osnova v elipsi) 6010

ZLATO RUMENA ( arki okoli elipse, 
tehtnica, napis)

Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (pas zastave, površina pod 
napisom) 9016

MODRA (pas zastave) 5022

RDE A (pas zastave) 3000

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 53 mm, višina 61,5 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

ZELENA 18-6022 18-6024

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– vezen: širina 81,3 mm, višina 89,8 mm, 
– tkan: širina 78 mm, višina 96 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

ZELENA 100/0/77/22 3415

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032

10a = š

a a a a a a a a a a

12
a 

= 
v

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

6a



Stran 7300 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

13

 –  RAL - K1

MODRA (osnova š ita, napis POLICI A) 5022

ZLATO RUMENA (robovi š ita, trikotnik, 
napis OKC)

Galvanska prevleka, 
pozlata

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

11a = š

a a a a a a a a a a a
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 –  RAL - K1

RNA (osnova v elipsi, površine okoli
elipse) 9005

ZLATO RUMENA ( arki okoli elipse, 
listi, napisi in dr gi detajli)

Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (pas zastave) 9016

MODRA (pas zastave) 5022

RDE A (pas zastave) 3000

MODRA (glob s) 5002

Dimenzije kovinske zna ke:
– velika: širina 54,5 mm, višina 60 mm,
– mala: širina 28 mm, višina 31 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

RNA 19-4305 19-4005

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA (pas zastave) 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

MODRA (glob s) 19-4057 16-4530

Dimenzije našitka:
– vezen: širina 73 mm, višina 100 mm, 
– tkan: širina 72 mm, višina 96 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

RNA 0/0/0100 Black

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA (pas zastave) 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032

MODRA (glob s) 100/0/0/0 Bl e
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 –  RAL - K1

RNA (osnova š ita, oko panterja) 9005

ZLATO RUMENA (robovi š ita, napis) Galvanska 
prevleka, pozlata

RDE A (panter) 3000

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 41 mm, višina 44 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

RNA 19-4305 19-4005

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– vezen: širina 83,5 mm, višina 91,8 mm,
– tkan: širina 82 mm, višina 85 mm.

– PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

RNA (osnova š ita, oko panterja) 19-4005 19-4005

SIVA (robovi š ita, napis, panter) 18-5203 18-5203

Dimenzije našitka:
– vezen: širina 83,5 mm, višina 91,8 mm,
– tkan: širina 82 mm, višina 85 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

RNA 0/0/0/100 Black

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

RDE A 0/100/100/0 Red 032
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 –  RAL - K1

MODRA (osnova š ita, napis) 5022

ZLATO RUMENA (robovi š ita in knjige, 
linije v knjigi, pero)

Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (listi knjige) 9016

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122
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a a a a a a a a a a a
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 –  RAL - K1

MODRA (osnova š ita, napis POLICI A) 5022

ZLATO RUMENA (robovi š ita) Galvanska prevleka, 
pozlata

ZELENA (polovica nihaja in 
pravokotnika, napis ITS) 6010

BELA (polovica nihaja in pravokotnika) 9016

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

ZELENA 18-6022 18-6024

BELA 11-4202 12-4302

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

ZELENA 100/0/77/22 3415

11a = š

a a a a a a a a a a a
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TA

 –  RAL - K1

MODRA (osnova znaka in pas zastave) 5022

ZLATO RUMENA Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA (pas zastave) 9016

RDE A (pas zastave) 3000

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova znaka in pas zastave) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA (pas zastave) 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– premer kroga 90 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnova š ita) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA (pas zastave) 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032
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 –  RAL - K1

MODRA (osnova in robovi š ita, napis) 5022

ZLATO RUMENA Galvanska prevleka, 
pozlata

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova in robovi š ita, napis) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnova in robovi š ita, 
napis) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

POSEBNA
ENOTA

POSEBNA
ENOTA
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– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

ZLATA (kratica NFL in kolobar) 42/38/100/11 4505

RNA (prstni odtis) 0/0/0/100 Black
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 –  RAL - K1

MODRA 5022

ZLATO RUMENA Galvanska prevleka, 
pozlata

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova in robovi š ita, napis) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

  DUHOVNA     OSKRBA   DUHOVNA     OSKRBA
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 –  RAL - K1

MODRA 5022

ZLATO RUMENA Galvanska prevleka, 
pozlata

BELA 9016

RDE A 3000

Dimenzije kovinske zna ke:
– širina 43 mm, višina 47 mm.

 – PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM

MODRA (osnova) 19-3926 19-3933

ZLATO RUMENA 14-1064 14-0756

BELA 11-4202 12-4302

MODRA (pas zastave) 19-4053 19-4151

RDE A 17-1644 18-1652

Dimenzije našitka:
– širina 81 mm, višina 89 mm.

– PROCESNE IN PANTONE MATCHING 
SYSTEM

MODRA (osnova) 100/80/0/40 540

ZLATO RUMENA 0/20/100/0 122

MODRA (pas zastave) 100/60/0/10 Re e  Bl e

RDE A 0/100/100/0 Red 032

KONJENIŠKA ENOTA

KONJENIŠKA
ENOTA

GORSKA ENOTA

GORSKA
ENOTA

POMORSKA POLICIJA

POMORSKA
POLICIJA

MEJNA POLICIJA POLICIJSKI ORKESTER

MEJNA
POLICIJA

PROMETNA POLICIJA VODNIK SLUŽBENEGA PSA

VODNIK
SLUŽBENEGA PSA

PROMETNA
POLICIJA



Stran 7310 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

2705. Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju 
odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, petega 
in šestega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena, 
enajstega odstavka 74. člena ter četrtega odstavka 112. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 
92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov  

iz proizvodnje titanovega dioksida

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa mejne vrednosti emisije snovi pri od-
vajanju odpadnih voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov 
z izpuščanjem v vode, mejne vrednosti emisije snovi v zrak, 
vrednotenje emisije snovi v vode in zrak, ravni emisije snovi 
in tehnične pogoje za obratovanje naprave, povezane z naj-
boljšimi razpoložljivimi tehnikami za proizvodnjo titanovega 
dioksida, ukrepe za preprečevanje emisije snovi v vode in 
zrak ter obseg izvajanja obratovalnega monitoringa pri proi-
zvodnji titanovega dioksida v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o do-
ločitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
(UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno 
z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 
o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/ES ter 
direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja 
Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 
28. 12. 2013, str. 8), in Direktivo 2010/75/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesna-
ževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič 
popravljeno s Popravkom Direktive 2010/75/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaže-
vanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17) (UL L št. 158 z 
dne 19. 6. 2012, str. 25), ter pravila odstranjevanja odpadkov 
iz proizvodnje titanovega dioksida.

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za naprave ali dele naprav za 
proizvodnjo titanovega dioksida, v katerih poteka eden ali več 
procesov iz referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah za proizvodnjo v industriji anorganskih kemikalij v 
velikih količinah – trdnih in drugih iz prve alineje Sprejetja šestih 
referenčnih dokumentov za namene Direktive Sveta 96/61/ES 
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
(2007/C 202/02) (UL C št. 202 z dne 30. 8. 2007, str. 2), 
vključno z napravami za odstranjevanje tekočih odpadkov iz 
proizvodnje titanovega dioksida.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem v 
vode, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

(3) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprave, ki 
niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki 
ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaže-
vanja.

(4) Za vprašanja, ki se nanašajo na odstranjevanje odpad-
kov iz proizvodnje titanovega dioksida in niso posebej urejena 
s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo odpadke in 
odlagališča odpadkov.

(5) Za vprašanja, ki se nanašajo na napravo in niso po-
sebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja vrsto 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja 
večjega obsega.

3. člen
(izrazi)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji 
pomen:

1. čezmerno obremenjen del vodnega telesa površinske 
vode je del vodnega telesa površinske vode, ki izpolnjuje me-
rila za čezmerno obremenjeno vodno telo iz predpisa, ki ureja 
stanje površinskih voda;

2. čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode 
je vodno telo površinske vode, ki je čezmerno obremenjeno v 
skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda;

3. masni pretok je masni pretok snovi v skladu s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov one-
snaževanja;

4. meja določljivosti je meja določljivosti v skladu s pred-
pisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda;

5. meja zaznavnosti je meja zaznavnosti v skladu s pred-
pisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda;

6. naprava je naprava iz prvega odstavka 2. člena te 
uredbe;

7. obstoječa naprava je naprava, ki obratuje na dan uve-
ljavitve te uredbe ali je bilo pred uveljavitvijo te uredbe zanjo 
pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje po pred-
pisih o varstvu okolja ali pravnomočno gradbeno dovoljenje po 
predpisih o graditvi objektov;

8. odpadna voda je odpadna voda v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo;

9. odstranjevalec tekočih odpadkov iz proizvodnje titano-
vega dioksida (v nadaljnjem besedilu: odstranjevalec tekočih 
odpadkov) je odstranjevalec v skladu s predpisom, ki ureja od-
padke, ki odstranjuje tekoče odpadke iz proizvodnje titanovega 
dioksida z izpuščanjem v vode;

10. večji izpust emisij snovi v zrak iz naprave (v nadalj-
njem besedilu: večji vir) je izpust iz naprave ali dela naprave, 
na katerem je največji masni pretok prahu večji od 2 kg/h, če 
gre za napravo, ki uporablja sulfatni postopek, in izpust, na 
katerem je največji masni pretok klora večji od 200 g/h, če gre 
za napravo, ki uporablja kloridni postopek.

11. vodotok je vodotok v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

II. MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA

2.1 Mejne vrednosti

4. člen
(mejne vrednosti emisije snovi v vode)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpa-
dnih voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov z izpušča-
njem v vode v skladu s 14. členom te uredbe so določene kot 
mejne vrednosti koncentracije snovi ali kot mejne vrednosti 
emisijskega faktorja v 1. točki priloge 1, ki je sestavni del te 
uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za napravo, ki pri pro-
izvodnji titanovega dioksida po kloridnem postopku uporablja 
več kakor eno vrsto rude, mejna vrednost emisijskega faktorja 
sorazmerna uporabljenim količinam rude in se izračuna na 
naslednji način:
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pri čemer je:
– MV: mejna vrednost emisijskega faktorja pri kloridnem 

postopku z uporabo več kot ene vrste rude,
– MVi: mejna vrednost emisijskega faktorja za posamezno 

vrsto rude in
– mi: v proizvodnji uporabljena masa posamezne vrste 

rude.

5. člen
(mejne vrednosti emisije snovi v zrak)

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz naprave so določe-
ne kot mejne vrednosti koncentracije snovi oziroma kot mejne 
vrednosti emisijskega faktorja v 2. točki priloge 1 te uredbe.

2.2 Mejne vrednosti emisij in tehnični pogoji za obratovanje 
naprave, povezani z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

6. člen
(mejne vrednosti emisije snovi, povezane  

z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami)
(1) Za posamezno napravo ali posamezen iztok iz napra-

ve se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave 
za posamezno snov določi mejna vrednost emisije snovi pri 
odvajanju odpadnih voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov z 
izpuščanjem v vode, ki je strožja od mejne vrednosti iz 1. točke 
priloge 1 te uredbe, če se ugotovi, da bi odvajanje odpadne 
vode ali odstranjevanje tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode 
v skladu s 14. členom te uredbe povzročilo znatno povečanje 
vsebnosti te snovi v vodotoku, določeno v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

(2) Za posamezno napravo ali del naprave se v okoljevar-
stvenem dovoljenju za obratovanje te naprave za posamezno 
snov ali skupino snovi lahko določi mejna vrednost emisije 
snovi ali skupine snovi v zrak, ki je strožja od mejne vrednosti 
iz prejšnjega člena, če je na podobmočju iz predpisa, ki do-
loča podobmočja zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega 
zraka, na katerem leži naprava, za to snov ali skupino snovi 
presežena mejna letna koncentracija ali ciljna letna vrednost 
v zunanjem zraku. Strožja mejna vrednost se določi v skladu 
s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja.

(3) Pri določitvi mejnih vrednosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se upošteva:

1. ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi teh-
nikami za proizvodnjo titanovega dioksida, iz referenčnega do-
kumenta iz prve alineje prvega odstavka 2. člena te uredbe in

2. podatke o:
– uporabljeni surovini,
– tehničnih značilnostih naprave,
– geografskih značilnostih na območju naprave,
– stanju okolja in predpisanih okoljskih standardih kako-

vosti,
– možnosti za čezmejni vpliv onesnaževanja ter
– če gre za napravo, ki uporablja kloridni postopek, ali 

napravo za odstranjevanje tekočih odpadkov iz te naprave, 
sprejemni sposobnosti vodotoka, v katero se odvajajo odpa-
dne vode ali izpuščajo tekoči odpadki v skladu s 14. členom 
te uredbe.

7. člen
(tehnični ukrepi za obratovanje naprave, povezani  

z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami)
Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, povezani z naj-

boljšimi razpoložljivimi tehnikami, se za posamezno napravo 

določijo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te napra-
ve v skladu s 1. točko priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, če 
gre za napravo, ki uporablja sulfatni postopek, oziroma 2. točko 
priloge 2 te uredbe, če gre za napravo, ki uporablja kloridni 
postopek, ter v skladu z zahtevami iz referenčnega dokumenta 
iz prve alineje prvega odstavka 2. člena te uredbe.

2.3 Vrednotenje emisije snovi v vode ali zrak

8. člen
(vrednotenje emisije snovi v vode)

Na podlagi izmerjenih vrednosti koncentracij snovi iz 
1. točke priloge 1 te uredbe v odpadnih vodah in tekočih od-
padkih iz 14. člena te uredbe ter na podlagi izmerjenih pretokov 
odpadnih voda in tekočih odpadkov iz 14. člena te uredbe se 
glede na predpisane mejne vrednosti emisije snovi iz 1. točke 
priloge 1 te uredbe oziroma mejne vrednosti emisije snovi iz 
6. člena te uredbe za posamezno snov izračuna naslednje 
povprečne vrednosti:

– letna povprečna vrednost koncentracije snovi in
– letna povprečna vrednost emisijskega faktorja.

9. člen
(vrednotenje emisije snovi v zrak)

Na podlagi izmerjenih vrednosti koncentracij snovi ali sku-
pin snovi iz 2. točke priloge 1 te uredbe v odpadnih plinih ter na 
podlagi izmerjenih prostorninskih pretokov odpadnih plinov in 
mase titanovega dioksida, proizvedenega v obdobju enega ko-
ledarskega leta, se glede na predpisane mejne vrednosti emisije 
snovi iz 2. točke priloge 1 te uredbe oziroma mejne vrednosti 
emisije snovi iz 6. člena te uredbe za posamezno snov ali skupi-
no snovi izračunajo naslednje povprečne vrednosti:

– urna povprečna vrednost koncentracije snovi oziroma 
skupine snovi,

– dnevna povprečna vrednost koncentracije snovi oziro-
ma skupine snovi in

– letna povprečna vrednost emisijskega faktorja.

10. člen
(čezmerna obremenitev z emisijami v vode)

(1) Naprava čezmerno obremenjuje okolje z emisijami 
snovi v vode, če se na podlagi obratovalnega monitoringa 
iz 20. člena te uredbe ugotovi, da letna povprečna vrednost 
koncentracije posamezne snovi ali letna povprečna vrednost 
emisijskega faktorja za posamezno snov iz 1. točke priloge 
1 te uredbe presega predpisano mejno vrednost iz 1. točke 
priloge 1 te uredbe oziroma mejno vrednost, določeno v skladu 
s 6. členom te uredbe.

(2) Naprava čezmerno obremenjuje okolje z emisijami 
snovi v vode tudi, če se na podlagi obratovalnega monitoringa 
iz 22. člena te uredbe ugotovi znatno povečanje vsebnosti 
posamezne snovi v vodotoku, določeno v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

11. člen
(čezmerna obremenitev z emisijami v zrak)

Naprava čezmerno obremenjuje okolje z emisijami snovi 
v zrak, če se na podlagi obratovalnega monitoringa iz 21. člena 
te uredbe ugotovi, da za posamezno snov ali skupino snovi iz 
2. točke priloge 1 te uredbe:

– trenutna vrednost koncentracije posamezne snovi v 
kateremkoli trenutku presega predpisano mejno vrednost iz 
2. točke priloge 1 te uredbe oziroma mejno vrednost, določeno 
v skladu s 6. členom te uredbe,

– urna povprečna vrednost koncentracije posamezne 
snovi ali skupine snovi presega predpisano mejno vrednost iz 
2. točke priloge 1 te uredbe oziroma mejno vrednost, določeno 
v skladu s 6. členom te uredbe,
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– dnevna povprečna vrednost koncentracije posamezne 
snovi ali skupine snovi presega predpisano mejno vrednost iz 
2. točke priloge 1 te uredbe oziroma mejno vrednost, določe-
no v skladu s 6. členom te uredbe ali

– letni povprečni emisijski faktor za posamezno snov 
ali skupino snovi presega predpisano mejno vrednost emisij-
skega faktorja iz 2. točke priloge 1 te uredbe oziroma mejno 
vrednost emisijskega faktorja, določeno v skladu s 6. členom 
te uredbe.

2.4 Ukrepi za preprečevanje emisije snovi v vode in zrak

12. člen
(preprečevanje emisije snovi v vode)

Odpadke iz naprave je prepovedano odstranjevati z 
izpuščanjem v vode, če gre za:

– trdne odpadke,
– matično lužino, ki nastaja pri fazi filtriranja, ki sledi 

hidrolizi raztopine titanil sulfata pri napravah, ki uporabljajo 
sulfatni postopek, vključno s kislimi odpadki, pomešanimi s 
takimi lužinami, ki vsebujejo več kot 0,5 % proste žveplove 
kisline in različne težke kovine, vključno s takimi matičnimi 
lužinami, ki so bile razredčene, tako da vsebujejo 0,5 % ali 
manj proste žveplove kisline,

– odpadke iz naprav, ki uporabljajo klorov postopek, 
z vsebnostjo več kot 0,5 % proste klorovodikove kisline in 
različnih težkih kovin, vključno s takimi odpadki, ki so bili 
razredčeni, tako da vsebujejo 0,5 % ali manj proste klorovo-
dikove kisline,

– filtrirne soli in mulje, ki nastajajo pri obdelavi (koncen-
triranju ali nevtralizaciji) odpadkov iz druge in tretje alineje 
tega odstavka ter vsebujejo različne težke kovine, in

– tekoče odpadke, ki nastajajo pri obdelavi (koncentri-
ranju ali nevtralizaciji) odpadkov iz druge in tretje alineje tega 
odstavka ter vsebujejo različne težke kovine.

13. člen
(preprečevanje emisije snovi v zrak)

Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji in obratovanju 
naprave morata investitor in upravljavec naprave zagotoviti 
izvajanje ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, s 
katerimi se preprečijo emisije kapljic kisline v zrak.

2.5 Ukrepi za zmanjševanje emisije snovi v vode  
pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode

14. člen
(pogoji za odstranjevanje tekočih odpadkov  

z izpuščanjem v vode)
(1) Ne glede na 12. člen te uredbe se lahko na podlagi 

vloge upravljavca naprave v okoljevarstvenem dovoljenju za 
posamezno napravo dovoli odstranjevanje tekočih odpadkov 
iz pete alineje 12. člena te uredbe z izpuščanjem v vode, če:

1. za te odpadke velja, da:
– so nevtralizirani in filtrirani ali dekantirani,
– vsebujejo težke kovine le v sledovih,
– je njihova pH-vrednost pred razredčenjem večja od 5,5,
– vrednosti parametrov, s katerimi se vrednoti emisija 

snovi iz proizvodnje titanovega dioksida v vode, ne presegajo 
predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpa-
dnih voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem 
v vode;

2. gre za odstranjevanje tekočih odpadkov z izpušča-
njem v vodotok ali morje, ki ni:

– vodotok na prispevnem območju naravnega jezera,
– vodotok na vodovarstvenem območju v skladu s pred-

pisi, ki urejajo vode,

– vodotok, katerega srednji mali pretok je manjši od 
dvakratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka teh 
odpadkov,

– odsek vodotoka, pomemben za določitev za tip po-
vršinske vode značilnih referenčnih razmer v skladu s pred-
pisom, ki določa načrt upravljanja voda za vodni območji 
Donave in Jadranskega morja, ali

– kopalna voda ali voda na vplivnem območju kopalnih 
voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti 
kopalnih voda, in

3. pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem 
v čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode ali 
čezmerno obremenjen del vodnega telesa površinske vode ti 
odpadki ne vsebujejo onesnaževal, ki so vzrok za to čezmer-
no obremenjenost.

(2) Tekoči odpadki iz prejšnjega odstavka vsebujejo tež-
ke kovine le v sledovih, če vsebnost posamezne težke kovine 
presega mejo zaznavnosti in ne presega meje določljivosti 
analizne metode za to težko kovino, ki jo uporablja poobla-
ščeni izvajalec obratovalnega monitoringa iz predpisa, ki ureja 
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter 
pogoje za njegovo izvajanje, ki izvaja obratovalni monitoring 
iz 20. člena te uredbe.

(3) Če se tekoči odpadki iz prvega odstavka tega člena 
odstranjujejo z izpuščanjem v vode v skladu s prvim odstav-
kom tega člena, se za onesnaževanje okolja zaradi njihovega 
odstranjevanja z izpuščanjem v vode plačuje okoljska dajatev 
v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaže-
vanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, pri čemer se 
za te tekoče odpadke uporabljajo določbe predpisa iz tega 
odstavka, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode.

2.6 Odstranjevanje tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode

15. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 

mora v primeru, da se tekoči odpadki odstranjujejo z izpušča-
njem v vode v skladu s prejšnjim členom, poleg vsebin iz pred-
pisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in predpisa, ki ureja 
odpadke, vsebovati tudi podatke o:

– lokacijah iztokov in merilnih mest obratovalnega mo-
nitoringa iz 20. člena te uredbe v državnem koordinatnem 
sistemu za raven merila 1 : 5 000,

– celotni letni količini tekočih odpadkov, odstranjenih z 
izpuščanjem v vode,

– dnevni, tedenski in mesečni pogostosti odstranjevanja 
z izpuščanjem v vode in količinah tekočih odpadkov, odstra-
njenih z izpuščanjem v vode,

– ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje onesnaže-
vanja okolja pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpušča-
njem v vode,

– vsebnosti snovi, ki jih vsebujejo tekoči odpadki, v povr-
šinski vodi gorvodno od lokacije iztoka ali na območju, kjer ni 
vpliva odstranjevanja tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode, 
vključno z rezultati opravljenih meritev in analiz teh snovi,

– predlog obratovalnega monitoringa iz 20. člena te 
uredbe, če gre za odstranjevanje tekočih odpadkov z izpu-
ščanjem v vode v skladu s prejšnjim členom, in

– predlog obratovalnega monitoringa stanja površinskih 
voda iz 22. člena te uredbe.

(2) Podatki o vsebnosti snovi v površinski vodi iz pete 
alineje prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj štiri 
rezultate meritev in analiz, izvedenih v času stabilnih hidrolo-
ških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka, in 
v časovnih presledkih, ki niso krajši od 30 dni.

(3) Predlog obratovalnega monitoringa iz šeste alineje 
prvega odstavka tega člena mora biti izdelan v skladu s 
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring 
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odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, pri čemer se 
določbe predpisa iz tega odstavka, ki se nanašajo na odpadne 
vode, uporabljajo tudi glede odstranjevanja tekočih odpadkov 
z izpuščanjem v vode v skladu s prejšnjim členom, izdela pa 
ga lahko le oseba, pooblaščena za izvajanje obratovalnega 
monitoringa odpadnih voda v skladu s predpisom iz tega 
odstavka.

(4) Predlog obratovalnega monitoringa iz sedme aline-
je prvega odstavka tega člena mora biti izdelan v skladu s 
predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih 
voda, in ga lahko izdela le oseba, pooblaščena za izvajanje 
tega obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom iz tega 
odstavka.

16. člen
(načrt ravnanja z odpadki)

Načrt ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, 
mora za tekoče odpadke iz 14. člena te uredbe poleg podatkov 
iz predpisa, ki ureja odpadke, vsebovati tudi podatke o:

– njihovi povprečni kemični sestavi,
– njihovi potrebi po kisiku in drugih fizikalnih, kemijskih, 

biokemijskih in bioloških lastnostih,
– njihovi strupenosti,
– kopičenju in pretvorbi snovi iz odpadkov v biološkem 

materialu in usedlinah,
– njihovi dovzetnosti za fizikalne, kemijske in biokemijske 

spremembe in medsebojne vplive z drugimi organskimi in anor-
ganskimi snovmi v okolju,

– verjetnosti povzročanja okužb ali drugih sprememb, ki 
lahko negativno vplivajo na vodno okolje in na možnosti rabe 
naravnih virov, in

– interventnih ukrepih za zmanjšanje škodljivih vplivov na 
okolje iz drugega odstavka 18. člena te uredbe.

17. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

V okoljevarstvenem dovoljenju se poleg vsebin iz pred-
pisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in predpisa, ki ureja 
odpadke, določijo tudi:

– lokacije iztokov in merilnih mest obratovalnega monito-
ringa iz 20. člena te uredbe v državnem koordinatnem sistemu 
za raven merila 1 : 5 000,

– celotna letna količina tekočih odpadkov, odstranjenih z 
izpuščanjem v vode,

– dnevna, tedenska ali mesečna pogostost odstranjeva-
nja z izpuščanjem v vode in količine tekočih odpadkov, odstra-
njenih z izpuščanjem v vode,

– ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževa-
nja okolja pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem 
v vode ter

– interventni ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov na 
okolje iz drugega in tretjega odstavka 18. člena te uredbe.

2.7 Obveznosti odstranjevalca tekočih odpadkov

18. člen
(preverjanje tekočih odpadkov)

(1) Odstranjevalec tekočih odpadkov mora v okviru obra-
tovalnega monitoringa tekočih odpadkov iz 20. člena te uredbe 
preverjati skladnost količine, sestave in strupenosti tekočih 
odpadkov, ki se odstranjujejo v skladu s 14. členom te uredbe, 
z okoljevarstvenim dovoljenjem iz prejšnjega člena.

(2) Odstranjevalec tekočih odpadkov mora o ugotovitvah 
in interventnih ukrepih za zmanjšanje škodljivih vplivov na 
okolje takoj obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja, 
če pri preverjanju teh odpadkov ali na podlagi obratovalnega 
monitoringa iz 20., 22. ali 23. člena te uredbe ugotovi, da:

– količina ali sestava tekočih odpadkov, ki se odstranju-
jejo, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v okoljevarstvenem 
dovoljenju iz prejšnjega člena,

– je ugotovljena strupenost tekočih odpadkov ali
– je ugotovljena čezmerna obremenitev zaradi odstranje-

vanja tekočih odpadkov.
(3) Odstranjevalec tekočih odpadkov mora v primeru ugo-

tovitev iz prejšnjega odstavka takoj prenehati odstranjevati 
tekoče odpadke z izpuščanjem v vode, odstranjevanje pa lahko 
ponovno začne, ko inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, 
z rezultati ponovnih preverjanj izpolnjevanja pogojev iz prejš-
njega odstavka dokaže, da so razlogi za prepoved prenehali.

(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena so priloga po-
ročila o obratovalnem monitoringu tekočih odpadkov ali stanja 
površinskih voda v skladu z 20. oziroma 22. členom te uredbe.

(5) Odstranjevalec tekočih odpadkov mora podatke iz 
prvega odstavka tega člena in vsebino obvestila iz drugega 
odstavka tega člena hraniti najmanj deset let.

19. člen
(vodenje evidence o odstranjevanju tekočih odpadkov)

Odstranjevalec tekočih odpadkov mora v evidenci v skla-
du s predpisom, ki ureja odpadke, poleg podatkov iz predpisa, 
ki ureja odpadke, voditi tudi podatke o:

– preverjanju tekočih odpadkov iz prejšnjega člena,
– ugotovitvah o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali 

dvomljivi istovetnosti tekočih odpadkov,
– opravljenih vzdrževalnih delih na napravi za odstranje-

vanje tekočih odpadkov in
– izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obra-

tovanjem naprave za odstranjevanje tekočih odpadkov.

2.8 Obratovalni monitoring

20. člen
(obratovalni monitoring tekočih odpadkov)

(1) Investitor ali upravljavec naprave in investitor naprave 
za odstranjevanje tekočih odpadkov ali odstranjevalec tekočih 
odpadkov morata za tekoče odpadke, ki se odstranjujejo z izpu-
ščanjem v vode v skladu s 14. členom te uredbe, v okviru prvih 
meritev zagotoviti meritve koncentracij snovi iz 1. točke priloge 
1 te uredbe ter količin teh odpadkov, ki se izvedejo po prvem 
zagonu nove ali rekonstruirane naprave oziroma naprave za 
odstranjevanje tekočih odpadkov in po vsaki večji spremembi 
v njenem obratovanju (v nadaljnjem besedilu: prve meritve).

(2) Upravljavec naprave in odstranjevalec tekočih odpad-
kov morata med obratovanjem naprave oziroma naprave za 
odstranjevanje tekočih odpadkov zagotavljati obratovalni moni-
toring tekočih odpadkov iz 14. člena te uredbe, ki zajema obča-
sne meritve koncentracij snovi iz 1. točke priloge 1 te uredbe ter 
količin teh odpadkov (v nadaljnjem besedilu: občasne meritve).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek morata upravljavec na-
prave in upravljavec naprave za odstranjevanje tekočih odpad-
kov na posameznem iztoku zagotoviti trajne meritve količine 
tekočih odpadkov iz 14. člena te uredbe, če je letna količina 
teh odpadkov iz naprave oziroma naprave za odstranjevanje 
tekočih odpadkov na tem iztoku večja od 100 000 m3.

(4) Če ima naprava ali naprava za odstranjevanje tekočih 
odpadkov več iztokov, na katerih letna količina tekočih odpad-
kov iz 14. člena te uredbe ne presega 100 000 m3, hkrati pa 
je vsota letnih količin teh odpadkov iz vseh iztokov iz naprave 
oziroma naprave za odstranjevanje tekočih odpadkov večja od 
100 000 m3, mora njen upravljavec za te odpadke zagotoviti 
trajne meritve njihove količine na vsakem od teh iztokov.

(5) Za izvajanje prvih meritev v skladu s prvim odstavkom 
tega člena in meritev obratovalnega monitoringa iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena se uporablja predpis, 
ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda 
ter pogoje za njegovo izvajanje, pri čemer se določbe predpisa 
iz tega odstavka, ki se nanašajo na prve meritve in obratovalni 
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monitoring odpadnih voda, uporabljajo tudi glede prvih meritev 
in obratovalnega monitoringa tekočih odpadkov, ki se v skladu 
s 14. členom te uredbe odstranjujejo z izpuščanjem v vode.

21. člen
(obratovalni monitoring emisij v zrak)

(1) Investitor ali upravljavec naprave mora v okviru pr-
vih meritev zagotoviti meritve koncentracij snovi iz 2. točke 
priloge 1 te uredbe, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali 
rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obrato-
vanju naprave.

(2) Upravljavec naprave mora v okviru obratovalnega mo-
nitoringa med obratovanjem naprave zagotoviti trajne meritve 
emisije v zrak vsaj naslednjih snovi:

– prahu na večjih virih, če gre za napravo, ki uporablja 
sulfatni postopek, ali napravo, ki uporablja kloridni postopek,

– plinastega žveplovega dioksida in trioksida, ki se izpu-
ščata pri razklopu, kalcinaciji ali iz dela naprave za koncentra-
cijo kislih odpadkov, če gre za napravo, ki uporablja sulfatni 
postopek, in

– klora na večjih virih, če gre za napravo, ki uporablja 
kloridni postopek.

(3) Za izvajanje meritev iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obra-
tovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.

22. člen
(obratovalni monitoring stanja površinskih voda)

(1) Upravljavec naprave mora zaradi spremljanja vpliva 
proizvodnje titanovega dioksida na kakovost površinskih voda 
med obratovanjem naprave zagotavljati obratovalni monitoring 
stanja površinskih voda.

(2) Obratovalni monitoring stanja površinskih voda vklju-
čuje obratovalni monitoring stanja površinskih voda zaradi ugo-
tavljanja vpliva:

– odvajanja odpadnih voda na stanje površinskih voda, če 
se industrijske odpadne vode iz naprave odvajajo v površinsko 
vodo, in

– odstranjevanja tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode 
na stanje površinskih voda.

(3) Obratovalni monitoring stanja površinskih voda zaradi 
ugotavljanja vpliva iz druge alineje prejšnjega odstavka mora 
zagotavljati tudi upravljavec naprave za odstranjevanje tekočih 
odpadkov, če ni hkrati upravljavec naprave.

23. člen
(obratovalni monitoring stanja podzemnih voda)

(1) Upravljavec naprave mora zaradi spremljanja vpliva 
proizvodnje titanovega dioksida na kakovost podzemnih voda 
med obratovanjem naprave zagotavljati obratovalni monitoring 
stanja podzemnih voda.

(2) Obratovalni monitoring stanja podzemnih voda poleg 
obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja vrsto 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega, vključuje tudi obratovalni monitoring stanja 
podzemnih voda zaradi ugotavljanja vpliva:

– odvajanja odpadnih voda na stanje podzemnih voda, če 
se odpadne vode iz naprave odvajajo posredno v podzemne 
vode ali v površinsko vodo, povezano s podzemnimi vodami, in

– obratovanja naprave za odstranjevanje tekočih odpad-
kov na stanje podzemnih voda.

(3) Obratovalni monitoring stanja podzemnih voda zaradi 
ugotavljanja vpliva iz druge alineje prejšnjega odstavka mora 
zagotavljati upravljavec naprave za odstranjevanje tekočih od-
padkov, če ni hkrati upravljavec naprave.

(4) Predlog obratovalnega monitoringa iz tega člena, ki ga 
vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 
naprave ali naprave za odstranjevanje tekočih odpadkov priloži 
upravljavec naprave oziroma upravljavec naprave za odstranje-

vanje tekočih odpadkov, mora biti izdelan v skladu s predpisom, 
ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda, in ga 
lahko izdela le oseba, pooblaščena za izvajanje tega obrato-
valnega monitoringa v skladu s predpisom iz tega odstavka.

III. NADZOR

24. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, 
pristojna za varstvo okolja.

25. člen
(prekrški za upravljavca naprave)

(1) Z globo od 20.000 eurov do 40.000 eurov se za prekr-
šek kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba, če:

– z emisijami snovi v vode pri odstranjevanju tekočih 
odpadkov z izpuščanjem v vode čezmerno obremenjuje okolje 
(10. člen),

– z emisijami v zrak čezmerno obremenjuje okolje 
(11. člen),

– odstranjuje odpadke, ki niso odpadki iz 14. člena te 
uredbe, z izpuščanjem v vode (12. člen) ali

– ne izvaja ukrepov, s katerimi se preprečijo emisije kapljic 
kisline v zrak (13. člen).

(2) Z globo od 10.000 eurov do 20.000 eurov se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik.

(3) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

26. člen
(prekrški za odstranjevalca tekočih odpadkov)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 20.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje odstranjevalec tekočih odpadkov, ki je pravna 
oseba, če:

– ne preverja tekočih odpadkov (prvi odstavek 18. člena);
– ne obvesti pristojnih organov o ugotovitvah preverjanja 

tekočih odpadkov (drugi odstavek 18. člena);
– v primeru ugotovitev iz drugega odstavka 18. člena ne 

preneha odstranjevati tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode 
(tretji odstavek 18. člena);

– ne poroča o preverjanju tekočih odpadkov (četrti odsta-
vek 18. člena).

(2) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik.

(3) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje odstranjevalec tekočih odpadkov, ki je pravna 
oseba, če ne vodi evidence o odstranjevanju tekočih odpadkov 
(19. člen).

(4) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posamez-
nik.

(5) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek 
iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(uporaba uredbe za obstoječe naprave)

Ta uredba se uporablja tudi za obstoječe naprave, v ka-
terih potekajo procesi, ki se izvajajo na območju naprave, so 
neposredno povezani s proizvodnjo titanovega dioksida in niso 
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predmet referenčnega dokumenta iz prvega odstavka 2. člena 
te uredbe, razen če so posamezna vprašanja za posamezen 
proces drugače urejena z drugim predpisom.

28. člen
(določanje mejnih vrednosti emisij za obstoječe naprave)

Pri obstoječi napravi se pri določanju mejnih vrednosti 
emisij snovi v skladu s 6. členom te uredbe upoštevajo tudi po-
datki o tehnični izvedljivosti in ekonomski upravičenosti izvedbe 
ukrepov za prilagoditev tem mejnim vrednostim emisij snovi.

29. člen
(izjeme za obstoječe naprave)

(1) Ne glede na drugi odstavek 10. člena te uredbe se za 
obstoječo napravo čezmerna obremenitev okolja v skladu z 
drugim odstavkom 10. člena te uredbe ne vrednoti, če:

– ni ugotovljena čezmerna obremenitev okolja v skladu s 
prvim odstavkom 10. člena te uredbe,

– upravljavec te naprave izvaja vse tehnično izvedljive in 
ekonomsko upravičene ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev 
čezmerne obremenitve okolja zaradi odstranjevanja tekočih 
odpadkov iz prvega odstavka 14. člena te uredbe z izpušča-
njem v vode in

– so podatki o ukrepih iz prejšnje alineje in rokih za njiho-
vo dokončanje vključeni v načrt ravnanja z odpadki iz 16. člena 
te uredbe.

(2) Ne glede na tretjo alinejo 2. točke prvega odstavka 
14. člena te uredbe se lahko na podlagi vloge upravljavca 
obstoječe naprave za napravo ali za posamezen iztok iz te 
naprave v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli odstranjevanje 
tekočih odpadkov iz prvega odstavka 14. člena te uredbe z 
izpuščanjem v vodotok, katerega srednji mali pretok je manjši 
od dvakratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka 
teh odpadkov, če:

– gre za obstoječ iztok iz te naprave,
– so za tehnološki postopek v napravi uporabljene najbolj-

še razpoložljive tehnike,
– predpisane mejne vrednosti emisij v vode niso prese-

žene in
– se v primeru posega v napravo ali spremembe tehnolo-

škega postopka v napravi, ki povzroči spremembo v obratova-
nju naprave, zaradi te spremembe količina tekočih odpadkov, ki 
se odstranjujejo z izpuščanjem v vodotok, ne poveča.

(3) Ne glede na 3. točko prvega odstavka 14. člena te 
uredbe se lahko na podlagi vloge upravljavca obstoječe napra-
ve za to napravo ali za posamezen iztok iz te naprave v okolje-
varstvenem dovoljenju dovoli odstranjevanje tekočih odpadkov 
iz prvega odstavka 14. člena te uredbe z izpuščanjem v vodno 
telo površinske vode ali njegov del, ki je čezmerno obremenjen 
z eno ali več snovmi, ki jih vsebujejo ti tekoči odpadki, če so 
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

(4) Ne glede na drugi odstavek 14. člena te uredbe se pri 
izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe 
naprave šteje, da tekoči odpadki iz prvega odstavka 14. člena 
te uredbe vsebujejo težke kovine le v sledovih, če skupna masa 
kovin v vseh odpadnih vodah, ki se odvajajo v vode, in tekočih 
odpadkih iz 14. člena te uredbe ne presega:

– 0,2 kg na tono proizvedenega pigmentnega titanovega 
dioksida za vsoto kovin baker, cink, mangan in titan ter

– 0,03 kg na tono proizvedenega pigmentnega titanovega 
dioksida za vsoto kovin arzen, krom, nikelj, svinec in vanadij.

(5) Pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem v 
vode v skladu s 14. členom te uredbe se letna količina onesna-
ževal ne določa, če gre za obstoječo napravo in obstoječi iztok.

(6) Ne glede na drugi odstavek 21. člena te uredbe 
se lahko na podlagi vloge upravljavca obstoječe naprave 

za to napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da 
se namesto trajnih meritev snovi iz druge alineje drugega 
odstavka 21. člena te uredbe na izpustih iz razklopa in v 
delih naprave, kjer poteka razklop, izvaja trajne meritve 
in prikazovanje enakovrednih parametrov, pomembnih za 
učinkovito obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov, 
na podlagi katerih je možno trajno spremljati emisijo snovi 
iz druge alineje drugega odstavka 21. člena te uredbe na 
osnovi emisijskega faktorja. Upravljavec obstoječe naprave 
iz tega odstavka mora vsako leto potrditi veljavnost emisij-
skega faktorja z občasnimi meritvami emisij snovi, ki morajo 
zajeti vse faze razklopa.

(7) Emisijski faktor iz prejšnjega odstavka in obveznost 
trajnega spremljanja ter prikazovanja enakovrednih parame-
trov, pomembnih za učinkovito obratovanje naprav za čiščenje 
odpadnih plinov iz razklopa, se določijo v okoljevarstvenem 
dovoljenju za obratovanje obstoječe naprave iz prejšnjega 
odstavka.

30. člen
(začetek uporabe določb o obratovalnem monitoringu)

Obratovalni monitoring tekočih odpadkov iz 20. člena 
te uredbe, obratovalni monitoring emisij v zrak iz 21. člena 
te uredbe, obratovalni monitoring stanja površinskih voda iz 
22. člena te uredbe in obratovalni monitoring stanja podzemnih 
voda iz 23. člena te uredbe se začnejo izvajati v skladu s to 
uredbo 1. januarja 2015.

31. člen
(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj)

(1) Vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo oko-
ljevarstvenega dovoljenja, vložene pred uveljavitvijo te uredbe, 
se štejejo za vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi.

(2) Postopki za pridobitev, podaljšanje ali spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe napra-
ve, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu 
s to uredbo.

(3) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, začeti pred 
uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

32. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega 

dioksida, ki se odvajajo v vode, in o emisiji snovi v zrak iz 
proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 64/00 in 
41/04 – ZVO-1) in

– Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega 
dioksida (Uradni list RS, št. 57/00 in 41/04 – ZVO-1).

33. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00728-43/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2013-2330-0114

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA 1: Mejne vrednosti emisije snovi v vode in zrak 
 
 
1. Mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda ali odstranjevanju tekočih 

odpadkov z izpuščanjem v vode 
 
Ime parametra Številka CAS Izražen kot Enota Mejna vrednost* 

NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI ALI KLORIDNI POSTOPEK 

temperatura ni določena  °C 30 

pH-vrednost ni določena   5,5 – 9,0 

usedljive snovi ni določena  ml/L 0,5 

kemijska potreba po kisiku 
– KPK  ni določena O2 mg/L 120 

300(1) 

biokemijska potreba po 
kisiku – BPK5 

ni določena O2 mg/L 25 
40(1) 

NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI POSTOPEK 

sulfat ni določena SO4 kg/t 550(2) (3) 

neraztopljene snovi ni določena  kg/t 40(2) (3) 

kadmij in njegove spojine 7440-43-9 Cd g/t 2(2) (3) 

železo in njegove spojine 7439-89-6 Fe kg/t 125(2) (3) 
živo srebro in njegove 
spojine 7439-97-6 Hg g/t 1,5(2) (3) 

ostale kovine (a)   kg/t ni predpisana 

NAPRAVA, KI UPORABLJA KLORIDNI POSTOPEK 

klorid 16887-00-6 Cl kg/t 130(2) (3) (b) 

228(2) (3) (c) 

330(2) (3) (d) 

klorovodikova kislina ni določena HCl kg/t 14(2) (3) 

neraztopljene snovi ni določena  kg/t 2,5(2) (3) 

železo in njegove spojine 7439-89-6 Fe kg/t 0,6(2) (3) 

ostale kovine (e)   kg/t ni predpisana 

* kot letno povprečje,  
(1) v primeru uporabe organskih flokulantov. 
(2) v okoljevarstvenem dovoljenju se za posamezno napravo ali posamezen izpust iz 

naprave določi strožja mejna vrednost v skladu s 6. členom te uredbe.  
(3) emisijski faktor se izračuna kot razmerje med maso snovi v odpadni vodi ali tekočem 

odpadku iz 14. člena te uredbe in maso izdelka ali surovine, pri čemer se za maso 
snovi v odpadni vodi ali tekočem odpadku iz 14. člena te uredbe upošteva masa v vseh 
odpadnih vodah, ki se odvajajo v vode, in tekočih odpadkih iz 14. člena te uredbe, ter 
se za vsako posamezno snov izraža v kilogramih te snovi na tono proizvedenega 
pigmentnega titanovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: kg/t) kot razmerje med: 
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– letnim povprečjem mase te snovi, ki se pri proizvodnji titanovega dioksida vnese v 
vodo, in  

– maso letne proizvodnje titanovega dioksida. 

(a) ostale kovine, za katere mejne vrednosti niso predpisane, obratovalni monitoring emisij 
pa se izvaja, so: arzen (As), baker (Cu), cink (Zn), krom (Cr), mangan (Mn), nikelj (Ni), 
svinec (Pb), titan (Ti) in vanadij (V), 

(b) velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo naravnega rutila, 

(c) velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo sintetičnega rutila, 

(d) velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo žlindre. Pri emisiji klorida v morje se 
ta mejna vrednost lahko poveča na 450 kg/t, 

(e) ostale kovine, za katere mejne vrednosti niso predpisane, obratovalni monitoring emisij 
pa se izvaja, so: arzen (As), baker (Cu), cink (Zn), kadmij (Cd), krom (Cr), mangan 
(Mn), nikelj (Ni), svinec (Pb), titan (Ti), vanadij (V) in živo srebro (Hg). 

 
 
2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak 
 
Ime parametra Številka CAS Izražen kot Enota Mejna vrednost* 

NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI ALI KLORIDNI POSTOPEK 

celotni prah ni določena  mg/m3 50(1) (a) 

kg/t 0,45(1) (2) (b) 

plinasti žveplov dioksid in 
trioksid, ki se izpuščata pri 
razklopu in kalcinaciji, 
vključno s kapljicami 
kisline 

ni določena SO2 kg/t 6(1) (2) (b) 

mg/m3 500(3) (a) 

plinasti vodikov sulfid ni določena H2S kg/t 0,05(1) (2) (b) 

plinasti dušikov dioksid ni določena NO2 kg/t ni predpisana(4) 

NAPRAVA, KI UPORABLJA KLORIDNI POSTOPEK 

klor  ni določena Cl mg/m3 5 (c) 

40 (d)  

celotni prah ni določena  kg/t 0,2(1) (2) (b) 

plinasti žveplov dioksid ni določena SO2 kg/t 1,7(1) (2) (b) 
kapljice klorovodikove 
kisline  ni določena HCl kg/t 0,1(1) (2) (b) 

* mejne vrednosti emisij, ki so izražene kot koncentracije v mg na m3, se izračunajo za 
suhe odpadne pline pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa, 

(1) v okoljevarstvenem dovoljenju se za posamezno napravo ali del naprave določi strožja 
mejna vrednost v skladu s 6. členom te uredbe.  

(2) emisijski faktor je razmerje med maso posamezne snovi ali skupine snovi, izpuščenih z 
odpadnimi plini, pri čemer se za maso izpuščenih snovi ali skupin snovi upošteva masa 
v vseh odpadnih plinih, izpuščenih iz naprave, in maso izdelka ali surovine. Mejna 
vrednost emisijskega faktorja se za vsako posamezno snov ali skupino snovi izraža kot 
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letna povprečna vrednost v kilogramih na tono proizvedenega pigmentnega titanovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu: kg/t) kot razmerje med: 
– povprečno maso te snovi ali skupine snovi, ki se pri proizvodnji titanovega dioksida 

izpusti z odpadnimi plini v enem koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra), 
in  

–  maso titanovega dioksida, ki se proizvede v enakem obdobju. 
(3) velja za naprave za koncentracijo kislih odpadkov (odpadnih kislin). 
(4) mejna vrednost ni predpisana; obratovalni monitoring emisij, ki se izpuščajo pri 

kalcinaciji, se izvaja.  

(a) kot urno povprečje, 

(b) kot letno povprečje, 

(c)  kot dnevno povprečje, 

(d) kot trenutna vrednost (v katerem koli trenutku).  
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PRILOGA 2: Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, povezani z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnikami 

 
1. Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, ki uporablja sulfatni postopek, povezani z 

najboljšimi razpoložljivimi tehnikami 
 
Pri načrtovanju in obratovanju naprave, ki uporablja sulfatni postopek, je treba upoštevati zlasti: 
1. izbiro surovine s čim nižjo vsebnostjo škodljivih nečistoč, da se zmanjšajo škodljivi vplivi na 

okolje in zagotovi učinkovita raba energije in drugih neobnovljivih virov na območju 
naprave. Da se zagotovi visoka raven varstva okolja, se pri presoji uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnik uporabi celovit pristop, ki vključuje presojo izbire in ravnanja s 
surovinami (rudarjenje in priprava rude);  

2. takšno ravnanje s surovino (oskrba, prevoz, prevzem in skladiščenje), ki zagotavlja nizko 
vsebnost vlage zaradi zmanjševanja potrebe po sušenju surovine pred njeno uporabo; 

3. zmanjšanje emisij prahu pri ravnanju s surovino, njenem sušenju in mletju na najnižjo 
možno raven z uporabo vrečastih filtrov iz ustreznega filtrnega materiala in ustreznim 
vzdrževanjem za nadzor izgub prahu v okolje; 

4. mletje rude na optimalno velikost, da se zagotovi čim učinkovitejši razklop; 
5. izbiro čim učinkovitejšega postopka razklopa rude; 
6. čiščenje odpadnih plinov iz razklopnih stolpov za zmanjšanje emisij žvepla v okolje in 

proizvodnjo uporabnih stranskih proizvodov; 
7. uporabo železnih odpadkov ustrezne kakovosti pri redukciji železovih ionov, da se prepreči 

onesnaženje raztopine s težkimi kovinami, kot na primer s kromom ali nikljem. Površina 
železnih odpadkov mora biti čista (brez nečistoč, olja, maščob ali drugih onesnaževal); 

8. pri uporabi ilmenita kot edine surovine je treba zagotoviti izvajanje šaržnega ali 
kuntinuirnega sistema kristalizacije in ločevanja zelene galice zaradi optimizacije njenega 
odstranjevanja za uporabo kot stranski proizvod; 

9. pri hidrolizi titanil sulfata in obarjanju hidrata titanovega dioksida uporabo postopka s 
pripravljenimi kalmi, ki omogočajo ustrezno porazdelitev velikosti delcev kalcinata; 

10. za filtracijo hidrata titanovega dioksida iz matične lužine uporabo sistema, ki zagotavlja 
najučinkovitejše ločevanje močne in šibke kisline, tako da se zagotovi ločitev največje 
možne količine nerazredčene močne kisline iz filtrirne pogače pred njenim pranjem; 

11. zmanjšanje nastajanja trdnih odpadkov za odlaganje z optimizacijo proizvodnje uporabnih 
produktov iz gipsa kot stranskih proizvodov, če se za izkoriščanje uporabljene žveplene 
kisline uporablja njena nevtralizacija; 

12. zmanjšanje porabe energije na najnižjo možno raven in zmanjšanje vsebnosti kovinskih 
sulfatov v koncentrirani kislini zaradi preprečevanja njihovega kopičenja v povratni zanki, 
če se za izkoriščanje uporabljene žveplene kisline uporablja njena ponovna koncentracija 
in uporaba v napravi ali kot vhodna surovina v drugem postopku; 

13. uporabo načina kalcinacije z najmanjšo možno porabo energije ob zagotavljanju ustrezne 
kakovosti pigmentnega titanovega dioksida, kot je npr. uporaba filtrnih stiskalnic in 
ponovna uporaba vročih plinov iz kalcinacije za zmanjšanje porabe energije;  

14. uporabo sistemov za čiščenje plinov, kot je npr. odstranjevanje prahu in aerosolov 
žveplovega trioksida iz odpadnih plinov iz postopka kalcinacije z elektrostatičnimi filtri, pri 
katerih se žveplov dioksid iz odpadnega plina oksidira v žveplov trioksid in absorbira v 
obliki žveplove kisline, ki se reciklira; 

15. spodbujanje ponovnega pridobivanja in proizvodnje železovih sulfatov in oksidov ter drugih 
stranskih proizvodov kot tudi žveplove kisline in produktov iz gipsa; 

16. zmanjšanje emisij prahu titanovega dioksida iz naprav za končno obdelavo in odvajanja 
delcev titanovega dioksida v tekočih odpadkih ali odpadnih vodah iz naprave na najnižjo 
možno raven; 
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17. izboljšanje skupne učinkovitosti porabe energije v sulfatnem postopku (pri obratovanju s 
polno obremenitvijo) na raven med 23 in 41 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida, pri 
čemer je okvirna raven porabe energije: 
– med 23 in 29 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida v postopku z nevtralizacijo 

žveplene kisline in  
– med 33 in 41 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida v postopku s rekoncentracijo 

žveplene kisline za njeno ponovno uporabo. 
  
Pri presoji učinkovitosti porabe energije je treba upoštevati tudi, da je raven porabe energije 
močno odvisna od zahtevanih lastnosti končnega proizvoda in količine proizvodnje. Če 
uporabniki končnega proizvoda zahtevajo finejše velikosti delcev pigmentnega titanovega 
dioksida, to povzroči povečanje porabe energije.  
  
2. Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, ki uporablja kloridni postopek, povezani z 

najboljšimi razpoložljivimi tehnikami 
 
Pri načrtovanju in obratovanju naprave, ki uporablja kloridni postopek, je treba upoštevati zlasti: 
1. izbiro in uporabo naravne rude ali sintetične surovine z vsebnostjo titanovega dioksida in 

nečistoč (vključno z magnezijem, kalcijem, kremenom in težkimi kovinami) na ravni, ki 
zagotavlja stroškovno učinkovitost in proizvodnjo z majhnimi vplivi na okolje ter učinkovito 
rabo energije in drugih neobnovljivih virov na območju naprave. Da se zagotovi visoka 
raven varstva okolja, se pri presoji uporabe najboljših razpoložljivih tehnik uporabi celovit 
pristop, ki vključuje presojo izbire in ravnanja s surovinami (rudarjenje in priprava rude);  

2. takšno ravnanje s surovino (oskrba, prevoz, prevzem in skladiščenje), ki zagotavlja 
vsebnost vlage pod 0,3 odstotki, zaradi zmanjševanja potrebe po sušenju surovine pred 
njeno uporabo; 

3. izbiro in uporabo koksa z nizko vsebnostjo žvepla kot primarni ukrep za zagotovitev, da 
emisije plinastega žveplovega dioksida med normalnim obratovanjem naprave, ki uporablja 
učinkovit sistem za čiščenje odpadnih plinov, ne presegajo 1,7 kg/t pigmentnega 
titanovega dioksida; 

4. ohranjanje nizke kumulativne količine klora, ki je sorazmerna z uporabo Direktive  
SEVESO II; 

5. stabilno delovanje klorinatorja pri optimalni hitrosti vrtinčenja; 
6. načrtovanje in obratovanje enote za klorinacijo, ki omogoča lahko in hitro vzdrževanje, da 

se zmanjšajo nenačrtovani izpadi na najnižjo možno raven in preprečijo nekontrolirane 
emisije. Možni ukrepi so podrobneje opisani v referenčnem dokumentu iz tretjega odstavka 
6. člena te uredbe; 

7. ustrezno ravnanje s kovinskimi kloridi, ki nastajajo zaradi nečistoč v rudi, za pridobivanje 
raztopine železovih kloridov skladno s potrebami lokalnega trga, pričakovano kakovostjo 
proizvoda in ekonomiko naprave; 

8. povrnitev za ponovno uporabo klorovodikove kisline, natrijevega hipoklorita in žvepla iz 
odpadnih plinov skladno s potrebami lokalnega trga, pričakovano kakovostjo proizvoda in 
ekonomiko naprave; 

9. za učinkovito oksidacijo titanovega tetraklorida v titanov dioksid uporabo toluenske talilne 
peči ali plazemske obločne talilne peči ob upoštevanju porabe energije in zanesljivosti 
delovanja naprave kakor tudi stroškov in prednosti vsake od oksidacijskih tehnik; 

10. načrtovanje in obratovanje oksidacijske in klorinacijske enote v povezavi z direktnim 
recikliranjem klora v procesni zanki, da se zagotovi nizka raven titanovega tetraklorida, 
najmanjša možna poraba klora in nizka poraba energije; 
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11. zmanjšanje prenosa prahu titanovega dioksida iz oksidacijskega sistema v povratno zanko 
recikliranja klora z uporabo ustreznih filtrov na najnižjo možno raven, da se zmanjša 
tveganje za napake v obratovanju klorinatorja zaradi kopičenja trdnih snovi; 

12. zmanjšanje emisij prahu titanovega dioksida in odvajanja delcev titanovega dioksida v 
tekočih odpadkih ali odpadnih vodah iz naprave na najnižjo možno raven; 

13. izboljšanje skupne učinkovitosti porabe energije v kloridnem postopku (pri obratovanju s 
polno obremenitvijo) na raven med 17 in 25 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida, pri 
čemer je treba upoštevati, da večina porabe energije nastopi v končni fazi procesa (raven 
porabe med 10 in 15 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida) in da je močno odvisna od 
zahtevanih lastnosti končnega proizvoda ter od količine proizvodnje. Če uporabniki 
končnega proizvoda zahtevajo finejše velikosti delcev pigmentnega titanovega dioksida, to 
povzroči povečanje porabe energije v postopku mokre obdelave in končne proizvodnje 
pigmenta. 
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2706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Na podlagi drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 
17. člena, šestega odstavka 70. člena in enajstega odstavka 
74. člena ter za izvrševanje 83. in 84. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda  

v vode in javno kanalizacijo

1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) se 
1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

Ta uredba v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja 
zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odva-
janju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode 
ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije 
snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe 
preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, 
pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev 
in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevar-
stvenega dovoljenja in obratovanje naprave v skladu z:

– Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju ko-
munalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 
30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 
2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direk-
tiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 
2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do 
Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8),

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z 
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), 
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 
17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS 
in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES 
in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spre-
membe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L 
št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8),

– Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 
2006, str. 19) in

– Direktivo 2010/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 
z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom 
Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito prepre-
čevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 
17. decembra 2010) (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25).«.

2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na industrijske 

odpadne vode, se uporabljajo tudi glede tekočih odpadkov iz 

proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in odstranjevanje tekočih odpadkov iz proi-
zvodnje titanovega dioksida, lahko odstranjujejo z izpuščanjem 
v vode, razen če ta uredba določa drugače.«.

3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta 1. točka, dosedanji 

2. in 3. točka pa postaneta 1. in 2. točka.

4. člen
V 4. členu se v tretji alineji 10. točke besedilo »iz obratov« 

nadomesti z besedilom »s površin objektov«, za besedilom »ali 
naprav za« se doda besedilo »predhodno skladiščenje,«, za 
besedilom »ali odstranjevanje odpadkov« pa se doda vejica in 
besedilo »razen njihovih streh,«.

18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki na-

staja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sa-
nitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, 
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v go-
spodinjstvu,

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali 
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s 
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in 
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen 
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna 
količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi 
njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno 
od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti 
letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi 3, ki je sestavni 
del te uredbe,

– nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz 
posebnega predpisa iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, 
ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju 
tovrstne industrijske odpadne vode ureja drugače, izhaja, da se 
za te industrijske odpadne vode ne uporablja ali

– nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za 
katero iz posebnega predpisa iz prvega odstavka 2. člena te 
uredbe, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju industrijske odpadne vode iz tovrstne naprave ureja 
drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te na-
prave ne uporablja;«.

V 34. točki se besedilo »iz 52. točke« nadomesti z bese-
dilom »iz točk a) in b) 56. točke«.

Za 35. točko se doda nova 36. točka, ki se glasi:
»36. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje v skladu 

s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 36. do 39. točka postanejo 37. do 40. točka.
Za dosedanjo 40. točko, ki postane 41. točka, se dodata 

novi 42. in 43. točka, ki se glasita:
»42. predelava odpadkov je predelava v skladu s predpi-

som, ki ureja odpadke;
43. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skla-

diščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 41. do 45. točka postanejo 44. do 48. točka.
Za dosedanjo 46. točko, ki postane 49. točka, se doda 

nova 50. točka, ki se glasi:
»50. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov v 

skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 47. do 60. točka postanejo 51. do 64. točka.

5. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu druge alineje za 

vejico doda besedilo »izražen v mg/L, in«.

6. člen
V drugem odstavku 9. člena se v drugi alineji za bese-

dilom »pH-vrednosti« doda besedilo »ter prostega klora in 
parametra AOX«.
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7. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »zmogljivost« 

doda besedilo »kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije 
in«, besedilo »javno kanalizacijo« pa se nadomesti z besedilom 
»to kanalizacijsko omrežje«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na 

podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem 
dovoljenju dovoli odvajanje industrijske odpadne vode nepo-
sredno ali posredno v vode, če:

– je iz mnenja upravljavca javne kanalizacije ali komunal-
ne ali skupne čistilne naprave razvidno, da industrijska odpa-
dna voda škodljivo vpliva na objekte javne kanalizacije ali na 
obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave,

– bi bila drugačna ureditev tehnično neizvedljiva ali
– bi povzročila nesorazmerno visoke stroške.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Za industrijsko odpadno vodo iz prejšnjega odstavka 

mora biti zagotovljeno, da:
– parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo pred-

pisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za odvajanje 
neposredno ali posredno v vode in

– so izpolnjeni pogoji za odvajanje iz 21. člena te ured-
be.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

8. člen
V drugem odstavku 17. člena se v napovednem stavku 

besedilo »je onesnažena z usedljivimi snovmi« nadomesti z 
besedilom »vsebuje usedljive snovi«.

V 2. točki se za dvopičjem doda nova prva alineja, ki se 
glasi:

»– površine na območju naprave, vključno s funkcio-
nalnimi prometnimi površinami, ki so namenjene prometu ali 
parkiranju ali skladiščenju motornih vozil,«.

Dosedanje prva do četrta alineja postanejo druga do peta 
alineja.

V četrtem odstavku se v 1. točki v peti alineji beseda »ali« 
nadomesti z besedo »in«, sedma alineja pa se spremeni tako, 
da se glasi:

»– letališke steze in ploščadi s klasifikacijsko številko 
21301, če gre za vzletno pristajalne in vozne letališke steze, 
ali«.

9. člen
V prvem odstavku 25. člena se v tretji alineji besedilo 

»da predpisane mejne vrednosti emisije snovi in toplote niso 
presežene« nadomesti z besedilom »da ne povzroča čezmerne 
obremenitve okolja«.

10. člen
V 26. členu se v sedmi alineji besedilo »na podlagi« na-

domesti z besedilom »kot zmnožek«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– lokacije mest vzorčenja v državnem koordinatnem 

sistemu za raven merila 1:5 000 ter program obratovalnega 
monitoringa stanja voda iz 33. člena te uredbe, če je za napra-
vo predpisan,«.

11. člen
V prvem odstavku 27. člena se v 2. točki na koncu b) 

točke vejica in beseda »in« nadomestita s podpičjem.
Na koncu 3. točke se pika nadomesti z besedo »ali« in 

doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave 

iz predpisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko pov-
zročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in ni naprava 
iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče 

vode, v njej pa nastajajo le hladilne odpadne vode, ki se odva-
jajo v vodotok.«.

12. člen
V četrtem odstavku 31. člena se za besedilom »ter tem-

perature« doda besedilo »in pretoka«.

13. člen
V prvem odstavku 32. člena se tretja alineja 2. točke 

spremeni tako, da se glasi:
»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov 

onesnaženosti, ker rezultati monitoringa stanja površinskih ali 
podzemnih voda kažejo, da je vodno telo, v katero se odvaja 
odpadna voda, čezmerno obremenjeno s temi onesnaževali, 
industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok 
za tako obremenjenost,«.

Za tretjo alinejo se dodajo nova četrta, peta in šesta ali-
neja, ki se glasijo:

»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov 
onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti 
zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno po-
večanje,

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov 
onesnaženosti, ker meritve tega onesnaževala upravljavec 
naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda,

– obseg meritev za industrijsko odpadno vodo povečati za 
enega ali več parametrov onesnaženosti, ker ta onesnaževala 
škodljivo vplivajo na biološko razgradnjo odpadne vode, ki se 
čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, ali na kakovost 
blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave, na kateri se čisti 
industrijska odpadna voda, ali«.

V dosedanji četrti alineji, ki postane sedma alineja, se pika 
na koncu alineje nadomesti z vejico.

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. dokumentacije iz prve alineje tretjega odstavka 

23. člena te uredbe, če se mora zaradi spremljanja učinkovitosti 
čiščenja odpadne vode pri posrednem odvajanju v podzemno 
vodo povečati:

– pogostost meritev ali
– obseg meritev za enega ali več parametrov onesna-

ženosti.«.
V drugem odstavku se za besedilom »obratovalnega mo-

nitoringa« doda besedilo »za največ 10 let«.

14. člen
V 33. členu se črta beseda »lahko«.

15. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen
(sprememba programa obratovalnega monitoringa  

stanja voda)
(1) Za posamezno napravo se lahko v okoljevarstvenem 

dovoljenju določi spremembo programa obratovalnega moni-
toringa stanja voda iz desete alineje 26. člena te uredbe na 
podlagi:

1. vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja, če je lahko pogostost meritev manjša od 
predpisane, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode 
enaki celo koledarsko leto,

2. poročila o obratovalnem monitoringu stanja voda v 
skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu površinskih 
ali podzemnih voda ali podatkov o tehnološkem postopku, po-
datkov o čiščenju industrijske odpadne vode na čistilni napravi 
ali podatkov iz monitoringa stanja površinskih ali podzemnih 
voda, če se mora:

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov 
onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti 
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zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno po-
večanje ali

– obseg meritev za komunalno ali skupno čistilno na-
pravo, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, povečati 
za enega ali več parametrov onesnaženosti, ki jih vsebuje ta 
industrijska odpadna voda.

(2) Vloga iz 1. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– rezultate opravljenih občasnih in trajnih meritev emisije 

snovi,
– opis ukrepov, s katerimi upravljavec naprave zagotavlja 

izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega 
monitoringa iz prejšnjega odstavka,

– mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katere-
ga je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obrato-
valnega monitoringa upravičena, in

– rezultate meritev vseh parametrov onesnaženosti, opra-
vljenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu stanja 
površinskih ali podzemnih voda v letu pred potekom veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja, če se vloga nanaša na podaljša-
nje okoljevarstvenega dovoljenja.«.

16. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »6. člen« na-

domesti z besedilom »2. točko prvega odstavka 11. člena«, 
besedilo »opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno 
ali več onesnaževal« pa se nadomesti z besedilom »določi, da 
se čezmerna obremenitev glede na letno količino enega ali več 
onesnaževal ne ugotavlja«.

V drugi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– odvajanje odpadne vode ne bi povzročilo znatnega 

povečanja in«.
Dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja, se 

spremeni tako, da se glasi:
»– rezultati državnega monitoringa stanja površinskih 

voda in podatki iz prve alineje četrtega odstavka tega člena 
kažejo, da vodno telo vodotoka ali njegov del, v katerega se 
odvaja odpadna voda iz naprave, ni čezmerno obremenjen 
glede na tista onesnaževala, ki so predmet opustitve.«.

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

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za obstoje-
čo napravo ali iztok iz obstoječe naprave iz prvega odstavka 
tega člena v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi obve-
znost ugotavljanja čezmerne obremenitve v skladu z 2. točko 
prvega odstavka 11. člena te uredbe vedno, kadar se ugotovi 
čezmerna obremenitev v skladu s četrtim odstavkom 11. člena 
te uredbe.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se v prvi alineji beseda »opustitve« nadomesti z besedo 
»izjeme«, za besedo »oseba« se črta vejica, besedilo »ki 
izpolnjuje pogoje za izvajalca kemijskega stanja v skladu s 

predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda« se 
nadomesti z besedilom »iz predpisa, ki ureja obratovalni moni-
toring stanja površinskih voda« ter za njim dodata novi peti in 
šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Podatki o vsebnosti onesnaževala v površinski vodi 
vodotoka iz prve alineje prejšnjega odstavka morajo vključevati 
najmanj štiri rezultate meritev in analiz, izvedenih v času stabil-
nih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega 
pretoka, in v časovnih presledkih, ki niso krajši od 30 dni.

(6) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega 
člena se lahko na podlagi vloge upravljavca obstoječe na-
prave za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevar-
stvenega dovoljenja za posamezno obstoječo napravo ali za 
posamezen iztok iz te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju 
opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali 
več onesnaževal, če se določi mejna vrednost emisije tega 
onesnaževala, ki je enaka okoljskemu standardu kakovosti 
za površinske vode.«.

Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane osmi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na tretjo alinejo drugega odstavka 14. člena 

te uredbe se za obstoječo napravo, ki industrijsko odpadno 
vodo odvaja v:

– javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali 
skupno čistilno napravo, uporabljajo predpisane mejne vred-
nosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri 
odvajanju v javno kanalizacijo, letna količina onesnaževal pa 
se ne določa,

– javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske 
odpadne vode, uporabljajo predpisane mejne vrednosti para-
metrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri neposre-
dnem ali posrednem odvajanju industrijske odpadne vode v 
vode, letna količina onesnaževal pa se ne določa.«.

17. člen
V 42. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na šesto alinejo drugega odstavka 12. čle-

na te uredbe se odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne 
naprave lahko odvajajo v vodotok, katerega srednji mali pretok 
je manjši od dvakratnika največjega šesturnega povprečnega 
pretoka odpadne vode iz naprave, če gre za opremljanje ob-
močja poselitve iz operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode z javno kanalizacijo in je iztok v tak 
vodotok določen s predpisom, ki določa prostorski načrt, uve-
ljavljenim pred 1. septembrom 2012.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

18. člen
V 1. točki priloge 2 se 44. in 45. vrstica spremenita tako, 

da se glasita:

»

klor – prosti ni določena Cl2 mg/L 0,2 (t) 0,5

celotni klor 7782-50-5 Cl2 mg/L 0,5 (t) 1,0
«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(1) Vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo oko-

ljevarstvenega dovoljenja, vložene pred uveljavitvijo te uredbe, 
se štejejo za vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi, če vsebujejo sesta-
vine v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12).
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(2) Postopki za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okolje-
varstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe naprave, začeti 
pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

(3) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, začeti pred 
uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

(4) Postopki za pridobitev, spremembo ali podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, za ka-
tero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se ustavijo po 
uradni dolžnosti, okoljevarstvena dovoljenja pa prenehajo ve-
ljati z uveljavitvijo te uredbe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-44/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0144

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2707. Sklep o določitvi višine vodnega povračila 
za osnove vodnih povračil za rabo vode, 
naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list 
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine vodnega povračila za osnove 

vodnih povračil za rabo vode, naplavin  
in vodnih zemljišč za leto 2015

I
Višina vodnega povračila za osnove vodnih povračil za 

rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015 je:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3 

odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke name-

ne, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,092 eura na m3 
odvzete vode;

– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura 
na m3 odvzete vode;

– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 
eura na m3 odvzete vode;

– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska 
zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode;

– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in 
jedrskih elektrarnah: 0,00738 eura na m3 odvzete vode;

– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za 
javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških 
namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, 
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 
0,1009 eura na m3 odvzete vode;

– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano 
močjo enako ali večjo kot 10 MW: 1,8127 eura na MWh poten-
cialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike 
v skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, manjšo od 10 MW: 0,2361 eura na MWh potencialne 
energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v 
skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 
0,1948 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpolo-
žljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki 
je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;

– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3 
letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;

– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 povr-
šine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;

– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 
eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji 
vodnih organizmov;

– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 
eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komerci-
alnemu ribolovu;

– za rabo naplavin: 3,1 eura na m3 odvzetega proda in 
13,9 eura na m3 odvzete mivke;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih prista-
nišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, špor-
tnih in drugih pristanišč: 0,345 eura na m2 površine vodnega 
zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih 
od 1.000.000 m2 za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega 
zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 
10.000.000 m2 za plovila: 0,0128 eura na m2 površine vodnega 
zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manj-
ših od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristani-
šča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 
eura na m2 površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč 
za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih: 
0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 
eura na m2 površine vodnega zemljišča.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

Št. 00728-41/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0082

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2708. Pravilnik o strokovnih nalogah ocenjevanja 

aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev 
ter pogojih glede izobrazbe ocenjevalcev

Na podlagi devetega odstavka 6. člena Zakona o fitofar-
macevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister 
za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o strokovnih nalogah ocenjevanja aktivnih snovi 
in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih glede 

izobrazbe ocenjevalcev

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa strokovne naloge ocenjevanja aktivnih 
snovi in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: 
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FFS) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ocenjevalci glede 
izobrazbe.

2. člen
(strokovne naloge ocenjevanja)

(1) Strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS 
so:

1. ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih 
lastnosti ter analitskih metod;

2. ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih in-
formacij;

3. ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti 
uporabnika;

4. ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih 
proizvodih, živilih in krmi;

5. ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju in
6. ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti.
(2) K posameznim strokovnim nalogam ocenjevanja iz 

prejšnjega odstavka sodijo tudi:
– izdelava poročil o oceni za aktivne snovi in FFS v slo-

venskem in angleškem jeziku,
– zbiranje in upoštevanje pripomb držav članic Evropske 

unije;
– dajanje pripomb na ocene drugih držav članic Evrop-

ske unije;
– z ocenjevanjem povezano sodelovanje na sestankih in 

konferencah, ki jih za usklajevanje mnenj na področju ocenje-
vanja aktivnih snovi in FFS organizirajo Evropska Komisija, 
Evropska Agencija za varnost hrane in druge države članice 
Evropske unije in

– predstavljanje Republike Slovenije na mednarodnih 
dogodkih, povezanih z ocenjevanjem aktivnih snovi in FFS.

3. člen
(pogoji glede izobrazbe)

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS mora imeti najmanj iz-
obrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, 
ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih 
druge stopnje, z naslednjega področja:

1. za ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehnič-
nih lastnosti ter analitskih metod: s področja kemije;

2. za ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih 
informacij: s področja agronomije – rastlinske smeri ali bio-
logije;

3. za ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavlje-
nosti uporabnika: s področja medicine, farmacije, kemije ali 
biologije;

4. za ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih 
proizvodih, živilih in krmi: s področja kemije, biologije, živilske 
tehnologije ali agronomije – rastlinske smeri;

5. za ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v 
okolju: s področja biologije, kemije ali agronomije – rastlinske 
smeri;

6. za ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti: s področja 
biologije, farmacije, kemije, ali agronomije.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-269/2014
Ljubljana, dne 11. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0170

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

2709. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje 
vozniškega izpita za voznike motornih vozil

Na podlagi 21. točke prvega odstavka 14. člena Zakona 
o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) izdaja minister 
za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega 

izpita za voznike motornih vozil

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa izpitne centre za opravljanje teoretič-
nega in praktičnega dela vozniškega izpita za voznike motornih 
vozil (v nadaljevanju: izpitni center), kraje, kjer se opravljajo 
vozniški izpiti ter kategorije motornih vozil, za katere se v posa-
meznem kraju, glede na značilnosti cestnega prometa (gostota, 
raznolikost udeležencev v cestnem prometu, obseg, vrsta in 
raznolikost infrastrukture) in število kandidatov za voznike mo-
tornih vozil, opravljajo vozniški izpiti.

2. člen
(izpitni centri)

Izpitni centri se organizirajo kot teritorialne izpostave Jav-
ne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer:

– Izpitni center Celje s sedežem v Celju,
– Izpitni center Koper s sedežem v Kopru,
– Izpitni center Kranj s sedežem v Kranju,
– Izpitni center Krško s sedežem v Krškem,
– Izpitni center Murska Sobota s sedežem v Murski So-

boti,
– Izpitni center Novo mesto s sedežem v Novem mestu,
– Izpitni center Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici,
– Izpitni center Postojna s sedežem v Postojni,
– Izpitni center Ljubljana s sedežem v Ljubljani,
– Izpitni center Maribor s sedežem v Mariboru in
– Izpitni center Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj 

Gradcu.

3. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje teoretičnega 

dela vozniškega izpita)
(1) Teoretični del vozniškega izpita za vse kategorije mo-

tornih vozil opravljajo kandidati za voznike motornih vozil v 
Celju, Trbovljah, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Domžalah, 
Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, 
Slovenj Gradcu, Velenju, Kočevju, Sežani, Črnomlju, na Jese-
nicah in Ptuju.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se teoretični 
del vozniškega izpita lahko opravlja tudi v Brežicah, Ajdovščini, 
Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Ormožu, Litiji in na Ravnah na 
Koroškem, če je elektronsko opravljanje teoretičnega dela vo-
zniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, 
ki ureja opravljanje vozniških izpitov.

4. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje praktičnega 

dela vozniškega izpita)
(1) Praktični del vozniškega izpita opravljajo kandidati za 

voznike motornih vozil:
1. V Izpitnem centru Celje v krajih:
– Celje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Trbovlje: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
2. V Izpitnem centru Koper v kraju:
– Koper: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F.
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3. V Izpitnem centru Kranj v krajih:
– Kranj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Jesenice: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
4. V Izpitnem centru Krško v kraju:
– Krško: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F.
5. V Izpitnem centru Ljubljana v krajih:
– Ljubljana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Domžale: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE in F.
6. V Izpitnem centru Maribor v krajih:
– Maribor: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Ptuj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE in F.
7. V Izpitnem centru Murska Sobota v kraju:
– Murska Sobota: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
8. V Izpitnem centru Novo mesto v krajih:
– Novo mesto: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Črnomelj: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
9. V Izpitnem centru Nova Gorica v kraju:
– Nova Gorica: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
10. V Izpitnem centru Postojna v krajih:
– Postojna: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Sežana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE ter F;
– Kočevje: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
11. V Izpitnem centru Slovenj Gradec v krajih:
– Velenje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Slovenj Gradec: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
(2) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije AM in F 

lahko praktični del vozniškega izpita opravljajo tudi zunaj krajev, 
določenih v prejšnjem odstavku, če je opravljanje praktičnega 
dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v 
pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov. V teh primerih 
zagotovi neprometno površino za preizkus spretnosti z vozilom, 
ki ustreza pogojem, določenim v pravilniku, ki ureja opravljanje 
vozniških izpitov, šola vožnje, v kateri se je kandidat usposobil 
za vozniški izpit.

5. člen
(priglasitev k vozniškemu izpitu pred uporabo tega pravilnika)

Kandidati za voznike motornih vozil, ki so se priglasili k 
teoretičnemu ali praktičnemu delu vozniškega izpita pred upo-
rabo tega pravilnika, opravljajo vozniški izpit v kraju, katerega 
so ob priglasitvi na vozniški izpit izbrali.

6. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega predpisa)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o izpitnih centrih za voznike motornih vozil (Uradni 
list RS, št. 93/11).

7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. sep-
tembra 2014.

Št. 007-117/2013/25
Ljubljana, dne 20. avgusta 2014
EVA 2013-2430-0027

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno 
zaščito

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 
79.a člena, četrtega in petega odstavka 80. člena, drugega 
odstavka 82. člena, četrtega odstavka 83. člena, četrtega od-
stavka 85. člena in četrtega odstavka 112. člena Zakona o 
mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US) 
minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrico za zdravje, 
ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter ministrom za izobraževanje, znanost in šport izdaja

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

o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
1. člen

V Pravilniku o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito 
(Uradni list RS, št. 68/11 in 42/12) se v četrtem odstavku 2. čle-
na število »60« nadomesti s številom »120«.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »brošura« doda 

besedilo »z informacijami iz prvega odstavka 9. člena zakona«.

3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če višina stroškov oskrbe in nastanitve prosilca, ki 

je nastanjen v drugih primernih institucijah iz 11. člena tega 
pravilnika, presega višino finančne pomoči, ki mu je dodeljena 
v skladu s prvim odstavkom 23. člena tega pravilnika, razliko 
v stroških na podlagi izstavljenega računa za stroške storitev 
institucionalnega varstva, krije pristojni organ, če na podlagi 
drugega predpisa ni določen drug zavezanec za plačilo.«.

4. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »zagotoviti« 

črta beseda »ustrezne«, za besedilom »nastanitve v azilnem 
domu« pa se doda besedilo »ali njegovi izpostavi«. Drugi 
stavek se črta.

V drugem odstavku se črta beseda »ustrezne«, za bese-
do »domu« pa se doda besedilo »ali njegovi izpostavi«.

5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se za besedo »storitev« 

doda vejica in besedilo »vključno s psihoterapevtsko pomočjo«.
Četrti odstavek se črta.

6. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.

7. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prosilcu, ki mu je odobrena razselitev zunaj azilnega 

doma v skladu z 11., 12. in 13. členom tega pravilnika in nima 
zagotovljene brezplačne osnovne oskrbe iz 79. člena zakona 
in mu pristojni organ ne more zagotoviti nastanitve v azilnem 
domu ali njegovi izpostavi ter nima lastnih sredstev za preživlja-
nje najmanj v višini finančne pomoči, določene v 27. členu tega 
pravilnika, se na podlagi vloge za uveljavljanje finančne pomoči 
dodeli finančna pomoč, če nima na podlagi drugih predpisov 
drugih zavezancev, ki so ga dolžni preživljati.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo 

drugi, tretji, četrti in peti odstavek.

8. člen
V tretjem odstavku 28. člena se za besedilom »mladole-

tnemu prosilcu« doda besedilo »in prosilcu, ki je mladoletnik 
brez spremstva,«.

V četrtem odstavku se beseda »višje« nadomesti z bese-
do »višješolskega«.
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Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sredstva za zagotavljanje pravic do osnovnošolske-

ga, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univer-
zitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje.«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2014
Ljubljana, dne 20. maja 2014
EVA 2014-1711-0016

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

Soglašam!
v funkciji ministrice  

za zdravje
mag. Alenka Bratušek

Predsednica vlade

Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak

Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti 

Soglašam!
dr. Jernej Pikalo

Minister
za izobraževanje, 
znanost in šport

2711. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev 
podatka, ali je fizična oseba, ki ni član 
politične stranke in je prispevala prispevek 
politični stranki, državljan Republike Slovenije

Na podlagi desetega odstavka 22. člena Zakona o poli-
tičnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) izdaja minister za notranje 
zadeve

O D R E D B O
o določitvi obrazca za pridobitev podatka, ali je 
fizična oseba, ki ni član politične stranke in je 

prispevala prispevek politični stranki, državljan 
Republike Slovenije

1. člen
(1) Ta odredba določa obrazec zahteve za pridobitev 

podatka, ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in je 
prispevala prispevek politični stranki, državljan Republike Slo-
venije, pri upravljavcu Centralnega registra prebivalstva.

(2) Obrazec zahteve iz prejšnjega odstavka je določen v 
prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-539/2014/10(1324-07)
Ljubljana, dne 20. avgusta 2014
EVA 2014-1711-0067

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

 za notranje zadeve
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Priloga 1 
 
 
Ime politične stranke: 
 
Sedež in naslov sedeža: 
 
Zastopnik: 
 
Telefon/e-pošta: 
 
 
 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
 
 
 

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKA, ALI JE FIZIČNA OSEBA, KI NI ČLAN POLITIČNE 
STRANKE IN JE PRISPEVALA PRISPEVEK POLITIČNI STRANKI, DRŽAVLJAN REPUBLIKE 

SLOVENIJE   
 
 
Na podlagi desetega odstavka 22. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) vlagamo zahtevo za posredovanje podatka, ali so 
fizične osebe, ki niso člani politične stranke in so prispevale prispevek politični stranki, državljani 
Republike Slovenije.  
 
 IME PRIIMEK DATUM 

ROJSTVA 
NASLOV 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

  
 
 

_______________________________ 
Žig in podpis zastopnika politične 

stranke 
Datum: ___________________ 
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2712. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi 
seznama tehničnih specifikacij za kmetijske 
in gozdarske traktorje

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o mo-
tornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama 

tehničnih specifikacij za kmetijske  
in gozdarske traktorje

1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za 

kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 50/11, 63/12 
in 85/13) se v prilogi:

– pri številčni oznaki »TSV 423/03« v stolpcu »Prenehanje 
veljavnosti« doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 31. decem-
bra 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;

– za vrstico s številčno oznako »TSV 423/03« doda nova 
vrstica, ki se glasi:

Številčna 
oznaka

Naslov tehnične specifikacije 
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti 
in začetek obvezne uporabe Prenehanje veljavnosti

…

»TSV 
423/04 

Tehnična specifikacija za vozila 
TSV 423/04 o ukrepih proti emisijam 
plinastih in trdih onesnaževal 
iz motorjev, namenjenih za pogon 
kmetijskih in gozdarskih traktorjev.
Velja za vse traktorje kategorij T in C. 

Začetek veljavnosti 1. januarja 2015.

Začetek obvezne uporabe: glej 
5. točko tehnične specifikacije za 
vozila.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-235/2014/
Ljubljana, dne 19. avgusta 2014
EVA 2014-2430-0084

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

2713. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v juliju 2014

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu 
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske 
in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13 in 54/14), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za komer-
cialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), tretjega odstavka 2. člena 
Pravilnika o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za indu-
strijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 16/13) in v zvezi 
s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente 
(Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 
59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 
101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 
15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 9/14, 
19/14, 26/14, 31/14, 46/14 in 51/14) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v juliju 2014

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
48/12, 109/12 in 32/14) za obdobje od 1. julija 2014 do 31. julija 
2014 znaša 410,58 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-564/2014/6
Ljubljana, dne 22. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0057

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister 

za finance

SODNI SVET
2714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS- UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 38. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
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S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur za vodstveno mesto:

– predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča;
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju;
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani;
– predsednika Okrajnega sodišča v Kamniku;
– predsednika Okrajnega sodišča v Kočevju;
– predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2715. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca 

Državnega zbora Republike Slovenije

S K L E P

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja pra-
vice do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki 
opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije.

s k l e n i l a:

V času dokler poslanec dr. Miro Cerar, opravlja funkcijo 
predsednika Vlade Republike Slovenije, opravlja funkcijo po-
slanca Državnega zbora Republike Slovenije:

mag. Dušan Verbič, roj. 13. 9. 1952, stanujoč Dolenjska 
cesta 149A, Ljubljana.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne 

25. 8. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na 
1. izredni seji za predsednika Vlade Republike Slovenije izvolil 
poslanca dr. Mira (Miroslava) Cerarja.

B.
2. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 

RS, št. 112/05 – UPB, 109/08, 39/11 in 48/12; v nadaljevanju: 
ZPos) opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je iz-
voljen za predsednika vlade ali imenovan za podpredsednika 
vlade ali ministra ali državnega sekretarja, tisti kandidat z iste 
liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, 
ki ne more opravljati funkcije poslanca.

3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi 
bil, če ne bi bil izvoljen poslanec dr. Miro Cerar, v 3. volilni enoti, 

iz iste liste kandidatov: »SMC Stranka Mira Cerarja«, izvoljen 
mag. Dušan Verbič, roj. 13. 9. 1952, stalno stanujoč Dolenjska 
cesta 149A, Ljubljana, ki je prejel 4.683 glasov oziroma 37,48 % 
glasov liste v volilni enoti.

4. DVK je mag. Dušana Verbiča pisno obvestila, da ima 
pravico nadomeščati poslanca dr. Mira Cerarja, v času, ko 
opravlja funkcijo predsednika Vlade. Mag. Dušan Verbič je 
v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 
– odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) pisno obvestil DVK, da 
je pripravljen nadomeščati poslanca dr. Mira Cerarja, v času 
ko opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije.

C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ v 

zvezi s 14. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper 
Frantar in člani dr. Marko Kambič, Miha Klun, Slavko Vesenjak, 
Miro Pretnar ter namestnica člana Ksenija Vencelj. Sklep je 
sprejela soglasno.

Št. 001-5/2014-4
Ljubljana, dne 27. avgusta 2014

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2716. Sprememba Tarifnega pravilnika o 
nadomestilih za opravljanje storitev Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta 
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) di-
rektor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
v soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, danem na 14. redni seji 19. 6. 
2014, izdaja

S P R E M E M B O 
 T A R I F N E G A   P R A V I L N I K A

o nadomestilih za opravljanje storitev Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilih za opravljanje stori-

tev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Urad-
ni list RS, št. 72/10 in 24/12), se priloga nadomesti z novo 
prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta sprememba tarifnega pravilnika začne veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-308/2014
Ljubljana, dne 11. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0174

Direktor Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada

Milenko Ziherl l.r.
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PRILOGA: 
 
 
»Priloga – TARIFA ZA STORITVE EKO SKLADA 
 
I. Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

posameznikov in zasebnikov 
 
tarifna 

številka vrsta posla višina plačila način plačila 

1 
obrazec vloge za pridobitev 
kredita z razpisno 
dokumentacijo 

0,00 EUR  - 

2 sklenitev kreditne pogodbe 

0,1 % od zneska 
odobrenega kredita, oz. 
najmanj 200,00 EUR in 
največ 800,00 EUR  

 
plačilo pred podpisom kreditne pogodbe 

      
     3 
 
       3.1 
 
 
      
       3.2 
 
 
 
 
    
 
 
       3.3 
 
       3.4   

vodenje kredita 

znesek se obračuna trimesečno, za preteklo 
trimesečje; dan obračuna 31.3., 30.6., 30.9. 
in 31.12. 

razpisi, objavljeni                     
pred letom 2005 6,14 EUR mesečno 

 
razpis  34PO05A 
razpis 35PO06A  
razpis 38PO07A 
razpis 40PO08A 
javni poziv 42PO09 
javni poziv 44PO10 
javni poziv 46PO11 
 

5,40 EUR mesečno 

javni poziv 48PO12 
javni poziv 50PO13 6,12 EUR mesečno 

javni pozivi, 
objavljeni od leta 2014 do 
leta 2017 

7,32 EUR mesečno 

4 predčasno dogovorjeno 
poplačilo kredita 

1,0 % od predčasno 
plačanega zneska 
kredita oz. najmanj 
50,00 EUR 

Pri poplačilu kredita v celoti se znesek in rok 
plačila določita hkrati z določitvijo 
neodplačanega zneska kredita 

 
5 

 
nadomestilo za spremembo 
kreditne pogodbe na predlog 
kreditojemalca 
 

0,1 % od stanja 
odobrenega kredita, oz. 
najmanj 200,00 EUR in 
največ 800,00 EUR 

Plačilo pred podpisom dodatka h kreditni 
pogodbi. 
 
Nadomestilo se ne plača za prvo 
spremembo kreditnega zavarovanja. 

 
 
II. Kreditiranje okoljskih naložb občanov 
 

tarifna 
številka 

vrsta posla višina plačila način plačila 

 
     6 

 
   

6.1 
   
 

sklenitev kreditne pogodbe 

 
znesek se obračuna in plača ob podpisu 

kreditne pogodbe 

 
javni poziv 45OB11 
javni poziv 47OB12 
javni poziv 49OB13 

 

1,5 %  od višine 
glavnice, vendar ne 
manj kot 50,00 EUR in 
ne več kot 150,00 EUR  
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6.2  

 
javni pozivi, 
objavljeni od leta 2014 do 
leta 2017 

1,5 %  od višine 
glavnice, vendar ne 
manj kot 40,00 EUR in 
ne več kot 175,00 EUR 

 
     7 

 
   

7.1 
 
 

7.2 
 
   

7.3 
 
 
 

7.4 
 
 
 

vodenje kredita 
 

razpisi, objavljeni pred 
letom 2008 28,12 EUR letno 

Razpisi, objavljeni pred letom 2008:  
- znesek se obračuna enkrat letno, in sicer 
na dan 30.04., ter zapade v plačilo na dan, 
določen v obvestilu kreditojemalcu    
      
- v primeru predčasnega odplačila kredita se 
obračuna sorazmeren del stroškov za dobo 
vodenja kredita v tekočem letu in zapade v 
plačilo v roku 15 dni od prejema plačilnega 
naloga 
  
Razpis 39OB08A, javni pozivi 41OB09, 
43OB10, 45OB11, 47OB12, 49OB13 in javni 
pozivi, objavljeni od leta 2014 do leta 2017: 
- ob podpisu kreditne pogodbe se obračuna 
in plača sorazmerni delež stroškov vodenja 
kredita za prvo koledarsko leto 
 
- za naslednja koledarska leta se znesek 
obračuna enkrat letno na dan 1.1. in zapade 
v plačilo v roku 8 dni od izstavitve računa 
 
- v primeru predčasnega odplačila kredita se 
obračuna sorazmeren del stroškov za dobo 
vodenja kredita v tekočem letu.  

razpis 39OB08A 
javni poziv 41OB09 
javni poziv 43OB10 

22,00 EUR letno 
 

javni poziv 45OB11 
javni poziv 47OB12 
javni poziv 49OB13 

45,00 EUR letno 

 
javni pozivi, 
objavljeni od leta 2014 do 
leta 2017 

 
- za kredite do 4.000 

EUR 30,00 EUR 
letno 

- za kredite od 4.001 
do 10.000 EUR 
45,00 EUR letno 

- za kredite nad 
10.000 EUR 50,00 
EUR letno 

 
 

      8 
 
 

8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zavarovalna premija  

javni poziv 45OB11 
javni poziv 47OB12  
javni poziv 49OB13 

 

0,39 % do 1 leta 

0,48 % od 1 do 
< 2 let 

0,66 % od 2 do 
< 3 let 

0,95 % od 3 do 
< 4 let 

1,26 % od 4 do 
< 5 let 

1,44 % od 5 do 
< 6 let 

1,48 % od 6 do 
< 7 let 

1,53 % od 7 do 
< 8 let 

1,59 % od 8 do 
< 9 let 

1,67 % od 9 do 
10 let 

 

 
osnova za obračun je glavnica odobrenega 
kredita brez pripisanih interkalarnih obresti, 
povečana za pogodbene obresti, znane ob 
sklenitvi kreditne pogodbe in obračunane za 
dobo kreditiranja; znesek premije se 
obračuna in plača na dan podpisa kreditne 
pogodbe 
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8.2 

javni pozivi, 
objavljeni od leta 2014 do 
leta 2017 

0,31 % do 1 leta 

0,43 % od 1 do 
< 2 let 

0,59 % od 2 do 
< 3 let 

0,85 % od 3 do 
< 4 let 

1,35 % od 4 do 
< 5 let 

1,44 % od 5 do 
< 6 let 

1,50 % od 6 do 
< 7 let 

1,60 % od 7 do 
< 8 let 

1,70 % od 8 do 
< 9 let 

1,96 % od 9 do 
10 let 

 
9 
 

predčasno poplačilo 
kredita 

 
v višini stroškov 
izdelave obračuna 
predčasnega odplačila 
kredita, v skladu z 
določbami javnega 
razpisa oziroma poziva 

 
Razpisi, objavljeni pred letom 2008: 
znesek se obračuna na dan poplačila kredita 
in zapade v plačilo v roku 15 dni od prejema 
plačilnega naloga 
 
Razpis 39OB08A, javni pozivi 41OB09, 
43OB10, 45OB11, 47OB12, 49OB13 in javni 
pozivi, objavljeni od leta 2014 do leta 2017: 
znesek se obračuna na dan poplačila kredita 
in zapade v plačilo v roku, navedenem v 
obračunu 

                                                                                                                                             «. 
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2718. Poročilo o gibanju plač za junij 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 gibanju plač za junij 2014

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za junij 2014 je znašala 1.521,38 EUR in je bila za 
0,7 % nižja kot za maj 2014.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za junij 2014 je znašala 995,64 EUR in je bila za 0,5 % 
nižja kot za maj 2014.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij 
2014 je znašala 1.527,72 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 
2014 je znašala 999,06 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april–junij 
2014 je znašala 1.528,18 EUR.

Št. 9611-229/2014/4
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EVA 2014-1522-0025

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica

Statističnega urada Republike Slovenije
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OBČINE

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 167.055

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.913.340
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 845.700
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 156.755
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 28.411
402 Izdatki za blago in storitve 642.806
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 17.728

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.103.602
410 Subvencije 26.276
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 716.639
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 138.456
413 Drugi tekoči domači transferi 222.231
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 891.238
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 891.238

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 72.800
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 34.800
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 38.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –136.042

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 136

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 136
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 136
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –136

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

BOROVNICA

2719. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica 
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica 
(Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 
24. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za 
leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt ra-
zvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o na-
črtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb 
tekom leta 2013 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2013 je bil realiziranih 

v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto Realizacija 

2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.777.299

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.598.989
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.272.683

700 Davki na dohodek in dobiček 2.070.921
703 Davki na premoženje 138.302
704 Domači davki na blago in storitve 63.460
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 326.306
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 165.281
711 Takse in pristojbine 2.160
712 Denarne kazni 1.679
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.946
714 Drugi nedavčni prihodki 154.240

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 11.015
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 11.015

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 240
730 Prejete donacije iz domačih virov 240
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 167.055
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –136.178
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 136.042

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 200.247

4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 136.178 EUR 

se prenese v proračun za leto 2014.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4103-0001/2014-13
Borovnica, dne 10. julija 2014

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

DOBJE

2720. Sklep o določitvi cen programov za 
predšolsko vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu 
vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilni-
ka o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, 
št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 
120/03, 110/05, 45/06, 129/06), 18. in 22. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 
12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – 
UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 17. seji dne 11. 7. 
2014 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko 

vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru 
odsotnosti otrok zaradi bolezni

1. člen
Cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 

enoti Vrtec Dobje pri Planini znašajo mesečno na otroka za:
1. dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 

366,51 EUR;
2. dnevni program za otroke jasličnega oddelka 420,85;
3. v primeru odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, ne-

prekinjeno najmanj 30 koledarskih dni ob predložitvi ustreznega 
zdravniškega potrdila, krije Občina Dobje 50 % vrednosti zne-
ska programa, določenega staršem z odločbo o višini plačila 
programov vrtca (brez prehrane).

Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje, 
mora v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi 
potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih 
stroškov za tega otroka obvestiti občinsko upravo Občine Do-
bje, pristojno za predšolsko vzgojo.

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 43,40 EUR mesečno 
oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo 
vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške 
neporabljenih živil z istim dnem.

Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev 
in občine k ceni programa.

3. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne 

odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopra-
vičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z 
zneskom na položnici.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem 

svetu, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje. Z začetkom 
uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep 
št. 602-0012/2013-01 z dne 15. 11. 2013.

Št. 602-0004/2014
Dobje, dne 11. julija 2014

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

2721. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 
98. 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, 
35/13 – Skl. US) ter 31. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 93/07) je Župan Občine Dolenjske Toplice 
dne 22. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrob-

nega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje 
Polje«, ki ga je izdelal GPI d.o.o., pod št. P-2013/44, v avgustu 
2014.

2. člen
Dokument iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času 

od 1. septembra do 30. septembra 2014, v prostorih Občine 
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, in sicer 
v sejni sobi II Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice 
(2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 
16.30 ure in petkih od 8.00 do 13.00 ure.

3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va dopolnjenega osnutka, in sicer v sredo, 17. septembra 2014, 
ob 17.00 uri, v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra 
Dolenjske Toplice.
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4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana jav-

nost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrobnega 
prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne raz-
grnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice, 
Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo ustno na 
zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane 
in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na 
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2012-18
Dolenjske Toplice, dne 22. avgusta 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

2722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. 
US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas 
- Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

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

št. 1439/4 (ID 6340490), k.o. 2057 Gorenja vas.

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

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-012/2013-005
Gorenja vas, dne 19. decembra 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

KRANJ

2723. Odredba o cenah za odstranitev vozil

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. 
US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – 
popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. 
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. 

US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – 
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 
30. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v 
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11, 8/12) in 18. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet 
Mestne občine Kranj dne 18. 6. 2014 sprejel

O D R E D B O
o cenah za odstranitev vozil

1. člen
Ta odredba določa cene za odstranitev vozil, ki ga izvaja 

pooblaščeni izvajalec s posebnim vozilom za odstranitev vozil.

2. člen
Polna cena odstranitve vozila se zaračuna v primeru, ko 

je vozilo, za katero je bila odrejena odstranitev, že naloženo na 
vozilo za odstranitev vozil (dvignjeno vozilo od tal ali dvignjena 
gred vozila za odstranitev vozil).

Polovična cena odvoza vozila se zaračunava v primeru, 
ko želi voznik ali lastnik vozila odstraniti vozilo potem, ko se je 
vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na vozilo za odstrani-
tev, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko 
ali nameščena gred na vozilo).

Prihod vozila za odstranitev vozil manj kot 10 m od vozila 
za odstranitev se zaračuna v primeru, ko voznik ali lastnik 
vozila odstrani vozilo potem, ko je občinski redar že pozval 
pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni 
pričelo nalagati na vozilo za odstranitev vozil.

Hramba vozila se zaračunava za čas, ko je vozilo na 
prostoru za hrambo vozil. Prvih 24 ur po odstranitvi vozila se 
hramba ne zaračunava.

3. člen
Cene za odstranitev vozila znašajo v evrih:

Cenik odstranitve  z DDV 
v EUR

DDV 
v EUR

A) odstranitev vozila 75,00 13,52
B) začetek odstranitve vozila 37,50 6,76
C) prihod vozila za odstranitev vozil 18,75 3,38
D) hramba registriranega vozila 4,00 0,72
E) hramba zapuščenega vozila na dan 2,00 0,36

4. člen
Stroške odstranitve in hrambe vozila plača voznik ali last-

nik vozila. Vozilo se vrne vozniku ali lastniku vozila po plačilu 
stroškov odstranitve in hrambe.

5. člen
Stroške odstranitve in hrambe zapuščenih vozil plača 

naročnik storitve odstranitve vozila. Naročnik odstranitve vozila 
zaračuna povrnitev stroškov povezanih z odstranitvijo, hrambo 
in razgradnjo vozila lastniku ali vozniku vozila.

6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati 
Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, 
poškodovanih ali zapuščenih vozil (Uradni list RS, št. 123/03).

Št. 371-222/2014-2-46/07
Kranj, dne 1. avgusta 2014

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

zanj
Nada Mihajlović l.r.

Podžupanja
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LJUBLJANA

2724. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 80 Grad Bokalce

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – 
skl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 7. 7. 
2014 sprejel

 O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

80 Grad Bokalce

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt 80 Grad Bokalce (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

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

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

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

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

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom so načrtovane gradnja in prenova 
grajskega kompleksa Bokalce, gradnja stanovanjske soseske 
enostanovanjskih stavb ter gradnja oskrbovanih stanovanj in 
pripadajoče ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za gradnjo 
novih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, po-
goje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gra-
dnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske 
infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

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

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

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z mejo 
območja OPPN M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1: 1000
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – 

prikaz na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije 

in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu M 1: 1000

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
rešitev prostorskih ureditev

4.1 Odstranitev obstoječih objektov M 1:1000
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe M 1: 1000
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti M 1: 1000
4.4 Značilni prerezi in pogledi M 1: 1000
4.5 Prometnotehnična situacija in idejna višinska 

regulacija M 1: 1000
4.6 Prometnotehnična situacija in idejna višinska 

regulacija – ureditev po izvedbi lokalne 
zbirne ceste M 1: 1000

4.7 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1: 1000
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami  
ter za zaščito pred hrupom M 1: 1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja stavbnih zemljišč,
7. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, 
Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 
12-027, v juniju 2014.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoti urejanja prostora 
RD-368 in RD-438 ter dela enot urejanja prostora RD-194 in 
RD-367.

(2) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi števil-
kami: 286/2, 286/5, 286/6, 286/7, 287/1, 287/2, 288/2, 289/2, 
289/3, 290/1, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/2, 294/3, 294/4, 
294/5, 294/6, 294/7, 295/2, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 297/1, 
297/2, 298/1, 298/3, 298/4, 298/6, 298/7, 298/8, 299/1, 299/2, 
301/3, 303/10, 303/13, 303/16, 303/2, 303/3, 303/4, 303/7, 
303/8, 303/9, 304/6, 304/8 in dele zemljišč s parcelnimi šte-
vilkami 2166/16, 2166/17, 285/37, 286/1, 289/1, 291, 295/1, 
301/4, 302/15, 302/9, 302/11, 302/12, 303/11, 304/7, 304/9, 
304/11, 286/4, 288/1, 303/15, vse v katastrski občini (1982) 
Šujica.

(3) Površina območja OPPN znaša 89.670 m².
(4) Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih 

enot:
– P1 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih in 

dvostanovanjskih stavb,
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– P2 – površine, namenjene gradnji oskrbovanih stano-
vanj,

– P3 – površine, namenjene gradnji in prenovi grajskega 
kompleksa,

– P4 – površine obstoječe stanovanjske stavbe,
– P5 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih 

površin,
– P6 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih 

površin,
– P7 – površine, namenjene gozdnim površinam.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene 

v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje 
območja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje 
območja OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje gradu Bokalce je pomembna prepoznavna 
točka na vstopu v mesto z južne strani. OPPN predvideva pre-
novo grajskega kompleksa in njegove bližnje okolice tako, da 
bo grad ohranil značaj pomembne dominante v prostoru: grad 
bo prenovljen, vedute na grad bodo ohranjene, načrtovane 
gradnje in drugi posegi v območju pa bodo oblikovani podreje-
no v odnosu do gradu.

(2) Območje OPPN je dobro prometno dostopno. Prome-
tno se navezuje na Cesto na Bokalce. Vzhodno od območja 
poteka avtocesta, najbližji priključek je Brdo. Z izgradnjo lo-
kalne zbirne ceste na vzhodni strani območja bodo izboljšane 
prometne povezave območja OPPN s širšo okolico. Z izvedbo 
priključkov Ceste na Bokalce in Ceste na Vrhovce na novo 
zbirno cesto bo izboljšana tudi povezava proti Vrhovcem skozi 
podvoz pod avtocesto. Najbližje postajališče linijskega prevoza 
potnikov je ob Cesti na Bokalce, v oddaljenosti približno 250 m 
severno od območja OPPN. V območju OPPN je ob Cesti na 
Bokalce načrtovan hodnik za pešce, kolesarski promet poteka 
po vozišču. Ob novi lokalni zbirni cesti sta načrtovana eno-
stranski hodnik za pešce in dvosmerna kolesarska steza. Preko 
območja potekajo pešpoti, ki območje povezujejo z gozdnimi 
površinami na zahodni in severni strani. Načrtovana je tudi 
peš pot od gradu proti Cesti na Vrhovce, vzdolž katere poteka 
reka Gradaščica. Po cestah v območju je zagotovljen dostop 
do vodohrana severno od območja OPPN.

(3) Preko območja OPPN in po Cesti na Bokalce potekata 
obstoječi komunalna in energetska infrastruktura, na kateri je 
treba priključiti načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane 
prostorske ureditve je treba rekonstruirati vodovodno omrežje 
zunaj območja OPPN.

(4) Severno in zahodno od območja je gozd s poseb-
nim pomenom, ki predstavlja rekreacijsko površino za novo 
poselitev in za širše območje. Z ustreznim odmikom stavb od 
gozdnega roba je zmanjšana možnost poškodb zaradi padajo-
čega drevja. Gozd na južni strani območja predstavlja vizualno 
bariero med novo pozidavo na zahodni strani območja OPPN 
in grajskim kompleksom.

(5) Širše območje je dobro opremljeno z objekti družbe-
nih, športnih in oskrbnih dejavnosti. Severovzhodno od obmo-
čja, v polmeru dostopnosti približno 200 m, je dom za starejše. 
Zahodno od območja, v polmeru dostopnosti približno 350 m, 
je športno jahalni center. Najbližja trgovina z živili je v polme-
ru dostopnosti približno 800 m, vrtec 500 m in osnovna šola 
860 m. Oddaljenost osnovne oskrbe, vrtca in šole je v okviru 
priporočenih polmerov dostopnosti. OPPN dopušča tudi neka-
tere spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti v območju.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti P1 so dopustni naslednji objekti in 
dejavnosti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe.
(2) V prostorski enoti P2 so dopustni naslednji objekti in 

dejavnosti:
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice; 

dopustne so samo v kletni etaži.
(3) Kot spremljajoči program so v prostorski enoti P2 v 

stavbah F2 in F4 in v kletni etaži dopustni tudi naslednji objekti 
in dejavnosti:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12301 Trgovske stavbe: samo samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne, prodajalne očal in prodajne galerije,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12650 Stavbe za šport: samo za potrebe prostorske 

enote; dopustni so bazeni, telovadnice, centri za fitnes, jogo 
in aerobiko.

(4) V prostorski enoti P3 so dopustni naslednji objekti in 
dejavnosti:

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druž-
bene skupine: samo kot rezidenca za potrebe državnikov in 
diplomatov,

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-
stanitev,

– 12201 Stavbe javne uprave: samo protokolarni objekti,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice; 

garaže so dopustne samo v kletnih etažah na severni strani 
grajskega parka in pod njim,

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12650 Stavbe za šport.
(5) Kot spremljajoči program so v P3 dopustni tudi nasle-

dnji objekti in dejavnosti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12301 Trgovske stavbe: samo samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne, prodajalne očal in prodajne galerije,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.
(6) V prostorski enoti P4 so dopustni naslednji objekti in 

dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti P1:

– Stavbe so postavljene v štiri nize vzporedno s plastni-
cami terena. Po dva niza se navezujeta na interni dovozni 
cesti 1 in 2.

– Načrtovanih je šestindvajset prostostoječih enostano-
vanjskih stavb in pet parov stanovanjskih dvojčkov. Dopustnih 
je pet tipov stavb: stanovanjski dvojčki A in enostanovanjske 
stavbe B, C, D in E.

– V nizu 1, severno od ceste 1, so dopustne stavbe tipa A.
– V nizu 2, južno od ceste 1, so dopustne stavbe tipov D 

in B.
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– V nizu 3, severno od ceste 2, so dopustne stavbe ti-
pov C in E.

– V nizu 4, južno od ceste 2, so dopustne stavbe tipov B 
in D.

– V pritličjih stavb, ki so delno vkopana, so prostori ori-
entirani na jug. Pravokotno na pritličje je v nivoju nadstropja 
postavljen kubus, ki konzolno previseva, pod njim je pokrit 
zunanji prostor v nivoju pritličja.

– Stavbe tipov A, C in E imajo dostop z južne strani v 
nivoju pritličja.

– Stavbe tipov B in D imajo vhod in uvoz v garažo na 
severni strani v nivoju medetaže.

– Na parcelah, namenjenih gradnji stavb, so pri vhodih 
tlakovana dvorišča in prostor za uvoz v garažo in parkiranje. 
Večji del parcele je ozelenjen, urejen kot vrt ali zelenica.

– Parcele so lahko ograjene.
– Med nizoma 2 in 3 je skupna površina, namenjena iz-

vedbi pešpoti in zelenic, ki pripada vsem stavbam v prostorski 
enoti P1. Nizi stavb so členjeni v smeri sever–jug, s peš pove-
zavami, ob katerih so zasajena drevesa.

– Površine za igro otrok so na zelenih površinah na vzho-
dni in zahodni strani nizov 1 in 4.

– Ob križišču cest 1 in 2 je zbirno odjemno mesto za 
odpadke.

– Po južnem in zahodnem robu prostorske enote poteka 
javna pešpot, ki služi tudi kot dostop do vodohrana severno od 
območja OPPN in kot intervencijska pot.

– Ob Cesti na Bokalce je pri uvozu na cesto 3 ob javni 
pešpoti umeščena transformatorska postaja.

– Severno od transformatorske postaje je zelenica, pod 
katero je vkopan zadrževalnik za padavinske vode. Ob vzho-
dnem robu zelenice so zasajena drevesa.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti P2:

– V zahodnem delu prostorske enote je vzporedno s pla-
stnicami terena umeščen niz stavb F1, F2, F3 in F4. Stavbni niz 
je lomljene oblike, stavbi F2 in F4 sta manjši, nižji in zamaknjeni 
v smeri proti jugu. Pod stavbami je skupna klet.

– Na južni strani stavb F3 in F4 je pravokotno na plastnice 
terena umeščena stavba F5. Kota pritličja stavbe F3 je v nivoju 
prve kletne etaže pod stavbami F1, F2 in F4, kota pritličja stav-
be F5 pa je še za etažo nižja kot pri stavbi F3.

– Na severni strani stavb je delno tlakovana, delno ozele-
njena vhodna ploščad.

– Južno in vzhodno od stavb so parkovno urejene zelene 
površine.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti P3:

– Grajsko poslopje G1/1 je ohranjeno. Za zahodni trakt 
G1/2 in stolp G1/3 je treba opraviti predhodne raziskave stavb-
nega razvoja in gradbeno-tehničnega stanja ter izdelati konser-
vatorski načrt.

– Na severni strani gradu je urejen grajski park kot rein-
terpretacija nekdanjega renesančnega parka. Park je obrobljen 
z vodnim motivom.

– Vzhodno od parka je podzemna stavba s kletnimi atriji, 
ki povzemajo tlorisno obliko nekdanjih gospodarskih pristav 
iz franciscejskega katastra. Na severovzhodnem vogalu graj-
skega parka je na mestu nekdanjega gospodarskega objekta 
vhodna stavba G2 za dostop v podzemne etaže.

– Na vzhodni strani grajskega parka in gradu je urejena 
vstopna ploščad, ki je delno tlakovana, delno ozelenjena.

– Rob platoja na vzhodni in južni strani gradu je parkovno 
urejen.

– Površina na severni strani parka je parkovno urejena. 
Pod njo je vkopana garaža.

– Na vzhodni strani in južni strani prostorske enote je 
brežina, zasajena s travo, grmovnicami in drevesi.

(4) V prostorski enoti P4 je obstoječa stanovanjska stavba 
O1 s pripadajočimi ureditvami.

(5) Prostorska enota P5 je namenjena rekonstrukciji Ce-
ste na Bokalce. Prostorska enota P6 je namenjena gradnji 

priključka Ceste na Bokalce na Cesto na Vrhovce in gradnji 
priključka Ceste na Vrhovce na novo lokalno zbirno cesto.

(6) V prostorski enoti P7 je ohranjen obstoječi gozd. 
Dopustna je ureditev gozdnih poti in brvi za povezavo med 
prostorskima enotama P2 in P3.

(7) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v 
grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
strehe« in 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«.

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

(1) Na celotnem območju OPPN, razen na površinah, 
namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in pro-
metni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje 
enostavne in nezahtevne objekte:

– grajena igrala,
– grajeno vadbeno opremo,
– spominska obeležja,
– skulpture in druge prostorske inštalacije,
– vodnjake in okrasne bazene.
(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 

pomožnih cestnih objektov, priključkov na objekte javne infra-
strukture ter pomožnih komunalnih objektov v skladu z določili 
tega odloka o pogojih za priključevanje objektov na gospodar-
sko javno infrastrukturo.

(3) Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega 
člena velja še:

– v prostorski enoti P1 je na lokaciji, ki je določena za zbi-
ranje in odjem komunalnih odpadkov, dopustna nadstrešnica;

– na skupnih in zelenih površinah v prostorski enoti P1 ter 
v prostorskih enotah P2 in P3 so dopustni nadstreški za kolesa, 
ki morajo biti znotraj prostorske enote oblikovani enotno;

– v prostorskih enotah P2 in P3 je dopustna ureditev se-
zonskih gostinskih vrtov brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij, 
ograj in podestov;

– v prostorski enoti P1 so dopustni naslednji enostavni 
objekti:

– bazeni za kopanje s površino do 40 m2 in prostornino 
do 60 m3,

– vodni zbiralniki;
– v prostorski enoti P4 so dopustni naslednji enostavni 

objekti, če FZ ni večji kot 40 %:
– lopa,
– uta,
– senčnica,
– nadstrešek za osebna vozila,
– vodni zbiralnik,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograja do višine 1,60 m;

– v prostorski enoti P7 je dopustna ureditev gozdnih poti.
(4) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno 

graditi oziroma postavljati.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 

sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, 
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je 
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.

(6) Ograje ali podporne zidove je v P4 dopustno postaviti 
največ do meje parcele, na kateri so grajeni, vendar tako, da 
gradnja ne posega na sosednje zemljišče; če so grajeni na 
meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o 
tem pisno sporazumeti.

(7) Če so pri parcelah ob Cesti na Bokalce in Cesti na Vr-
hovce odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov od parcelne 
meje ob cesti manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti P1 so:
– stavbe v prostorski enoti morajo biti oblikovane skladno;
– fasade stavb znotraj prostorske enote morajo biti uskla-

jene v oblikovni zasnovi, arhitekturnih detajlih, barvah in ma-
terialih;
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– barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in neizsto-
pajoče;

– strehe so ravne, zasnovane kot zelene strehe.
(2) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti P2 

so:
– stavbe v prostorski enoti morajo biti oblikovane skladno;
– fasade stavb znotraj prostorske enote morajo biti uskla-

jene v barvah in materialih;
– na južnih fasadah stavb F1 in F3 ter na vzhodni in za-

hodni strani stavbe F5 so lože in pokriti balkoni;
– strehe so ravne, nad stavbami F1, F3 in F5 morajo biti 

zasnovane kot zelene strehe;
– kletna etaža na jugovzhodni strani stavbe F2 in na za-

hodni strani stavbe F4 ni vkopana;
– klimatske naprave so lahko umeščene le na vizualno 

neizpostavljenem delu stavbe;
– stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter mo-

rajo biti oblikovane sodobno in kakovostno. Barve fasad morajo 
biti v naravnih odtenkih in neizstopajoče.

(3) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti P3 
so:

– prenova gradu je dopustna na podlagi izvedbene do-
kumentacije, katere sestavni del je tudi konservatorski načrt. 
Konservatorski načrt mora opredeliti dele oziroma elemente, ki 
se obnovijo, rekonstruirajo oziroma odstranijo in nadomestijo 
z novimi;

– grajska stavba G1/1 bo očiščena prezidav in prenovlje-
na, drugi posegi na zunanjščini niso dopustni;

– za ustrezno rešitev morebitnega novega dela zaho-
dnega trakta G1/2 ali stolpa G1/3 je treba pripraviti vsaj tri 
variantne rešitve;

– v območju grajskega parka je dopustna gradnja pod-
zemnega objekta, katerega streha mora biti oblikovana kot 
sodobna interpretacija nekdanjega parka;

– obodne stene kletnih etaž so lahko nevkopane le v de-
lih, ki so vizualno manj izpostavljeni in so določeni v grafičnem 
načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«;

– stavba G2 ima ravno streho;
– streha nad podzemno garažo na severni strani grajske-

ga parka mora biti intenzivno ozelenjena;
– barve fasad znotraj prostorske enote morajo biti skladne 

in neizstopajoče.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

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

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

– površine, namenjene pešcem, morajo biti utrjene, opre-
mljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

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

– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton;

– višinske razlike na parcelah naj bodo v čim večji možni 
meri premoščene z ozelenjenimi brežinami in opornimi zidovi 
do višine največ 1,00 m. Višji oporni zidovi so dopustni le, če 
so vključeni v arhitekturno zasnovo, na primer kot podaljšana 
stena stavbe ob uvozih v garaže in podobno;

– za prostorske enote P1, P2 in P3 je treba izdelati načrt 
krajinske arhitekture;

– robne ureditve v posamezni prostorski enoti je treba 
oblikovno in funkcionalno navezati na ureditve v sosednjih 
prostorskih enotah;

– zasaditev dreves ob cestah in pešpoteh je treba izvajati 
z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 
1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m;

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m;

– krčitev gozda oziroma posek posameznih dreves sta 
dopustna na podlagi soglasja Zavoda za gozdove.

(2) Prostorska enota P1:
– na parcelah, namenjenih gradnji stavb, je dopustno 

teren preoblikovati le v območju uvoza in zunanje terase. Na 
meji med parcelami je treba ohranjati kline raščenega terena;

– na parcelah stavb mora biti zagotovljenih 40 % odprtih 
bivalnih površin. Za odprte bivalne površine se štejejo vse 
zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, 
ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne 
površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča);

– na vsaki parceli, namenjeni gradnji stavbe, je treba 
zasaditi najmanj tri drevesa;

– parcele, namenjene gradnji stavb, so lahko ograjene 
s striženimi živicami, visokimi do 0,70 m. Živice morajo biti od 
roba ceste 1 in ceste 2 odmaknjene najmanj 1,50 m. Pri nizih 
1 in 3 mora biti površina med živico in cesto oblikovana kot del 
obulične ureditve z zelenico in drevesi. Prostor na južni strani 
ceste 1 in ceste 2 je urejen kot zelenica ali predvrt;

– na zelenicah na vzhodni in zahodni strani nizov 1 in 4 
je treba urediti površine za igro otrok, opremljene z igrali za 
različne starostne skupine. Na vsako stanovanjsko enoto je 
treba zagotoviti najmanj 7,5 m2 površin za otroško igrišče. 
Otroška igrišča morajo biti namenjena skupni rabi vseh 
prebivalcev stanovanjskih stavb v prostorski enoti. Otroška 
igrišča morajo biti odmaknjena od prometnic oziroma od njih 
ločena z zelenjem. Ograditev otroških igrišč je dopustna z 
živo mejo ali s transparentno kovinsko ali žičnato ograjo z 
višino do 1,5 m;

– v podaljšku zelenice med nizoma 2 in 3 je treba urediti 
vstop v gozd. Na zelenicah na zahodni strani nizov 2 in 3 ter na 
zelenici na severni strani prostorske enote je treba urediti pro-
stor za sedenje, dopustna je tudi postavitev športnega orodja 
za rekreacijo na prostem;

– preko zelenice na vzhodni strani niza 1 je treba urediti 
dostop do gozda za vzdrževanje gozdnih površin na severni 
strani območja OPPN.

(3) Prostorska enota P2:
– vstopna ploščad mora biti urejena kot prostor za počitek 

in druženje stanovalcev in uporabnikov stavb v prostorski enoti, 
opremljena s klopmi za sedenje in zelenjem;

– zelenice na južni in vzhodni strani stavb je treba urediti 
kot prostor za počitek in rekreacijo. Ob poteh je treba urediti 
prostor za sedenje in ureditve, namenjene rekreaciji starejših 
oseb (npr. mize za šah, balinišče ipd.);

– okoli kompleksa stavb je treba zagotoviti vsaj eno kro-
žno sprehajalno pot, ki bo primerna tudi za funkcionalno ovi-
rane osebe;

– v krajinsko ureditev na južni strani stavb je dopustno 
vključiti tudi vrtne grede za stanovalce oskrbovanih stanovanj;

– višinska razlika med dovozno cesto 3 in javno pešpotjo 
mora biti premoščena z ozelenjeno brežino. Zunanji zid kleti ob 
uvozu v garažo mora biti čim bolj prikrit z nasutjem terena, vidni 
del zidu mora biti ozelenjen;

– v območju prostorske enote je treba zasaditi najmanj 43 
dreves, intenzivnejša zasaditev z visoko vegetacijo mora biti v 
vzhodnem delu prostorske enote. V kvoto dreves se štejejo tudi 
obstoječa kakovostna drevesa, ki bodo ohranjena.

(4) Prostorska enota P3:
– območje grajskega parka mora biti obnovljeno v prvotni 

funkciji kot sodobna reinterpretacija nekdanjega parka. Ob 
severnem, vzhodnem in zahodnem robu parka je speljan vodni 
motiv kot plitev jarek, napolnjen z vodo;

– parkovne površine nad vkopanimi objekti morajo biti 
izvedene s tehnologijo zelene strehe;

– nasutje nad vkopano garažo na severni strani par-
ka mora omogočati zasaditev visoke vegetacije, ureditev nad 
streho garaže je treba na severni strani neopazno navezati 
na ureditve na raščenem terenu. Zunanji zid kleti ob uvozu v 
garažo mora biti čim bolj prikrit z nasutjem terena, vidni del zidu 
mora biti ozelenjen;
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– robove območja in kletne atrije je treba zasaditi z visoko 
vegetacijo, ki pa ne sme prikrivati pogledov na grad iz okolice;

– utrjene površine so v območju pešpoti, dovoznih površin 
in na osrednji grajski ploščadi;

– v prostorski enoti je treba zasaditi najmanj 36 dreves 
na raščenem terenu;

– v zunanjo ureditev je treba vključiti divji kostanj, ki je 
naravna vrednota;

– na zaraščenih brežinah na vzhodni in južni strani gradu 
je treba ohraniti le kakovostna drevesa, ki ne zakrivajo pogle-
dov na grad.

(5) Prostorska enota P4:
– v območju prostorske enote mora biti najmanj 40 % 

odprtih bivalnih površin.
(6) Prostorski enoti P5 in P6:
– višinske razlike ob cesti morajo biti premoščene z oze-

lenjenimi brežinami z ustrezno protierozijsko zaščito. Kjer to 
zaradi konfiguracije terena ni mogoče, so izjemoma dopustni 
ozelenjeni podporni zidovi z višino do 2,5 m. Pri večjih višin-
skih razlikah morajo biti podporni zidovi ob cesti izvedeni v 
kaskadah.

(7) Prostorska enota P7:
– ohranjati je treba gozd in v njem vsa obstoječa kako-

vostna drevesa;
– ureditev gozdnih poti in gradnja brvi sta dopustni le z 

minimalnim preoblikovanjem terena;
– dopustna je postavitev igral in orodja za rekreacijo na 

prostem.
(8) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem 

načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so določene v 
grafičnem načrtu št. »4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
strehe« in so:

– stavbe tipa A:
– tloris pritličja polovice dvojčka je v okviru največje zuna-

nje dimenzije, ki znaša 12,00 m x 17,00 m
– nadstropni del polovice dvojčka: dolžina 17,00 m, širina 

6,00 m
– stavbe tipa B:
– tloris pritličja je v okviru največje zunanje dimenzije, ki 

znaša 24,00 m x 16,00 m
– nadstropni del: dolžina 16,00 m, širina 8,50 m
– stavbe tipa C:
– tloris pritličja je v okviru največje zunanje dimenzije, ki 

znaša 24,00 m x 16,00 m
– nadstropni del: dolžina 16,00 m, širina 8,50 m
– stavbe tipa D:
– tloris pritličja je v okviru največje zunanje dimenzije, ki 

znaša 18,50 m x 16,00 m
– nadstropni del: dolžina 16,00 m, širina 6,50 m
– stavbe tipa E:
– tloris pritličja je v okviru največje zunanje dimenzije, ki 

znaša 18,50 m x 16,00 m
– nadstropni del: dolžina 16,00 m, širina 6,50 m
– stavbi F1 in F3:
– dolžina: 40,50 m
– širina: 14,90 m
– stavbi F2 in F4:
– dolžina: 15,80 m
– širina: 15,80 m
– stavba F5:
– dolžina: 33,50 m
– širina: 17,00 m
– stavba G2:
– dolžina: 14,00 m
– širina: 7,00 m.
(2) Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje pod 

zemljo (GMz). GMz je črta, ki je novo grajene stavbe v kletnih 

etažah ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo 
nosilne konstrukcije ali pa so od nje odmaknjene v notranjost 
parcele, namenjene gradnji.

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

14. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) V prostorskih enotah P2 in P3 sta dopustni največ dve 
kletni etaži.

(2) Etažnost stavb nad terenom je:
– stavbe A, B, C, D in E: P+1 (delno),
– stavba F1: P+1,
– stavbi F3 in F5: P+2,
– stavba F2 in F4: P,
– stavba G2: P.
(3) Višina stavb (h) je določena z višino najvišje točke 

strehe, merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja:
– stavbe A, B, C, D in E: pritlični del h = 4,00 m, del z 

nadstropjem h = 7,00 m,
– stavba F1: h = 8,00 m,
– stavbi F3 in F5: h = 12,00 m,
– stavbi F2 in F4: h = 4,00 m,
– stavba G2: h = 5,00 m.
(4) Pri stavbah z ravno streho je nad koto h dopustna 

izvedba dostopov na streho, tehničnih naprav, strojnih inštalacij 
in telekomunikacijskih naprav.

(5) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih 
št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in št. 4.4 
»Značilni prerezi in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote pritličja stavb:
– stavba A1: 341,00 m n. v.
– stavba A2: 341,00 m n. v.
– stavba A3: 341,00 m n. v.
– stavba A4: 341,00 m n. v.
– stavba A5: 341,00 m n. v.
– stavba A6: 341,00 m n. v.
– stavba A7: 339,00 m n. v.
– stavba A8: 339,00 m n. v.
– stavba A9: 337,50 m n. v.
– stavba A10: 337,50 m n. v.
– stavba B1: 340,00 m n. v.
– stavba B2: 340,00 m n. v.
– stavba B3: 340,00 m n. v.
– stavba B4: 338,50 m n. v.
– stavba B5: 337,50 m n. v.
– stavba B6: 333,00 m n. v.
– stavba B7: 332,00 m n. v.
– stavba C1: 333,00 m n. v.
– stavba C2: 332,00 m n. v.
– stavba C3: 331,00 m n. v.
– stavba D1: 334,00 m n. v.
– stavba D2: 334,50 m n. v.
– stavba D3: 334,50 m n. v.
– stavba D4: 334,00 m n. v.
– stavba D5: 333,00 m n. v.
– stavba D6: 331,00 m n. v.
– stavba D7: 331,00 m n. v.
– stavba D8: 331,00 m n. v.
– stavba D9: 331,00 m n. v.
– stavba D10: 330,00 m n. v.
– stavba E1: 334,50 m n. v.
– stavba E2: 334,50 m n. v.
– stavba E3: 334,50 m n. v.
– stavba E4: 334,00 m n. v.



Stran 7346 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

– stavba E5: 331,00 m n. v.
– stavba E6: 330,00 m n. v.
– stavbi F1 in F3: 327,00 m n. v.
– stavba F5: 323,00 m n. v.
– stavbi F2 in F4: 331,00 m n. v.
– stavba G2: 320,00 m n. v.
(2) Pri stavbah tipov B in D je navedena kota pritličja pri 

vhodu in uvozu v garažo. Kota preostalega dela pritličja je nižja 
za 1,50 m.

(3) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 
dostopne ceste in uvozov v garaže, kotam raščenega terena 
na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih 
zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba 
pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(4) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 
načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«, 
št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«, št. 4.5 »Prometnotehnična 
situacija in idejna višinska regulacija« in št. 4.6 »Prometnoteh-
nična situacija in idejna višinska regulacija – ureditev po izvedbi 
lokalne zbirne ceste«.

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Površina prostorske enote P1 41.996 m²
– stavbe A1–A10, B1–B7, C1–C3, D1–D10, E1–E6:
– BTP nad terenom 11.200 m²
– število stanovanjskih enot do 41.
(2) Površina prostorske enote P2 14.050 m²
– stavbe F1, F2, F3, F4, F5:
– BTP nad terenom 5.000 m²
– BTP pod terenom  2.950 m²,
od tega 2.150 m2 servisni prostori objekta (garaže, 

kolesarnice in prostori za inštalacije)
– število stanovanjskih enot 45.
(3) Površina prostorske enote P3 19.891 m²
– stavbe G1/1, G1/2, G1/3, G2:
– BTP nad terenom 2.580 m²,
od tega 2.480 m2 površine obstoječega gradu
– BTP pod terenom 4.700 m²,
od tega 2.450 m2 servisni prostori objekta (garaže, ko-

lesarnice in prostori za inštalacije) in 250 m2 kletne površine 
obstoječega gradu.

(4) Površina prostorske enote P4 552 m²
– stavba O1:
– BTP nad terenom 230 m²
– število stanovanjskih enot do 2.
(5) Površina prostorske enote P5 2.394 m².
(6) Površina prostorske enote P6 5.801 m².
(7) Površina prostorske enote P7 4.986 m².
(8) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom 

oziroma pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 
9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točka-
ma a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.

17. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Odstranitev stavbe G1/1 ni dopustna. Morebitna od-
stranitev stavb G1/2 in G1/3 in njuna nadomestitev z novima 
stavbama je dopustna le na podlagi opravljenih predhodnih 
raziskav in izdelanega konservatorskega načrta ter pridoblje-
nega kulturnovarstvenega soglasja. Ostali obstoječi objekti v 
območju OPPN se lahko odstranijo.

(2) Na vseh obstoječih objektih so dopustna vzdrževalna 
dela.

(3) Dopustna je rekonstrukcija stavb G1/1, G1/2, G1/3 
in O1. Za rekonstrukcijo stavb G1/1, G1/2 in G1/3 je treba izde-
lati konservatorski načrt in pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

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

– stavba R1 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 286/5, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R2 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 294/5, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R3 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 288/2, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R4 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 296/2, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R5 (stanovanjska stavba) na zemljišču s parcel-
no številko 294/2, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R6 (stanovanjska stavba) na zemljišču s parcel-
no številko 296/3, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R7 (stanovanjska stavba) na zemljiščih s parcel-
nima številkama 298/4 in 294/7, obe katastrska občina (1982) 
Šujica,

– stavba R8 (gospodarsko poslopje) na zemljiščih s 
parcelnima številkama 298/3 in 303/9, obe katastrska občina 
(1982) Šujica,

– stavba R9 (gospodarsko poslopje) na zemljiščih s 
parcelnima številkama 297/2 in 303/9, obe katastrska občina 
(1982) Šujica,

– stavba R10 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 297/1, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R11 (gospodarsko poslopje) na zemljišču s par-
celno številko 303/4, katastrska občina (1982) Šujica,

– stavba R12 (gospodarsko poslopje) na zemljiščih s 
parcelnimi številkami 303/3, 303/9 in 303/10, vsa katastrska 
občina (1982) Šujica.

(2) V območju OPPN, razen v prostorski enoti P4, so 
odstranjeni tudi vsi manjši pomožni objekti.

(3) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni 
v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

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

1. Prostorska enota P1:
– PA1: parcela, namenjena gradnji stavbe A1, ki obse-

ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA1 meri 682 m2,

– PA2: parcela, namenjena gradnji stavbe A2, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA2 meri 682 m2,

– PA3: parcela, namenjena gradnji stavbe A3, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA3 meri 744 m2,

– PA4: parcela, namenjena gradnji stavbe A4, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA4 meri 703 m2,

– PA5: parcela, namenjena gradnji A5, ki obsega dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 286/2, 287/1 in 288/1, vse 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PA5 meri 741 m2,

– PA6: parcela, namenjena gradnji A6, ki obsega dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 286/2, 287/1 in 288/1, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PA6 meri 690 m2,

– PA7: parcela, namenjena gradnji stavbe A7, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 286/2 in 288/1, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PA7 meri 749 m2,

– PA8: parcela, namenjena gradnji stavbe A8, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 288/1, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA8 meri 745 m2,

– PA9: parcela, namenjena gradnji stavbe A9, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 288/1, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA9 meri 728 m2,

– PA10: parcela, namenjena gradnji stavbe A10, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 288/1, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PA10 meri 657 m2,
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– PB1: parcela, namenjena gradnji stavbe B1, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PB1 meri 846 m2,

– PB2: parcela, namenjena gradnji stavbe B2, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PB2 meri 927 m2,

– PB3: parcela, namenjena gradnji stavbe B3, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/2, 287/1 in 288/1, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PB3 meri 981 m2,

– PB4: parcela, namenjena gradnji stavbe B4, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 288/1, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PB4 meri 789 m2,

– PB5: parcela, namenjena gradnji stavbe B5, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 288/1, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PB5 meri 835 m2,

– PB6: parcela, namenjena gradnji stavbe B6, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 289/2 in 288/2, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PB6 meri 772 m2,

– PB7: parcela, namenjena gradnji stavbe B7, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/4, 289/2 in 288/2, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PB7 meri 861 m2,

– PC1: parcela, namenjena gradnji stavbe C1, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 289/2 in 288/1, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PC1 meri 783 m2,

– PC2: parcela, namenjena gradnji stavbe C2, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 289/2 in 288/1, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PC2 meri 741 m2,

– PC3: parcela, namenjena gradnji stavbe C3, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/2, 288/1, 289/1 in 
291, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PC3 meri 
959 m2,

– PD1: parcela, namenjena gradnji stavbe D1, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 288/1, 289/1 in 
291, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD1 
meri 653 m2,

– PD2: parcela, namenjena gradnji stavbe D2, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 286/2 in 287/2, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD2 meri 610 m2,

– PD3: parcela, namenjena gradnji stavbe D3, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/2, 287/2 in 286/1, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD3 meri 606 m2,

– PD4: parcela, namenjena gradnji stavbe D4, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 289/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PD4 meri 620 m2,

– PD5: parcela, namenjena gradnji stavbe D5, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 289/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PD5 meri 618 m2,

– PD6: parcela, namenjena gradnji stavbe D6, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/2, 288/2 in 289/3, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD6 meri 674 m2,

– PD7: parcela, namenjena gradnji stavbe D7, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/2, 289/3 in 291, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD7 meri 817 m2,

– PD8: parcela, namenjena gradnji stavbe D8, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/3, 290/1 in 291, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD8 meri 723 m2,

– PD9: parcela, namenjena gradnji stavbe D9, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 291 in 290/1, obe kata-
strska občina (1982) Šujica. Površina PD9 meri 821 m2,

– PD10: parcela, namenjena gradnji stavbe D10, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 291 in 290/1, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PD10 meri 702 m2,

– PE1: parcela, namenjena gradnji stavbe E1, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PE1 meri 675 m2,

– PE2: parcela, namenjena gradnji stavbe E2, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/2, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PE2 meri 710 m2,

– PE3: parcela, namenjena gradnji stavbe E3, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 286/2 in 287/1, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PE3 meri 699 m2,

– PE4: parcela, namenjena gradnji stavbe E4, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 287/1, 288/1 in 289/2, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PE4 meri 656 m2,

– PE5: parcela, namenjena gradnji stavbe E5, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 291, katastrska občina (1982) 
Šujica. Površina PE5 meri 675 m2,

– PE6: parcela, namenjena gradnji stavbe E6, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 291, katastrska občina (1982) 
Šujica. Površina PE6 meri 695 m2,

– PZ1: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 286/7, katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PZ1 meri 2.999 m2,

– PZ2: parcela, namenjena zelenim površinam in otroške-
mu igrišču za stavbe A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 in B3, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/2, 286/6 in 286/4, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PZ2 meri 1.069 m2,

– PZ3: parcela, namenjena zelenim površinam, dostopu 
do gozda in otroškemu igrišču za stavbe A6, A7, A8, A9, A10, 
B4, B5 in D1, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
288/1 in 289/1, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PZ3 meri 941 m2,

– PZ4: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obse-
ga dela zemljišč s parcelnima številkama 286/2 in 286/6, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PZ4 meri 449 m2,

– PZ5: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obse-
ga dela zemljišč s parcelnima številkama 286/2 in 286/6, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PZ5 meri 338 m2,

– PZ6: parcela, namenjena zelenim površinam in otro-
škemu igrišču za stavbe E1, E2, E3, E4, C1, D2, D3, D4, D5 
in B6, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/2, 
286/6 in 286/4, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PZ6 meri 502 m2,

– PZ7: parcela, namenjena zelenim površinam in otro-
škemu igrišču za stavbe C2, C3, E5, E6, B7, D6, D7, D8, D9 
in D10, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 291, 
290/1 in 289/3, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PZ7 meri 286 m2,

– PS1: parcela, namenjena zbirno-odjemnemu mestu 
za odpadke, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 291, 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PS1 meri 94 m2,

– PS2: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 1 in 2, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
286/2 in 287/1, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PS2 meri 144 m2,

– PS3: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 1 in 2, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
288/1 in 289/1, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PS3 meri 134 m2,

– PS4: parcela, namenjena skupnim površinam, ki obse-
ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/4, 286/6, 286/2, 
287/1, 288/1, 289/1 in 291, vsa katastrska občina (1982) Šuji-
ca. Površina PS4 meri 1.652 m2,

– PS5: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 3 in 4, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
288/1 in 289/2, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PS5 meri 135 m2,

– PS6: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 3 in 4, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
289/1 in 291, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PS6 meri 146 m2,

– PS7: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 3 in 4, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 289/2, 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PS7 meri 130 m2,

– PS8: parcela, namenjena skupnim površinam stavb v 
nizih 3 in 4, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
289/3 in 291, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PS8 meri 185 m2,

– PP1: parcela, namenjena gradnji dovozne ceste 1, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/6, 286/2, 
287/1, 288/1, 289/1 in 291, vsa katastrska občina (1982) Šuji-
ca. Površina PP1 meri 1.782 m2,
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– PP2: parcela, namenjena gradnji dovozne ceste 1, ki 
obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 290/1 in 291, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PP2 meri 134 m2,

– PP3: parcela, namenjena gradnji dovozne ceste 2, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/4, 286/6, 
286/2, 287/1, 289/1, 291, 289/3 in 289/2, vsa katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PP3 meri 1.934 m2,

– PP4: parcela, namenjena gradnji javne pešpoti, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 289/3, 289/2, 286/4, 
287/2 in 286/2, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PP4 meri 792 m2,

– PP5: parcela, namenjena gradnji javne pešpoti, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/6, 286/2, 286/4, 
286/1 in 286/7, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina 
PP5 meri 1.204 m2,

– PTP: parcela, namenjena gradnji transformatorske po-
staje, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 289/3, kata-
strska občina (1982) Šujica. Površina PTP meri 27 m2,

– PHP: parcela, namenjena gradnji hidropostaje, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 290/1 in 291, obe 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PHP meri 90 m2,

– PK1: parcela, namenjena gradnji zadrževalnika Z1, 
ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 289/3 in 
290/1, obe katastrska občina (1982) Šujica. Površina PK1 
meri 260 m2.

2. Prostorska enota P2:
– PF: parcela, namenjena gradnji stavb F1, F2, F3, F4 in 

F5, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 286/5, 292/1, 
292/2, 293/1, 293/2, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5 in 296/2 ter 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 286/4, 287/2, 289/2, 
289/3, 294/6, 295/1 in 296/4, vsa katastrska občina (1982) 
Šujica. Površina PF meri 14.050 m2.

3. Prostorska enota P3:
– PG1: parcela, namenjena gradnji stavb G1/1, G1/2 in 

G1/3, ureditvi grajskega parka ter gradnji podzemne stavbe pod 
grajskim parkom, ki obsega zemljišča s parcelno številko 298/1, 
298/3, 298/4 in 296/3 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
294/6, 294/7, 296/4, 296/5, 297/2, 298/8, 303/9, 303/10 in 303/11, 
vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PG1 meri 9.779 m2,

– PG2: parcela, namenjena gradnji podzemne garaže 
in stavbe G2, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 
296/4, 296/5, 297/2, 303/9 in 304/6, vsa katastrska občina 
(1982) Šujica. Površina PG2 meri 2.855 m2,

– PG3: parcela, namenjena gradnji podzemne stavbe, ki 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami 297/1, 303/2, 303/3 
in 303/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 296/4, 296/5, 
297/2, 298/8, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 303/11 in 304/6, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PG3 meri 7.257 m2.

4. Prostorska enota P4:
– PO1: parcela, namenjena obstoječi stavbi O1, ki obsega 

zemljišči s parcelnima številkama 299/1 in 299/2, obe katastr-
ska občina (1982) Šujica. Površina PO1 meri 552 m2.

5. Prostorska enota P5:
– PP6: parcela, namenjena rekonstrukciji Ceste na Bo-

kalce, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 285/37, 
290/1, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9 
in 304/11, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PP6 
meri 2.394 m2.

6. Prostorska enota P6:
– PP7: parcela, namenjena rekonstrukciji Ceste na Bo-

kalce, ki obsega zemljišče s parcelno številko 303/13 ter dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 285/37, 298/8, 302/9, 302/11, 
302/15, 303/9, 303/10, 303/11, 303/15, 303/16, 304/8, 304/9 in 
2166/16, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PP7 
meri 2.433 m2,

– PP8: parcela, namenjena rekonstrukciji Ceste na Vrhov-
ce, ki obsega zemljišči s parcelnima številkama 298/6 in 301/3 
ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 295/1, 298/7, 298/8, 
301/4, 302/11, 302/12, 302/15, 303/9, 303/15, 303/16, 2166/16 
in 2166/17, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PP8 
meri 3.218 m2,

– PZ10: parcela, namenjena javni zelenici ob cesti, ki 
obsega del zemljišča s parcelno številko 285/37, katastrska 
občina (1982) Šujica. Površina PZ10 meri 150 m2.

7. Prostorska enota P7:
– PZ8: parcela, namenjena gozdnim površinam, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnimi številkami 295/1, 298/7 in 298/8, vsa 
katastrska občina (1982) Šujica. Površina PZ8 meri 3.312 m2,

– PZ9: parcela, namenjena gozdnim površinam, ki ob-
sega zemljišče s parcelno številko 295/2 ter dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 294/6, 294/7, 295/1, 296/4, 298/7 in 
298/8, vsa katastrska občina (1982) Šujica. Površina PZ9 meri 
1.674 m2.

(2) Na parceli PG3 je treba vzpostaviti služnostno pravico 
dostopa in dovoza za vsakokratne lastnike parcele PG1.

(3) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v 
grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelaci-
je in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. 
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

20. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parce-
le, namenjene gradnji Ceste na Bokalce in Ceste na Vrhovce 
ter gradnji javne pešpoti v območju OPPN. Javnemu dobru so 
namenjene parcele z oznakami PHP, PP4, PP5, PP6, PP7, 
PP8, PK1 in PZ10.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo ze-
mljišča s parcelnimi številkami 303/13, 298/6 in 301/3 ter dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 285/37, 286/1, 286/2, 286/4, 
286/6, 286/7, 287/2, 289/2, 289/3, 290/1, 291, 295/1, 298/7, 
298/8, 301/4, 302/9, 302/11, 302/12, 302/15, 303/7, 303/8, 
303/9, 303/10, 303/11, 303/15, 303/16, 304/6, 304/7, 304/8, 
304/9, 304/11, 2166/16 in 2166/17, vsa katastrska občina 
(1982) Šujica.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 
10.541 m2.

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in 3.4 »Zakoličbeni načrt 
z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posegi, ki so dopustni na obstoječih objektih, ureditev 
javnih površin ter ureditev prometne, komunalne in energetske 
infrastrukture v območju OPPN so lahko izvedeni v posamez-
nih ločenih fazah.

(2) Novogradnje stavb v območju OPPN so razdeljene 
v tri faze:

– faza 1: gradnja stavb in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti P1,

– faza 2: gradnja stavb in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti P2,

– faza 3: gradnja stavb in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti P3.

(3) Fazi 1 in 3 sta lahko izvedeni časovno neodvisno v 
poljubnem zaporedju. Fazo 2 je dopustno izvajati sočasno s 
fazo 1 ali po njej ter sočasno ali po rekonstrukciji stavb G1/1, 
G1/2 in G1/3 s pripadajočimi ureditvami ter ureditvijo grajskega 
parka na parceli PG1.

(4) Pogoji za gradnjo v fazi 1:
– v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za 

gradnjo stavb v fazi 1 morajo biti zajete vse stavbe v fazi 1 
ter ureditve na parcelah PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PS2, 
PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 in PS8;

– gradnja stavb v fazi 1 je lahko zaključena v več etapah;
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– prvo etapo posameznega niza predstavlja gradnja naj-
bolj zahodne stavbe, ostale etape se lahko zaključujejo v 
poljubnem vrstnem redu;

– pred ali sočasno z gradnjo stavbe, ki bo v fazi 1 zgrajena 
prva, morajo biti izvedeni:

– rekonstrukcija Ceste na Bokalce na parceli PP6 z 
javno razsvetljavo,

– kanal za padavinske odpadne vode v Cesti na Bokal-
ce od ceste 1 do odvodnega jarka na parceli PZ10, vključno z 
zadrževalnikom Z1,

– transformatorska postaja z navezavo na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje,

– ureditev zbirno-odjemnega mesta za odpadke na 
parceli PS1,

– hidropostaja na parceli PHP,
– gradnja ceste 1 na parceli PP2 z vso pripadajočo 

komunalno in energetsko infrastrukturo,
– ureditev skupnih površin na parceli PS4;

– pred ali sočasno z gradnjo stavbe, ki se bo v nizih 1 in 2 
gradila prva, morajo biti izvedeni še:

– gradnja ceste 1 na parceli PP1 z vso pripadajočo 
komunalno in energetsko infrastrukturo ter parkirišča na parceli 
PP1,

– ureditev zelenih površin na parcelah PZ2, PZ3 in PZ4,
– ureditev skupnih površin na parcelah PS2 in PS3;

– pred ali sočasno s stavbo, ki se bo v nizih 3 in 4 gradila 
prva, morajo biti izvedeni še:

– odstranitev stavbe R3,
– gradnja ceste 2 na parceli PP3 z vso pripadajočo 

komunalno in energetsko infrastrukturo ter parkirišča na parceli 
PP3,

– ureditev zelenih površin na parcelah PZ5, PZ6 in PZ7,
– ureditev skupnih površin na parcelah PS5, PS6, PS7 

in PS8.
(5) Pogoji za gradnjo v fazi 2:
– faza 2 je lahko razdeljena na tri etape:

– etapa 2A, ki se izvaja prva, zajema gradnjo stavb F2, 
F3, F4, celotno kletno etažo in zunanjo ureditev v P2,

– etapa 2B zajema gradnjo stavbe F1,
– etapa 2C zajema gradnjo stavbe F5;

– etapi 2B in 2C sta lahko izvedeni za etapo 2A, sočasno 
z njo ali kot samostojni etapi. Če stavba F1 ne bo izvedena 
sočasno z etapo 2A, je treba na njenem mestu na strehi kleti 
izvesti začasno zunanjo ureditev, ki zajema izvedbo zelenih 
površin in poti. V etapah, ki se bodo gradile pred stavbo F5, 
je treba na njenem mestu izvesti začasno parkovno ureditev;

– pred fazo 2 ali sočasno z gradnjo etape 2A morajo biti 
izvedeni:

– odstranitev stavb R1, R2, R4 in R5 s pripadajočimi 
pomožnimi objekti,

– rekonstrukcija Ceste na Bokalce na parceli PP6 z 
javno razsvetljavo,

– gradnja ceste 3 z vso pripadajočo komunalno in ener-
getsko infrastrukturo,

– kanal za padavinske odpadne vode na Cesti na Bo-
kalce od ceste 1 do odvodnega jarka na parceli PZ10,

– transformatorska postaja z navezavo na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje,

– gradnja javne peš poti na parcelah PP4 in PP5 z 
javno razsvetljavo,

– gradnja vodovoda na parceli PP4.
(6) Pogoji za gradnjo v fazi 3:
– faza 3 je razdeljena na štiri etape:

– etapa 3A, ki jo je treba izvesti prvo, zajema gradnjo 
oziroma rekonstrukcijo stavb G1/1, G1/2 in G1/3 s pripadajo-
čimi ureditvami ter ureditev grajskega parka na parceli PG1,

– etapa 3B zajema gradnjo podzemne garaže, stavbe 
G2 in pripadajoče ureditve na parceli PG2,

– etapa 3C zajema gradnjo stavb na parceli PG3,
– etapa 3D zajema gradnjo stavbe pod grajskim par-

kom na parceli PG1 z ureditvijo grajskega parka;

– etape 3B, 3C in 3D so lahko grajene sočasno z etapo 
3A ali po njej v poljubnem časovnem zaporedju;

– za vsako od etap je treba znotraj prostorske enote 
zagotoviti potrebno število parkirnih mest. Do začetka gradnje 
etape 3B je do 10 parkirnih mest za potrebe etape 3A dopustno 
zagotoviti na nivoju terena na parceli PG3;

– pred fazo 3 ali sočasno z gradnjo etape 3A morajo biti 
izvedeni:

– odstranitev stavb: R6, R7, R8, R9, R10, R11 in R12 s 
pripadajočimi pomožnimi objekti,

– transformatorska postaja z navezavo na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje,

– prestavitev in gradnja novih priključnih komunalnih, 
energetskih in telekomunikacijskih vodov za obstoječo stavbo 
O1,

– pred ali sočasno z gradnjo etap 3B, 3C in 3D morajo 
biti izvedeni:

– rekonstrukcija Ceste na Bokalce na parceli PP6 z 
javno razsvetljavo,

– kanalizacija za padavinske odpadne vode na parceli 
PP6 od ceste 4 do odvodnega jarka na parceli PZ10,

– gradnja vodovoda na parcelah PG3 in PP6.
(7) Za vse faze in etape gradnje je treba zagotoviti pri-

ključke na komunalno in energetsko infrastrukturo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahajata registrirani enoti kul-
turne dediščine EŠD 8773 Ljubljana – Graščina Bokalce in 
EŠD 8773 Ljubljana – Graščina Bokalce – vplivno območje, 
kjer veljajo varstveni režimi za enote registrirane kulturne dedi-
ščine in njihova vplivna območja.

(2) Za posege v območju OPPN je treba izvesti naslednje 
predhodne arheološke raziskave:

– v prostorskih enotah P1 in P2 je treba izvesti strojni 
testni izkop za ugotovitev prisotnosti arheoloških plasti,

– v prostorski enoti P3 je treba izvesti predhodne arheo-
loške raziskave. Na celotnem območju graščine je treba izvesti 
intenzivne geofizikalne raziskave, s katerimi bo mogoče določiti 
ohranjenost nekdanje vrtno arhitekturne ureditve in morebitne 
arhitekturne ostaline starejših gradbenih faz. V primeru po-
zitivnih rezultatov je treba izkopati še strojne testne jarke, ki 
morajo pokriti vsaj en odstotek območja, na katerem so odkrite 
arheološke ostaline. Na podlagi geofizikalnih raziskav in stroj-
nih testnih jarkov je treba določiti potrebni obseg arheoloških 
raziskav.

(3) V sklopu izdelave projekta PGD za graščino Bokalce 
je treba izdelati konservatorski načrt.

(4) Za poseg v registrirano dediščino je treba pridobiti kul-
turnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen 
za varstvo kulturne dediščine.

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba 
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke osta-
line, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne 
dediščine.

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

23. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
vinskih voda z utrjenih površin. V območju OPPN je predvideno 
zadrževanje padavinske vode pred iztokom javne kanalizacije 
za padavinske vode v odprti jarek. Pri dimenzioniranju zadr-
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ževalnikov je treba upoštevati elaborat št. G19-FR/14 »Ocena 
vpliva predvidene pozidave na območju OPPN 80 Grad Bokal-
ce v Ljubljani na spremembo odtoka«, ki ga je v aprilu 2014 
izdelalo podjetje IZVO-R, d.o.o.

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

(3) Načrtovana gradnja se ne nahaja na vodovarstvenem 
območju.

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

24. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN se nahaja naravna vrednota Ljub-
ljana Bokalce – divji kostanj, ident. št. 8845. Preko dela obmo-
čja OPPN na južni strani poteka naravna vrednota Gradaščica, 
ident. št. 4121 V.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati 
naslednje varstvene usmeritve:

– okrog debla divjega kostanja je treba med gradnjo po-
staviti zaščitno ograjo v razdalji vsaj 2 metra od debla;

– površine, pod katero rastejo korenine, naj ne bodo 
utrjene s težkimi stroji, nasute in naj bodo čim manj odkopane. 
Na območje korenin ni dovoljeno odlagati gradbeni material, 
parkirati vozila in postavljati gradbene zabojnike. Površine nad 
koreninami naj ne bodo tlakovane;

– pri urejanju zunanjih površin naj bo v območju korenin-
skega sistema izveden ročni ali drug manj destruktiven izkop;

– polaganje travne ruše oziroma setev trave in obdelo-
vanje zemlje na območju, kamor še segajo korenine, naj bo 
izveden tako, da poseganje v zemljino ne bo globlje od 5 cm;

– morebitne poškodbe korenin mora čim prej oskrbeti 
za to usposobljen strokovnjak. Najpomembneje je, da so po-
škodovane korenine zaščitene pred izsušitvijo. Paziti je treba, 
da ne pridejo v stik s cementnim mlekom ali katerim drugim, 
koreninam škodljivim sredstvom;

– posegov v območje naravne vrednote Gradaščica naj 
ne bo.

25. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka 
iz nadzemnih delov stavbe (na primer iz sanitarnih prostorov 
stanovanj) je treba speljati nad strehe stavb.

(2) Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, kjer 
v neposredni bližini ni otroških igrišč in stanovanj.

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

(4) V času odstranitve objektov in gradnje je treba prepre-
čevati nekontrolirano prašenje.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Severni del območja OPPN je v skladu z OPN MOL ID 
opredeljeno kot območje II. stopnje varstva pred hrupom, južni 
del pa kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Vzhodni 
del območja je opredeljen kot območje možne čezmerne obre-
menitve s hrupom.

(2) Dovoljena mejna raven hrupa:
– II. območje: Lnoč = 45 (dbA), Ldvn = 55 (dbA),
– III. območje: Lnoč = 50 (dbA), Ldvn = 60 (dbA).
(3) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati elabo-

rat Določitev obremenitev območja OPPN Bokalce s hrupom 

zaradi avtocestnega prometa v obstoječem stanju brez in s 
predvideno pozidavo na območju OPPN, ki ga je v juniju 2013 
izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za var-
stvo okolja, pod številko 120-13/7229-13.

(4) Pri stavbah, ki se nahajajo v območju, kjer je dovo-
ljena mejna raven hrupa presežena zaradi hrupa avtoceste, 
je treba zagotoviti ustrezno zvočno izolativnost. Območje, 
kjer je dovoljena mejna raven hrupa presežena, je dolo-
čeno v grafičnem načrtu 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

(5) Gradnja stavb E5, D6, D7, D8, D9 in D10 je dopustna 
po izvedbi ustreznih protihrupnih ukrepov, s katerimi bo zagoto-
vljeno, da kritična vrednost hrupa v območju gradnje teh stavb 
ne bo presežena.

(6) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba iz-
delati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na 
dovoljeni ravni.

27. člen
(osončenje)

Stavbam je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhi-
njo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje 
v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.

28. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Skupno zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov v prostorski enoti P1 je ob uvozu na 
cesto 1.

(2) Zbirni in prevzemni mesti za prostorski enoti P2 in P3 
sta v kleti. Zagotovljen mora biti prostor za obračanje in usta-
vljanje komunalnega vozila.

(3) Zbirna in prevzemna mesta na terenu morajo biti 
ograjena, pokrita z nadstrešnico in opremljena s tekočo vodo. 
Višinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim mestom 
ter med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja komunalno 
vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.

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

(5) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo strehe« in 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo kleti«.

29. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

30. člen
(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mi-
krorajonizacije 0,35 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost.
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(2) Pri načrtovanju novogradenj v prostorskih enotah P2 
in P3 je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da 
zadrži rušenje objektov nanjo.

31. člen
(varstvo pred erozijo)

(1) Na območju OPPN obstaja nevarnost erozije. Pri načr-
tovanju je treba upoštevati usmeritve iz elaborata št. 1-7/2014 
»Elaborat geotehničnih smernic za OPPN 80 Grad Bokalce«, 
ki ga je v aprilu 2014 izdelalo podjetje Gracen d.o.o.

(2) Zemljine in hribinska podlaga v območju OPPN so 
slabo vodoprepustne, zato ponikanje prečiščenih površin-
skih vod ni možno. Obvezen je kontroliran odtok v bližnji 
vodotok.

(3) Na severni strani stavb v nizu 1 je treba predvideti 
ustrezno odvajanje površinskih zalednih voda, ki se stekajo z 
gozdnih površin na severni strani območja OPPN. Vsi vkopani 
deli objektov ali elementov zunanje ureditve v območju OPPN 
(parapeti, podporni zidovi) morajo biti dobro drenirani, urejen 
mora biti kontroliran odtok zaledne vode v kanalizacijo.

(4) Nagibi začasnih vkopov za gradnjo objektov do glo-
bine 5,00 m ne smejo presegati razmerja 1:1, brežine je treba 
zaščititi z neprepustno folijo. Trajne brežine morajo biti proti-
erozijsko zaščitene (humusiranje in zatravitev ali zasaditev s 
prekrivnimi grmovnicami), nagib je lahko največ 1:1,5.

(5) Za objekte, ki bodo temeljeni na globini več kot 5,00 m, 
so v času izdelave projektov PGD potrebne podrobnejše razi-
skave z geotehničnimi vrtinami.

32. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

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

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni 

v predpisu o zasnovi požarne varnosti. Izpolnjevanje bistvenih 
zahtev za varstvo pred požarom je treba dokazati:

– za požarno manj zahtevne objekte v elaboratu zasnove 
požarne varnosti,

– za požarno zahtevne objekte pa v študiji požarne var-
nosti.

(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju 
OPPN so za intervencijska vozila dostopne po javnih cestah 
na obodu območja OPPN, po dovoznih cestah 1, 2, 3 in 4 ter 
po javni pešpoti v prostorski enoti P1. V prostorskih enotah P2 
in P3 so dostopi za intervencijska vozila zagotovljeni tudi preko 
zunanjih površin na parcelah, namenjenih gradnji stavb. Poti, 
zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je pred-
videna pot za intervencijska vozila, utrjene skladno s predpisi. 
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih 
nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane 
skladno z veljavnimi standardi.

(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za 
gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidran-
tnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, 
mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno 
požarno varnost z drugimi ukrepi.

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

(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba 
predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na 
proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu 
dovoznih cest in pešpoti v območju OPPN do javnih cest na 
obodu območja.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

33. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Manjši skrajni južni del območja OPPN je glede 
ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razrede majhne, 
srednje in preostale poplavne nevarnosti. Za širše območje 
so z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotav-
ljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in 
naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec že načrtovani 
celoviti omilitveni ukrepi za zaščito pred poplavami, ki se 
lahko izvajajo etapno.

(2) Gradnja priključka Ceste na Vrhovce na lokalno 
zbirno cesto, ki je načrtovana izven območja OPPN, bo delno 
posegala tudi na območje, ki je ogroženo z visokimi vodami. 
Posegi morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo pogoje in 
omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na ob-
močjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, in opredeljujejo, katere vrste ureditev 
in posegov je možno izvajati na posameznem območju ra-
zredov poplavne nevarnosti. V projektu lokalne zbirne ceste, 
načrtovane izven območja OPPN, je treba izdelati hidrološko 
hidravlično študijo s katero je treba predvideti ukrepe, ki bodo 
zagotovili, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti 
na poplavnem območju in izven njega. K projektu je treba 
pridobiti vodno soglasje.

X. POGOJI ZA PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

34. člen
(pogoji za prometno urejanje)

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

(2) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, 
primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge 
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. 
Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s 
tega področja.

(3) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.5 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regu-
lacija« in 4.6 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska 
regulacija – ureditev po izvedbi lokalne zbirne ceste«.

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

(1) Območje OPPN je dostopno po Cesti na Bokalce in 
Cesti na Vrhovce. Cesta na Bokalce je vzdolž območja OPPN 
rekonstruirana in razširjena ter na severni strani navezana na 
obstoječo cesto v smeri proti rondoju. Z izvedbo nove lokalne 
zbirne ceste vzhodno od območja OPPN je načrtovan priklju-
ček Ceste na Bokalce na rekonstruirano Cesto na Vrhovce. 
Rekonstrukcija Ceste na Bokalce v območju parcele PP6 je 
lahko izvedena kot samostojna faza, časovno neodvisno od 
gradnje nove lokalne zbirne ceste. Na severni strani novega 
priključka je prehod za pešce s povezavo do pločnika ob lo-
kalni zbirni cesti. Pri načrtovanju prometne ureditve v območju 
OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo Povezovalna cesta 
Brdo–Cesta Dolomitskega odreda, št. 12-1364, ki jo je julija 
2010 izdelalo in januarja 2013 ter junija 2014 dopolnilo podjetje 
PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.

(2) Dovozne ceste 1, 3 in 4 se priključujejo na Cesto na 
Bokalce. Dovozni cesti 1 in 2 v prostorski enoti P1 predstavljata 
območje umirjenega prometa. Dovoz do obstoječe enostano-
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vanjske stavbe v prostorski enoti P4 se priključuje na Cesto 
na Vrhovce. Na odseku, kje se ceste 1, 3 in 4 priključujejo na 
Cesto na Bokalce, je vozišče Ceste na Bokalce dvignjeno na 
nivo pločnika.

(3) Vozišče Ceste na Bokalce mora biti v območju križišč 
in na prehodih za pešce dvignjeno na nivo pločnika.

(4) V prostorski enoti P1 imata cesti 1 in 2 naslednji profil:
– vozišče: 2 x 2,25 m 4,50 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 6,10 m.
(5) V prostorski enoti P2 ima cesta 3 naslednji profil:
– vozišče: 2 x 3 m 6,00 m.
(6) V prostorski enoti P3 ima cesta 4 naslednji profil:
– vozišče: 2 x 3 m 6,00 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 7,60 m.
(7) V prostorskih enotah P5 in P6 ima Cesta na Bokalce 

naslednji profil:
– vozišče: 2 x 2,50 m 5,00 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 6,60 m.

(8) V prostorski enoti P6 ima Cesta na Vrhovce naslednji 
profil:

– vozišče: 2 x 3,00 m 6,00 m
– hodnik za pešce 1,50 m
– skupaj 7,50 m.

36. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so za stavbe 
v prostorskih enotah P2 in P3 v podzemnih garažah. Enosta-
novanjske stavbe tipov B in C ter vsaka polovica dvojčka v 
stavbah tipa A imajo po dve parkirni mesti zagotovljeni v sklopu 
stavbe. Stavbe tipov D in E imajo po eno parkirno mesto zago-
tovljeno v sklopu stavbe, eno pa na dovozu v garažo. Dodatna 
parkirna mesta za obiskovalce so predvidena na parkiriščih na 
zahodni strani ceste 1 in ceste 2.

(2) Število parkirnih mest je treba izračunati glede na BTP 
objekta ali dela objekta glede na namembnost.

(3) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagoto-
viti parkirna mesta (v tabeli: PM) ob upoštevanju naslednjih 
kriterijev:

Namembnost stavb Število PM za motorni promet Število PM za kolesa

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11301 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji

0,8 PM/stanovanje,
od tega 10 % za obiskovalce

1 PM /2 stanovanji 

11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine: samo kot 
rezidenca za potrebe državnikov in 
diplomatov

1 PM/4 postelje,
dodatno 10 % za obiskovalce

1 PM/2 postelji

12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev

1 PM/3 sobe, od tega najmanj 75 % PM 
za goste

0,5 PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/4 sedeže in 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta, od tega najmanj 75 % 
PM za goste

0,5 PM/4 sedeže in
0,5 PM/tekoči meter
točilnega pulta

12201 Stavbe javne uprave 1 PM/60,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 30 %
PM za obiskovalce

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1 PM/60,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 40 %
PM za obiskovalce

1 PM/100 m2 BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe 1 PM/60,00 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe 
(lokalna trgovina do 200 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(do 200 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(nad 200 m2 BTP)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za 
obiskovalce, ne manj kot 2 PM za 
obiskovalce 
na lokal

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/5 sedežev (obiskovalcev), od tega 
najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/60,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/60 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo 
(osnovne šole)

1 PM/učilnico, od tega najmanj 12 PM 
za kratkotrajno parkiranje staršev

0,5 PM/učenca od vključno 5. razreda 
navzgor in 0,3 PM/zaposlenega
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12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo (srednje 
šole)

1,25 PM/učilnico, od tega do 20 % 
za obiskovalce

1 PM/6 dijakov + 1 PM/6 zaposlenih

12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo 
(posebne šole za ovirane v razvoju)

1PM/7 učencev in dodatno 1 PM/oddelek 
za kratkotrajno parkiranje staršev

1 PM/2 učilnici

12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo 
(visoke šole)

1 PM/30,00 m2 BTP objekta (brez 
prostorov, ki so namenjeni študiju 
in vajam študentov),
od tega najmanj 20 % PM za obiskovalce

1 PM/5 študentov + 1 PM/5 zaposlenih

12640 Stavbe za zdravstveno 
oskrbo (zdravstveni dom, ambulante, 
veterinarske ambulante)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in
ne manj kot 3 PM, od tega najmanj 50 % 
PM za obiskovalce

0,5 PM/20 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (brez gledalcev) 1 PM/70,00 m2 BTP objekta 0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (pretežno 
namenjene razvedrilu, welness, 
fizioterapija, fitnes, kopališče ipd.)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 80 % PM za obiskovalce

0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (plavalni bazeni 
in pokrita kopališča, brez gledalcev)

1 PM/3 omarice, od tega najmanj 80 % 
PM za obiskovalce

0,5 PM/3 omarice

(4) Od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila 
je treba zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga eno-
sledna vozila.

(5) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z 
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

(6) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za mo-
torni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje 
električnih avtomobilov.

37. člen
(peš promet)

(1) Hodniki za pešce na cestah 1 in 2 ter na Cesti na 
Bokalce so široki najmanj 1,60 m.

(2) Pešpoti znotraj območja OPPN so široke najmanj 
1,60 m in so povezane s hodniki javnih cest na vzhodni in južni 
strani območja. Javna pešpot, ki poteka po južni in zahodni 
strani prostorske enote P1, je široka 3,00 m.

38. člen
(kolesarski promet)

V območju OPPN niso predvidene ločene kolesarske 
steze. Kolesarski promet se odvija po mešanih prometnih po-
vršinah.

39. člen
(intervencijske poti in površine)

Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z 
veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in 
ozelenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih 
površinah, mora biti omogočen dostop za intervencijska vozila.

40. člen
(dostava)

Dovoz za dostavna vozila za potrebe programa v prostor-
skih enotah P2 in P3 je treba zagotoviti v kletnih etažah stavb.

41. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko  

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

getske infrastrukture so:

– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje 
po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih 
vodov;

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

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

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

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

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

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

– del energije za potrebe stanovanjskih stavb je treba 
zagotoviti z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo 
objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s pred-
pisi, ki urejajo to področje.

(2) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.7 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

42. člen
(vodovod)

(1) Po Cesti na Bokalce poteka sekundarni vodovod NL 
DN 100, ki bo severno od območja navezan na primarni vodo-
vod. Sekundarni vodovod poteka do gradu Bokalce.

(2) Za oskrbo objektov v območju OPPN je treba na novo 
zgraditi javno vodovodno omrežje. Načrtovani so:

– ukinitev dela vodovoda NL DN 100, ki poteka od Ceste 
na Bokalce do gradu Bokalce,

– prestavitev priključkov za obstoječe objekte na južni 
strani, ki potekajo preko območja gradu Bokalce,

– gradnja sekundarnih vodovodov V1 NL DN 100 in V2 
NL DN 100 v cestah 1 in 2 s hidropostajo,

– gradnja sekundarnega vodovoda V3 NL DN 100 v javni 
pešpoti,
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– gradnja sekundarnega vodovoda V4 NL DN 100 ob 
jugozahodni strani kleti v prostorski enoti P3.

(3) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz 
obstoječega in predvidenega javnega vodovodnega omrežja.

(4) Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike ter odlok Mestne občine Ljub-

ljana, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– interni dokument JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.: 

TIDDOl – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega 
vodovodnega sistema,

– projektno nalogo št. 2645V, »Gradnja vodovoda in ka-
nalizacije na območju Bokalc (EUP RD-368, RD-438)«, ki jo je 
septembra 2013 izdelalo podjetje JP Vodovod – Kanalizacija, 
d.o.o.,

– projekt št. 2402V, »Rekonstrukcija prečrpalne postaje 
Brdo in zamenjava dela vodovoda zaradi povečanja porabe 
vode na območju Brda«, ki jo je oktobra 2007 izdelalo podjetje 
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

(5) Pred začetkom realizacije OPPN je treba obvezno 
izvesti rekonstrukcijo vodovoda v Cesti na Bokalce in prečr-
palnice Brdo.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključi-
tev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

43. člen
(kanalizacija)

(1) Na obravnavanem območju je zasnovan ločen sistem 
kanalizacijskega omrežja. Po Cesti na Bokalce poteka sekun-
darno kanalizacijsko omrežje B DN 250 za komunalno odpadno 
vodo, ki je jugovzhodno od območja navezano na primarno 
kanalizacijsko omrežje B DN 250 na Cesti na Vrhovce.

(2) Za priključitev objektov v območju OPPN je treba na 
novo zgraditi kanalizacijsko omrežje znotraj prostorskih enot 
P1, P2 in P3 in kanalizacijo za padavinske odpadne vode po 
Cesti na Bokalce do odprtega jarka, ki poteka vzhodno od 
območja OPPN. Kanalizacijsko omrežje bo v območju OPPN 
zgrajeno v ločenem sistemu.

(3) Za odvajanje komunalne odpadne vode so načrtovani:
– kanalizacija za komunalno odpadno vodo O1 GRP DN 

250 v cesti 1,
– kanalizacija za komunalno odpadno vodo O2 GRP DN 

250 v cesti 2,
– kanalizacija za komunalno odpadno vodo O3 GRP DN 

250 v cesti 3.
(4) Stavbe so priključene na javno kanalizacijsko omrežje 

za komunalne odpadne vode preko internih in skupinskih pri-
ključkov. Neposredno priključevanje je mogoče samo za odtoke 
iz pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je mogoč le preko črpališč.

(5) Za odvajanje padavinske odpadne vode so načrtovani:
– kanalizacija za padavinsko odpadno vodo P1 B DN 300 

in B DN 500 v cesti 1,
– kanalizacija za padavinsko odpadno vodo P2 B DN 400 

in B DN 500 v cesti 2,
– kanalizacija za padavinsko odpadno vodo P3 B DN 

1200 in B DN 300 v cesti 3 in
– kanalizacija za padavinsko odpadno vodo P1 B DN 500 

in B DN 300 v Cesti na Bokalce do iztoka v površinski odvodnik 
na parceli PZ10.

(6) Padavinska voda s Ceste na Bokalce se steka v ob-
stoječ odprti jarek na zahodni strani ceste. Za odvajanje pada-
vinske vode z lokalne zbirne ceste, načrtovane izven območja 
OPPN, in priključkov nanjo je treba predvideti zadrževanje pred 
iztokom v površinski odvodnik.

(7) V območju OPPN je treba predvideti zadrževanje 
padavinske vode pred iztokom kanalizacije v odprti jarek. Za 
zadrževanje padavinske vode s površin v prostorski enoti P1 
je načrtovan podzemni zadrževalnik Z1 s prostornino 220 m3 
ob Cesti na Bokalce. Za zadrževanje padavinske vode s povr-
šin v prostorski enoti P2 je načrtovan cevni zadrževalnik Z2 s 
prostornino 50 m3 na trasi padavinske kanalizacije v območju 

ceste C3. Padavinske vode s površin v prostorski enoti P3 je 
treba zadrževati v območju prostorske enote pred priključitvijo 
na javno kanalizacijsko omrežje v zadrževalniku Z3. Dimenzijo 
zadrževalnika Z3 je treba določiti v projektni dokumentaciji 
s hidravličnim izračunom glede na obseg načrtovane faze in 
količino padavinskih voda. Pri načrtovanju je treba upoštevati 
elaborat št. G19-FR/14 »Ocena vpliva predvidene pozidave 
na območju OPPN 80 grad Bokalce v Ljubljani na spremembo 
odtoka«, ki ga je v aprilu 2014 izdelalo podjetje IZVO-R, d.o.o.

(8) Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike,
– interni dokument JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.: 

TIDDOl – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega 
kanalizacijskega sistema,

– projektno nalogo št. 3312K, »Gradnja vodovoda in ka-
nalizacije na območju Bokalc (EUP RD-368, RD-438)«, ki jo je 
septembra 2013 izdelalo podjetje JP Vodovod – Kanalizacija, 
d.o.o.,

– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),

– pri načrtovanju izrabe prostora je treba upoštevati ustre-
zne odmike od javnih kanalov oziroma zagotoviti predpisane 
varovalne pasove oziroma odmike od ostalih objektov in ko-
munalnih naprav.

(9) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za 
priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

(10) Za iztok kanalizacije za padavinske vode v vodotok 
je treba pridobiti vodno soglasje.

44. člen
(plinovod)

(1) Stavbe na območju OPPN morajo biti za potrebe 
ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, razen v primeru 
uporabe obnovljivih virov energije, priključene na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina. Kadar stavbe zadovoljujejo potrebe 
po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode samo delno z 
obnovljivimi viri energije, za preostali del potreb še vedno velja 
obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delov-
nim tlakom 50–100 mbar.

(2) Glavni distribucijski plinovod N 18360 z dimenzijo 
DN 200, preko katerega so oskrbovane stavbe na območju 
OPPN, poteka v cestišču Ceste na Bokalce do gradu Bokalce. 
Pri gradu Bokalce se znotraj OPPN nahaja delno zgrajen pri-
ključni plinovod dimenzije DN 100.

(3) Za priključitev predvidenih in obstoječih stavb na pli-
novodno omrežje so načrtovani priključni plinovodi in glavno 
plinovodno omrežje po območju OPPN z navezavo na obsto-
ječi glavni distribucijski plinovod DN 200. Priključni plinovodi je 
zaključen z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, nameščeni 
v fasadi ali na njej.

(4) Pri načrtovanju plinovodnega omrežja na območju 
OPPN in oskrbe z zemeljskim plinom je treba upoštevati Idejno 
zasnovo plinovodnega omrežja, št. R-126-P/10-2013, ki jo je v 
oktobru 2013 izdelala Energetika Ljubljana, d.o.o.

(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodi-
li za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska 
območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 – EZ-1) in Tehničnimi zahtevami za graditev 
glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav 
Energetike Ljubljana, d.o.o.
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45. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko vzhodnega dela OPPN poteka 20 kV daljnovod 
DV 35kV RTP Kleče–RP Kozarje. Širina varovalnega pasu 
znaša 10,0 m, merjeno na obe strani od osi daljnovoda. Po 
območju poteka tudi razvod nizkonapetostnih zemeljskih in 
nadzemnih vodov, namenjenih napajanju obstoječih objektov 
območja, ki so napajani iz TP 20/0,4 kV Kozarje žaga.

(2) Za oskrbo objektov v območju OPPN je načrtovana 
nova TP Bokalce – grad. Za vključitev nove TP v elektroener-
getsko omrežje je treba obstoječo elektrokabelsko kanalizacijo, 
ki poteka po Cesti na Bokalce, ustrezno dograditi do odcepa 
za obstoječe stojno mesto srednjenapetostnega omrežja na 
zemljišču s parcelno številko 303/10 katastrska občina (1982) 
Šujica in vanjo uvleči srednjenapetostni priključni kabel.

(3) Nizkonapetostni razvod iz TP Bokalce – grad do me-
rilnih mest novih stavb poteka po kabelski kanalizaciji. Nova 
kabelska kanalizacija za nizkonapetostni razvod poteka po 
cestah 1, 2 in 3 in preko pešpoti, ki poteka preko parcel PS3, 
PS6 in PS8.

(4) Obstoječe nizkonapetostno omrežje je odstranjeno. 
Priključek za obstoječo stavbo O1 je zaradi načrtovanih pose-
gov v prostorski enoti P3 prestavljen.

(5) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja na ob-
močju OPPN je treba upoštevati idejno rešitev OPPN Bokalce 
– elektroenergetsko omrežje, št. ELR3-21/13T, ki jo je v novem-
bru 2013 izdelalo podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

(6) Potek trase obstoječega daljnovoda z varovalnim pa-
som je prikazan v grafičnem načrtu 4.7 »Zbirni načrt komunal-
nih vodov in naprav«.

46. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Na širšem območju sta zgrajeni dve omrežji. Ti obsto-
ječi omrežji je treba zaščititi, prestaviti ali dograditi.

(2) Na območju OPPN je obstoječe kabelsko omrežje 
Telekom v kanalizaciji, ki omogoča dograditev omrežja za za-
gotovitev potrebnih kabelskih zmogljivosti za izvedbo priključ-
kov novo predvidenih stavb na omrežje. Telemach v območju 
obdelave nima obstoječega kabelskega omrežja.

(3) Obstoječe zemeljsko kabelsko omrežje Telekoma, ki 
poteka preko območja OPPN, bo deloma prestavljeno, deloma 
ukinjeno. V času gradnje ga je treba ustrezno zaščiti.

(4) V območju OPPN je po Cesti na Bokalce, po cestah 1 
in 2 ter na vzhodni in južni strani gradu, načrtovana nova TK 
kabelska kanalizacija, ki bo omogočila priključitev stavb v ob-
močju OPPN na omrežji dveh različnih operaterjev.

(5) V kabelsko kanalizacijo je treba od priključnih mest do 
objekta uvleči naročniške kable po konfiguraciji in vrsti kablov, 
kot ju določijo izbrani operaterji.

(6) Pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje je treba v 
vseh stavbah predvideti optične notranje inštalacije.

(7) Pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja na 
območju OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo teleko-
munikacijskega kabelskega omrežja, št. 15063012, ki jo je v 
septembru 2013 izdelalo podjetje Dekatel, d.o.o.

47. člen
(javna razsvetljava)

(1) Na območju OPPN ni obstoječe javne razsvetljave.
(2) Vse javne površine v območju OPPN je treba ustrezno 

osvetliti. Na celotnem območju je treba izdelati ustrezno kabel-
sko kanalizacijo. Nova javna razsvetljava je načrtovana v Cesti 
na Bokalce in javni pešpoti.

(3) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske 
elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. 
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede ener-
gijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Svetilke 
javne razsvetljave na javni pešpoti so lahko visoke največ 
3,00 m, svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti nepo-
sredno v stanovanja.

(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skup-
nih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna 
in nebleščeča.

(5) Pri načrtovanju omrežja javne razsvetljave na območju 
OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo javne razsvetljave 
št. 10-30-2370/2440, ki jo je v oktobru 2013 izdelalo podjetje 
JRS družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvo-
dnjo električne energije d.d.

48. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati pravilnik, ki ureja o učinkovito rabo energije v stavbah.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

49. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Program opremljanja stavbnih zemljišč 80 Grad Bokalce 
(v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja) je izdelalo pod-
jetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., 
Ljubljana, pod številko projekta PO 12-027, v maju 2014.

50. člen
(območje Programa opremljanja)

(1) Program opremljanja velja za naslednje prostorske 
enote znotraj območja OPPN: P1, P2, P5 in P7 ter del P3 
(parceli PG2 in PG3).

(2) Na območju prostorske enote P4 in parcele PG1 v 
prostorski enoti P3 se uporabljajo določila Odloka o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11 – v nadaljnjem besedilu: 
PO MOL).

(3) Prostorska enota P6 je opredeljena v projektu nove 
povezovalne ceste od Ceste na Bokalce do Ceste Dolomitske-
ga odreda, ki se opremlja na osnovi Načrta razvojnih progra-
mov Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: NRP), 
št. 391: Nova povezovalna cesta od Ceste na Bokalce do Ceste 
Dolomitskega odreda, zato stroški izgradnje niso upoštevani v 
programu opremljanja.

51. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:

– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za ko-

munalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko 
omrežje),

– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Primarne in sekundarne ceste ter pripadajoči objekti 

po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinske vode.
(3) Izven območja OPPN je pogoj za gradnjo stavb znotraj 

območja OPPN rekonstrukcija javnega vodovoda v Cesti na 
Bokalce in prečrpalne postaje Brdo. Sredstva za financiranje in 
izvedbo rekonstrukcije javnega vodovoda v Cesti na Bokalce in 
prečrpalne postaje Brdo so zagotovljena na osnovi NRP MOL, 
št. 029 »Obnova obstoječega vodovoda po Cesti na Brdo« 
(odsek 1 in 2), planske postavke, št. E31205 investitorja JP 
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. (odsek 5 in 6) in na osnovi NRP 
MOL, št. 396 »Obnove kanalizacijske infrastrukture na območju 
MOL« (odsek 3 in 4).
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52. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(1) Stavbe na območju OPPN so v naslednjih obračunskih 
območjih predvidene komunalne opreme:

– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(sekundarne),

– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekun-
darno-centralni),

– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (se-
kundarno-centralni),

– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekun-
darno).

(2) Obračunska območja predvidene komunalne opreme 
so opredeljena in prikazana v Programu opremljanja.

(3) Stavbe na območju OPPN so v naslednjih obračunskih 
območjih obstoječe komunalne opreme:

– primarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(primarne),

– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(sekundarne),

– primarno vodovodno omrežje z oznako VO (primarno- 
centralni),

– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekun-
darno-centralni),

– primarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (primar-
no-centralni),

– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (se-
kundarno-centralni),

– primarno plinovodno omrežje z oznako PL (primarno),
– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekun-

darno),
– objekti za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– primarne druge javne površine z oznako JP (primar-

ne),
– sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekun-

darne).
(4) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme 

so opredeljena in prikazana v PO MOL.

53. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne 
opremo na dan 31. 5. 2014 po posameznih vrstah komunalne 
opreme in po obračunskih območjih so:

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški 
(EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 722.441,42 722.441,42

Vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 308.645,77 308.645,77

Kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 255.730,85 255.730,85

Plinovodno omrežje PL (sekundarno) 180.398,78 180.398,78

Druge javne površine JP (sekundarne) 677.092,48 677.092,48

Skupaj  2.144.309,29 2.144.309,29

(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obra-
čunskih območjih so opredeljeni v PO MOL.

(3) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi 
objekti, plinovodno omrežje in druge javne površine vključujejo 
DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, 
kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne 
vključujejo DDV.

54. člen
(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme  

na enoto mere)
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, 

preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na 
m2 neto tlorisne površine stavbe (v nadaljnjem besedilu: Ct), 
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih so:

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme Cp (EUR/m²) Ct (EUR/m²)

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 11,88 36,73

Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 5,08 15,69

Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 4,21 16,13

Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 2,97 11,38

Sekundarne druge javne površine JP (sekundarne) 11,14 42,71

Skupaj 35,28 122,64



Uradni list Republike Slovenije Št. 64 / 29. 8. 2014 / Stran 7357 

(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komu-
nalne opreme na enoto mere so upoštevane površine parcel in 
neto tlorisne površine iz prvega odstavka 55. člena tega odloka.

(3) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, 
preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na 
m2 neto tlorisne površine stavbe (v nadaljnjem besedilu: Ct), 
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih, so opredeljeni v PO MOL.

(4) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere iz prejšnjega odstavka so indeksirani na dan 31. 5. 
2014 ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posa-
mezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«, in je 1,05634. Indeksirani obračunski stroški 
obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za posamezno 
komunalno opremo zmanjšajo za obračunske stroške iste vrste 
predvidene komunalne opreme na enoto mere. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek za posamezno obstoječo 
komunalno opremo ne plača.

(5) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe 
komunalne opreme na enoto mere, upoštevani pri izračunu 
komunalnega prispevka, so:

Obstoječa komunalna oprema
Obračunsko območje obstoječe 

komunalne opreme Cp (EUR/ m²) Ct (EUR/ m²)
Primarne ceste s pripadajočimi objekti CE (primarne) 16,13 17,47
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 7,59 0,00
Primarno vodovodno omrežje VO (primarno-centralni) 2,60 2,78
Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 0,00 0,00
Primarno kanalizacijsko omrežje KA (primarno-centralni) 5,51 5,74
Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 3,40 0,00
Primarno plinovodno omrežje PL (primarno) 3,18 3,29
Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 1,16 0,00
Objekti za ravnanje z odpadki OD 0,48 0,52
Primarne druge javne površine JP (primarne) 3,02 3,26
Sekundarne druge javne površine JP (sekundarne) 0,00 0,00
Skupaj 43,07 33,05

55. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane 
v Programu opremljanja, so:

Oznaka 
prostorske eno-

te in faze
Etapa Objekt Površina 

parcele (m2)

NTP stavbe brez delov 
kleti, ki so namenjeni 

parkiranju in servisnim 
prostorom (m2)

NTP delov stavbe, ki so 
namenjeni parkiranju in 

servisnim prostorom (m2)

P1  A1-A10    
Faza 1  B1-B7    
  C1-C3    
  D1-D10    
  E1-E6 36.624 9.296,00 0,00
 SKUPAJ FAZA 1: 36.624 9.296,00 0,00
P2 Etapa 2A F2, F3, F4 14.050 2.407,00 1.784,50
Faza 2 Etapa 2B F1 0 996,00 0,00
 Etapa 2C F5 0 1.411,00 0,00
 SKUPAJ FAZA 2: 14.050 4.814,00 1.784,50
P3
Faza 3 Etapa 3B G2, podzemna garaža 2.855 83,00 1.909,00
 Etapa 3C poslovno v kleti 7.257 1.660,00 124,50
 SKUPAJ FAZA 3: 10.112 1.743,00 2.033,50
SKUPAJ: 60.786 15.853,00 3.818,00
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(2) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto 
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse 
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.

(3) Faktor dejavnosti je 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske 

stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510) in ne-
stanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),

– stavbe, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim 

prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(4) Ostale stavbe, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, 

imajo faktor dejavnosti odvisen od faktorja izrabe (v nadaljnjem 
besedilu: FI) in:

– je 1,0 za vse stavbe, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in 

manjši od 2,00, izračuna po formuli: Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.
(5) FI je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe in 

celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne 
upoštevajo bruto tlorisne površine kleti, ki so namenjene servi-
snim prostorom stavbe (garaže, kolesarnice in prostori za inšta-
lacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.

56. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih 
prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero 
lahko zavezanec priključi svojo stavbo ali mu je omogočena 
uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno 
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posa-
meznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v 
katerih se nahaja stavba.

(3) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino 
parcele upošteva površina parcel iz prvega odstavka 55. člena 
tega odloka.

(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlorisno 
površino upošteva dejanska neto tlorisna površina stavbe iz 
projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna površina 
stavbe manjša od neto tlorisna površina iz prvega odstavka 
55. člena tega odloka, se pri izračunu komunalnega prispevka za 
predvideno komunalno opremo upošteva neto tlorisno površino 
iz prvega odstavka 55. člena tega odloka.

57. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Za dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in ser-
visnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), 
se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče 
objekte ter vodovodno omrežje.

(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezah-
tevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o 
vrstah objektov glede na zahtevnost.

(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri 
odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:

– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki 
se odstranijo, in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi 
stavba, za katero se odmerja komunalni prispevek,

– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na 
kateri se nahaja stavba, za katero se odmerja komunalni prispe-
vek, na podlagi dokazil o plačilih.

(4) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejš-
njega odstavka odloči organ mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.

(5) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-
cele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območ-
ju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine stavbe z določeno 
komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij) 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga ob-

javlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(6) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka.

58. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo 
stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 
12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640), če je 
100-odstotni lastnik in investitor teh stavb Mestna občina Ljub-
ljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če 
je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela stavbe, se lahko 
oprostitev upošteva le za ta del stavbe.

59. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upošte-
vana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana 
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunal-
nega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, 
da zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradi del 
ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri 
namerava graditi stavbo. V tem primeru se v pogodbi o opre-
mljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

60. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. Parcelacija:
– zemljišče, ki ga zajemajo parcele PE1, PE2, PE3 in PE4, 

je lahko razdeljeno na parcele PE1/1, PE1/2 in PE1/3, namenje-
ne gradnji stavb tipa E ali tipa C,

– parcele PE1/1, PE1/2, PE1/3, PC1, PC2 in PC3 se lahko 
razdelijo na manjše parcele, namenjene gradnji stanovanjskih 
dvojčkov tipa A,

– zemljišče, ki ga zajemajo parcele PD2, PD3, PD4 in PD5, 
je lahko razdeljeno na parcele PD2/1, PD2/2 in PD2/3, namenje-
ne gradnji stavb tipa D ali tipa B,

– dopustne delitve parcel so določene v grafičnem načrtu 
št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom 
javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

2. Zazidalna zasnova:
– v prostorski enoti P1 je na parcelah PA1 in PA2, PA3 in 

PA4, PA5 in PA6, PA7 in PA8 ter PA9 in PA10 namesto para sta-
novanjskega dvojčka dopustno postaviti prostostoječo eno- ali 
dvostanovanjsko stavbo v enakih gabaritih,

– v prostorski enoti P1 je na parcelah PE1/1, PE1/2, PE1/3, 
PC1, PC2 in PC3 dopustno postaviti prostostoječo eno- ali dvo-
stanovanjsko stavbo tipa A, če se parcele razdelijo na manjše 
parcele, pa tudi stanovanjske dvojčke tipa A,

– na parcelah, namenjenih gradnji stavb tipa B, so dopust-
ne tudi stavbe tipa D,

– na parcelah, namenjenih gradnji stavb tipa C, so dopust-
ne tudi stavbe tipa E,

– na parcelah PE1/1, PE1/2, PE1/3, PD2/1, PD2/2, PD2/3, 
PC1, PC2 in PC3 morajo biti stavbe naslonjene na gradbeno 
linijo, ki je določena v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt 
z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.

3. Tlorisni gabariti stavb:
– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb nad 

terenom so:
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a) pri dimenzijah posameznih delov stavb v prostorski 
enoti P1 do ±0,50 m, celotna dolžina stavbe lahko odstopa 
samo navzdol do –1,00 m,

b) pri dolžini stavb F1, F3 in F5 do –1,00 m,
c) pri širini stavb F1, F3 in F5 do ±1,00 m,
d) pri stavbah F2 in F4 navzdol do –1,00 m,
e) pri stavbi G2 do ±1,00 m,
– na južni strani pritličnih delov stavb v prostorski enoti P1 

lahko v območju zunanjih teras preko tlorisnih gabaritov segajo 
konzolno oblikovane pergole, široke do 3,00 m,

– pri stavbah tipov B in D v prostorski enoti P1 lahko na 
severni strani stavb preko tlorisnih gabaritov segajo konzolni 
nadstreški nad vhodi in uvozi v garaže.

4. Višinski gabariti in etažnost stavb:
– dopustna je podkletitev vseh stavb v prostorski enoti P1 

z največ eno kletno etažo,
– pri stavbah v prostorski enoti P1 lahko višina h odstopa 

do ±0,50 m,
– pri stavbah E5 in E6 je lahko nadstropna etaža izvedena 

tudi nad vzhodnim delom pritličja,
– pri stavbah E1, E2, E3 in E4 ter pri stavbah C1, C2 in 

C3 je lahko nadstropna etaža izvedena tudi nad zahodnim 
delom pritličja,

– če so v nizu 1 v prostorski enoti P1 namesto stanovanj-
skih dvojčkov grajene enostanovanjske stavbe, je dopustna 
izvedba nadstropne etaže nad celotnim pritličjem,

– pri stavbah F1, F3 in F5 število etaž nad terenom lahko 
odstopa znotraj dopustne višine stavb,

– pri stavbah F1, F2, F3 in F4 lahko višina h odstopa do 
±0,50 m,

– pri stavbi F5 lahko višina odstopa navzgor do +0,50 m 
in navzdol do –4,00 m.

– pri stavbi G2 lahko višina odstopa do ±1,00 m.
5. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– odstopanja višinskih kot pritličij so lahko do ±0,50 m,
– višinske kote internih cest lahko odstopajo do ±0,50 m,
– višinske kote javnih cest lahko odstopajo do ±1,00 m.
6. Zmogljivost območja:
– število oskrbovanih stanovanj v prostorski enoti P2 

lahko odstopa do +10 % in neomejeno navzdol,
– BTP lahko odstopajo v okviru dopustnih gabaritov stavb,
– zunanji gabariti morebitnih novih stavb G1/2 in G1/3 

bodo določeni na podlagi opravljenih predhodnih raziskav in 
izdelanega konservatorskega načrta ter pridobljenega kultur-
novarstvenega soglasja. Skupna BTP stavb G1/1, G1/2 in G1/3 
nad terenom ne sme presegati 3.000 m2.

7. Prometne, komunalne in energetske ureditve:
– Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od pote-

ka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske in-
frastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda.

– V fazi 3 je do začetka gradnje etape 3B dopustna uredi-
tev zbirnega in prevzemnega mesta za odpadke na terenu pri 
vstopu v območje. Zbirno-prevzemno mesto za odpadke mora 
biti na vizualno neizpostavljeni lokaciji in prikrito z zelenjem.

– Dodatno transformatorsko postajo za potrebe območja 
OPPN je dopustno zgraditi v kleti stavb v prostorski enoti P3 
pod pogojem, da je pridobljeno soglasje distributerja električne 
energije.

– Rešitve za zadrževanje padavinske vode na območju 
OPPN pred iztokom v odprti odvodnik lahko odstopajo na 
podlagi hidrološko hidravlične študije in pod pogojem, da je 
pridobljeno vodno soglasje.

8. Zaščita pred hrupom:
– Rešitve v zvezi s pasivno zaščito pred hrupom lahko 

odstopajo, če je njihova ustreznost dokazana z elaboratom 
pasivne zaščite stavb.

9. Etapnost gradnje:
– Če pred pričetkom gradnje stavb v fazi 1 ni mogoče 

zagotoviti ustreznih protihrupnih ukrepov, s katerimi bo zagoto-
vljeno, da kritična vrednost hrupa v območju gradnje stavb E5, 
D6, D7, D8, D9 in D10 ne bo presežena, je gradnja teh stavb 
dopustna kasneje kot samostojna faza.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

61. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

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

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

– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastruktur-
ne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in tere-
na. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih objektov 
in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje 
posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sose-
dnji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. 
Stopnjo poškodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo. V 
fazi PGD za vsako posamezno etapo strokovnjak s področja 
gradbenih konstrukcij določi, katere od obstoječih objektov je 
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;

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

62. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem 
območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, komunalne, 

energetske, telekomunikacijske in vodne infrastrukture,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 

dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, 
namenjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest 
in zelenih površin,

– vzdrževalna dela v stavbah,
– vzdrževalna dela na ovoju stavb, če so ohranjene obli-

kovne lastnosti fasad stavb znotraj prostorske enote,
– vzdrževalna dela na inštalacijah in napravah v objektu 

in na njem,
– dela v zvezi z zunanjo ureditvijo, če je ohranjena krajin-

ska zasnova zunanje ureditve,
– nadzidave stavb v prostorski enoti P1 v okviru gabaritov, 

ki so dopustni s tem odlokom. Nadzidan del mora biti oblikovno, 
barvno ter glede uporabe, materialov usklajen s preostalim 
delom objekta;

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

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

63. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Vič,
– Četrtni skupnosti Rožnik.

64. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-25/2011-77
Ljubljana, dne 7. julija 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2725. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni 
list RS, št. 17/14) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/14) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
 

Tarifna skupina Enota
Cena brez 

DDV na 
enoto

Dodatek za 
povečanje 
energetske 

učinkovitosti na 
enoto 

Prispevek za 
zagotavljanje 

podpor 
proizvodnji 
električne 
energije v 

soproizvodnji z 
visokim 

izkoristkom in iz 
OVE na enoto

22% DDV 
Končna cena 

z DDV na 
enoto

GOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 46,2927 0,5000 0,99627 10,5136 58,3026

za priključno moč
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 9.553,2010 2.101,7042 11.654,9052
   in obračun po vodomeru

NEGOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 51,5403 0,5000 0,99627 11,6680 64,7046

za priključno moč
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 11.058,2258 2.432,8097 13.491,0355
   in obračun po vodomeru
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V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote 
in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) 
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople 
vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi 
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po 
toplotnem števcu.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 49/14.

3. člen
Ta cenik začne veljati 1. septembra 2014.

Ljubljana, dne 26. avgusta 2014

Samo Lozej l.r.
Direktor

MORAVSKE TOPLICE

2726. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje 
v Tešanovcih

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je župan Občine Moravske 
Toplice sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  
in dopolnitev Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za stanovanjsko naselje  
v Tešanovcih

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko naselje v Tešanovcih (v nadaljnjem besedilu: 
spremembe in dopolnitve OPPN), ki je bi sprejet z Odlokom 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 
naselje Tešanovci (Uradni list RS, št. 95/09).

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

OPPN)
(1) V jugovzhodnem delu območja OPPN se nahaja del-

no zasuta opuščena gramozna jama, katero je v skladu z 
veljavnim OPPN potrebno v celoti zasuti in urediti kot zeleno 
površino.

(2) V času zasipavanja gramozne jame se je izkazal inve-
sticijski interes, da se še nezasuti del gramozne jame uredi kot 
ribnik, ob njem pa se uredi prostor za piknike, na katerem se 
postavi objekt za spravilo rekvizitov in pripravo ter užitje hrane 
oziroma pijače.

(3) Z veljavnim OPPN takšna prostorska ureditev ni do-
pustna, zato je investitor podal pobudo za pripravo sprememb 
in dopolnitev podrobnega načrta.

3. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN, predmet 
načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev OPPN)

(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN 
obsega zemljišče s parcelno številko 538/25 v k.o. Tešanovci 
(93). Predmetno zemljišče meri 2.282 m² in je v naravi delno 
travnik, delno opuščena gramozna jama.

(2) S spremembami in dopolnitvami OPPN se na predme-
tnem zemljišču določijo prostorsko izvedbeni pogoji za ureditev 
ribnika in prostora za piknike, vključno s pogoji za postavitev 
objekta za spravilo rekvizitov in pripravo ter užitje hrane oziro-
ma pijače.

(3) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo 
na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost na-
črtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in 
objektov, zato se v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju izvede skrajšani postopek priprave sprememb in 
dopolnitev OPPN. Rok za predložitev smernic in mnenj se 
skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili veljavne 
prostorske zakonodaje.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Za postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN so 
opredeljeni naslednji okvirni roki:

– objava Sklepa o začetku priprave OPPN (avgust 2014),
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN, (7 dni 

po objavi sklepa),
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 

in odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na 
okolje (15 dni po pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPPN),

– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (7 dni po prido-
bitvi smernic za načrtovanje),

– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
na krajevno običajen način,

– začetek 15-dnevne javne razgrnitve z javno obravnavo 
(7 dni po objavi javnega naznanila o javni razgrnitvi),

– izdelava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgr-
nitve in javne obravnave (7 dni po javni razgrnitvi),

– sprejem stališč do pripomb na občinskem svetu,
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPPN (7 dni 

po objavi stališč do pripomb in predlogov javnosti),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog 

OPPN (15 dni po pripravi predloga sprememb in dopolnitev 
OPPN),

– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
OPPN (7 dni po pridobitvi mnenj),

– obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb 
in dopolnitev OPPN na občinskem svetu,

– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice 

za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih 
ureditev iz njihove pristojnosti)

(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike 

Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 
ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-
gijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-
gijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
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– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska uli-
ca 31a, 9000 Murska Sobota,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Telemach d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lenda-
vska ulica 29, 9000 Murska Sobota,

– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopali-
ška ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanov-
ci 32B, 9226 Moravske Toplice,

– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev OPPN)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN v celoti financira 

investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpol-
njuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

8. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Moravske Toplice.

Št. 350-00003/2014-7
Moravske Toplice, dne 6. avgusta 2014

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

NAKLO

2727. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Osnovna šola Naklo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni 
list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 
24. redni seji dne 27. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola Naklo

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 

Naklo (Uradni list RS, št. 55/08, 107/09 in 57/10) – v nada-

ljevanju: Odlok – se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se 
spremenjen glasi:

»Naziv in sedež ustanovitelja je:
Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.«

2. člen
V Odloku se spremeni drugi odstavek 3. člena, ki se 

spremenjen glasi:
»V sestavo OŠ Naklo sodijo:
– centralna šola Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo,
– Podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Na-

klo,
– Podružnična šola Duplje, Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
ter
– organizacijska enota Vrtec, ki bo od 1. 9. 2014 delovala 

na dveh lokacijah: Vrtec Mlinček, Krakovo 73, 4202 Naklo, in 
Vrtec Jelka, Sp. Duplje 2, 4203 Duplje.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2014
Naklo, dne 27. avgusta 2014

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

POSTOJNA

2728. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Postojna

Na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 5. člena Odloka o ob-
činskih cestah (Uradni list RS, št. 128/03, 91/05 in 19/09) in 
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 8. 7. 
2014 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, 
so prikazane na karti: »Pregledna karta občinskega cestnega 
omrežja« in »Pregledna karta občinskega cestnega omrežja – 
Območje mesta Postojna«, ki sta na vpogled na sedežu občine. 
Informativni prikaz poteka kategoriziranih občinskih cest je 
prikazan tudi v geografskem informacijskem sistemu občine.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 

v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v 
občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
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3. člen
Lokalne ceste v mestu Postojna in ostalih naseljih z 

uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podka-
tegorije:

– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano 
oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prome-
tnih tokov iz posameznih območij mesta Postojna ter ostalih 
naselij na ceste višje kategorije,

– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki 
so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do 
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne 
in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in re-
kreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Postojna 
in ostalih naselij.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini  

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]

1 001201 621 PODKRAJ – BUKOVJE 913 5.962 V 2.004 – 
AJDOVŠČINA

2 041012 212 UNEC – PLANINA 821050 3.037 V 1.040 – 
CERKNICA

3 041014 226170 PLANINA – R2 409 409 150 V

4 041015 041010 ODCEP V KRIŽIŠČU LAZE – 
PLANINA 226170 42 V

5 226171 640 LAZE – PLANINA 041010 1.794 V 1.382 – 
LOGATEC

6 226172 409 PLANINA – POKOPALIŠČE 226170 118 V

7 321051 409 PLANINA – STUDENO – ERAZEM 913 8.200 V

8 321071 321050 BELSKA ŽAGA – BELSKO – 
BUKOVJE 913 2.531 V

9 321072 321070 BELSKO – GORENJE A.P. 1.241 V

10 321101 913 RT 913 – PIVKA JAMA PIVKA JAMA 2.557 V

11 321111 914 KALIČ KALIČ 3.074 V

12 321141 409 HRENOVICE 821840 692 V

13 321142 409 STUDENEC NADVOZ 1.284 V

14 321151 913 VRHE – LANDOL – R2 409 409 5.344 V

15 321152 913 VRHE – RT 913 321150 333 V

16 321161 321150 LANDOL – ŠMIHEL 821500 1.185 V

17 321191 409 BOLK – DILCE – HRUŠEVJE 321250 1.522 V

18 321201 409 HRUŠEVJE – STRANE – 
M. UBELJSKO – TRIHIŠE 409 7.180 V

19 321211 409 M. BRDA – BREZJE 321200 3.118 V

20 321221 321200 M. UBELJSKO – V. UBELJSKO – 
RAZDRTO 444 3.015 V

21 321222 444 RAZDRTO – R2 409 409 906 V

22 321241 409 HRUŠEVJE – SAJEVČE – RAKULIK 821780 4.347 V

23 321251 409 HRUŠEVJE – OREHEK – 
PRESTANEK 6 7.419 V

24 321261 6 G1 6 – GROBIŠČE – ŠTIVAN 321270 2.933 V

25 321271 6 MATENJA VAS – ŠTIVAN – GRAD 
PRESTRANEK 321250 1.910 V

26 321281 321250 PRESTRANEK – KOČE – SLAVINA 
– SELCE 6 3.164 V 560 – PIVKA
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini  

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]

27 321311 6 PRESTRANEK – SMETIŠČE – POD 
MLADIKO 409 8.139 V

28 323011 321310 RAUBARKOMANDA 914 2.004 V

V…vsa vozila Skupaj: 83.201 m

5. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini  

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]

1 322031 409 KOLODVORSKA CESTA 322020 381 V

2 322032 322020 VOLARIČEVA ULICA 322090 858 V

3 322041 322090 ERAZMOVA ULICA 322100 455 V

4 322051 409 KALISTROVA – CANKARJEVA 322080 505 V

5 322091 322080 CESTA NA KREMENCO IV 322090 378 V

6 322092 322090 CESTA NA KREMENCO III 322090 245 V

7 322093 322090 CESTA NA KREMENCO II 322040 480 V

8 322101 322090 CESTA V STARO VAS 322040 618 V

9 322111 409 PREČNA ULICA 322090 86 V

10 322121 913 TRŽAŠKA CESTA I 322120 959 V

11 322122 322120 TRŽAŠKA CESTA II 322120 258 V

12 322123 322120 REŠKA CESTA 409 214 V

13 322131 913 KOSOVELOVA ULICA 322120 858 V

14 322141 409 POVEZOVALNA 322120 182 V

15 323531 322120 KAZARJE 409 443 V

V…vsa vozila Skupaj: 6.920 m

6. člen
Mestne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]
1 322021 322030 KOLODVOR 822640 461 V
2 322071 409 KAZARJE – NOVA CESTA IOC 409 310 V
3 322081 322030 ULICA 1. MAJA OBČINA 549 V
4 323051 409 POD OSTRIM VRHOM 323060 592 V
5 323061 409 POT NAPOLJANE 822620 166 V
6 323081 323390 ZA SOVIČEM 323060 163 V
7 323091 409 NOTRANJSKA ULICA 322030 253 V
8 323131 6 INDUSTRIJSKA CESTA 409 577 V
9 323141 322050 KRAIGHERJEVA ULICA 322080 415 V
10 323161 409 VOJKOVA ULICA 322080 436 V
11 323171 322080 GREGORČIČEV DREVORED HŠ 4 391 V
12 323181 322080 PREŠERNOVA ULICA HŠ 2 324 V
13 323191 322080 KIDRIČEVO NASELJE I 322030 452 V
14 323241 322090 KAJUHOVA ULICA HŠ 24 251 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]
15 323251 322090 UL. DOLOMITSKEGA ODREDA HŠ 25 293 V
16 323261 322090 UL. IX. KORPUSA HŠ 17 181 V
17 323321 322090 ROŽNA ULICA 322090 687 V
18 323331 322090 UL. FRANCA SMRDUJA HŠ 21 276 V
19 323341 322100 PIVŠKA ULICA 322090 223 V
20 323391 409 TOMŠIČEVA ULICA HŠ 2 476 V
21 323441 322130 VILHARJEVA ULICA 913 526 V
22 323461 409 JENKOVA ULICA HŠ 7 197 V
23 323491 322140 LOG 322140 320 V
24 323501 322130 GLOBOČNIKOVA ULICA 322120 363 V
25 323551 6 ZALOG 322550 583 V

26 323571 6 UL. IVANA VADNALA – 
UL. PADLIH BORCEV 323580 189 V

27 323581 321250 UL. PADLIH BORCEV HŠ 13 569 V
28 323591 409 ZDRAVSTVENI DOM ZD 198 V
V…vsa vozila Skupaj: 10.421 m

7. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]
1 821011 821050 PLANINA – MALNI – HASBERG 041010 2.301 V
2 821012 821010 ČISTILNA NAPRAVA MALNI ČN 792 V
3 821013 821010 ODCEP HASBERG HŠ 184 92 V

4 821021 409 R2 409 – PLANINA 34 – JP 
821051 821050 112 V

5 821022 821020 D. PLANINA 32 HŠ 32 54 V
6 821023 821050 D. PLANINA – POVEZOVALNA 041010 76 V
7 821024 409 PLANINA 3 HŠ 3 39 V
8 821025 226170 PLANINA 1A HŠ 1A 90 V
9 821031 409 PLANINA 16A HŠ 16A 381 V
10 821041 821030 PLANINA 18 HŠ 18 188 V
11 821051 409 PLANINA – 821051 821050 46 V

12 821052 041010 CESTA SKOZI NASELJE 
PLANINA 409 1.083 V

13 821053 041010 PLANINA 38 821050 74 V

14 821061 409 RAVBARJEV STOLP – BIVŠA 
ŽAGA HŠ175A 399 V

15 821071 409 PLANINA – 321051 321050 99 V
16 821081 321050 PLANINA 199A HŠ 199A 173 V
17 821082 409 G. PLANINA – GRIČ – LOHAČA 409 1.998 V
18 821083 409 PLANINA 170A HŠ170B 132 V
19 821084 821080 G. PLANINA – ČEZ GRIČ 821080 449 V
20 821085 821080 PLANINA – PRI KAMNOLOMU 821080 331 V
21 821086 821080 PLANINA 141 821080 180 V
22 821087 821080 PLANINA 134A HŠ 134A 94 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]
23 821088 821080 PLANINA 196 HŠ 196 33 V
24 821089 321050 PLANINA 240 HŠ 240 113 V
25 821091 321050 PLANINA 222 HŠ 222 50 V
26 821093 409 PLANINA NH HŠ NH 99 V
27 821094 409 PLANINA 154 HŠ 154 49 V
28 821101 409 LIPLJE – MEŽNAR HŠ 8 64 V
29 821111 321050 STUDENO 97 HŠ 97 102 V
30 821121 321050 STUDENO 91 HŠ 91 70 V
31 821131 321050 STUDENO – 821141 821140 103 V
32 821141 321050 STUDENO – CERKEV CERKEV 305 V
33 821151 821140 STUDENO 62 HŠ 62 179 V
34 821161 321050 STUDENO 42 HŠ 42 94 V
35 821171 321050 STUDENO 44 HŠ 44 50 V
36 821181 321050 STUDENO 36 HŠ 36 58 V
37 821191 321050 STUDENO 30A HŠ 30A 47 V
38 821201 321050 STUDENO 26A HŠ 26A 46 V
39 821211 821200 STUDENO – MILAVEC HŠ NH 139 V
40 821221 321050 STUDENO 16A HŠ 16A 140 V
41 821231 321050 STUDENO 7 HŠ 7 64 V
42 821241 321050 STUDENO ZA 1B HŠ 1B 96 V

43 821251 321050 STUDENO – VODNI 
REZERVOAR REZERVOAR 255 V

44 821252 321050 STUDENO 108 HŠ 108 188 V
45 821261 821280 STRMCA – BIVŠI OBJEKT JLA OBJEKT 308 V
46 821271 821280 STRMCA – OB VODNJAKU 821280 59 V
47 821281 821280 STRMCA 25 HŠ 25 99 V
48 821282 321050 321051 – STRMCA – 321051 321050 1.439 V
49 821291 321050 LOHAČA 18 HŠ 18 139 V
50 821292 321050 LOHAČA 6 HŠ 6 54 V
51 821301 321070 BUKOVJE – GRAPA – ŽAGA I 321070 612 V
52 821302 821300 BUKOVJE – GRAPA – ŽAGA II ODCEP 39 V
53 821311 913 BUKOVJE – MIMO ŠOLE 913 226 V
54 821321 913 RT 913 – BUKOVJE 30A HŠ 30A 53 V
55 821322 913 BUKOVJE 31 HŠ 31 85 V
56 821331 913 BUKOVJE 51 HŠ 51 231 V
57 821341 001200 BUKOVJE 43 HŠ 43 186 V
58 821351 821360 GORENJE 11 HŠ 11 118 V

59 821361 821370 GORENJE – CERKEV 
SV. LENARTA CERKEV 180 V

60 821362 821360 GORENJE – CERKEV – NOVE 
HIŠE PARC. 602 94 V

61 821371 821420 GORENJE 27 HŠ 27 395 V
62 821372 821370 GORENJE – NOVE HIŠE PARC. 872 108 V
63 821381 821370 GORENJE 30 HŠ 30 272 V
64 821391 821380 GORENJE – ZADNJA HIŠA HŠ NH 61 V
65 821401 821400 BELSKO 31 HŠ 31 251 V
66 821402 321070 BELSKO – STARA CESTA 321070 357 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]
67 821403 821400 BELSKO – 6B HŠ 6B 74 V
68 821404 321070 BELSKO NOVA POVEZAVA 820400 95 V
69 821405 321070 BELSKO 4 HŠ 4 63 V
70 821406 321070 BELSKO IGRIŠČE 321070 281 V
71 821407 821400 BELSKO 19 – 22 821400 86 V
72 821411 821400 BELSKO – POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 126 V
73 821412 821400 BELSKO 36A HŠ 36A 131 V
74 821421 321070 BELSKO 40 HŠ 40 88 V
75 821422 321070 GORENJE – BUKOVJE 321070 871 V
76 821424 321070 BUKOVJE 24 HŠ 24 40 V
77 821431 913 PREDJAMA – RT 913 913 1.397 V
78 821432 821430 PREDJAMA 45 HŠ 45 117 V
79 821441 913 PREDJAMA – POVEZAVA I 913 511 V
80 821442 821440 PREDJAMA – POVEZAVA II 913 749 V
81 821443 821440 PREDJAMA 25 HŠ 25 127 V

82 821461 913 PREDJAMA – KROŽNO DO 
CERKVE 821460 960 V

83 821471 821490 ŠMIHEL POD NANOSOM 45 HŠ 45 110 V
84 821472 821490 ŠMIHEL POD NANOSOM 44 HŠ 44 68 V

85 821481 821490 ŠMIHEL POD NANOSOM – 
MALNAR HŠ 65 1.493 V

86 821482 821490 ŠMIHEL POD NANOSOM – 
821481 821480 24 V

87 821491 321160 ŠMIHEL POD NANOSOM – 
POVEZAVA I 821490 89 V

88 821492 821490 ŠMIHEL POD NANOSOM – 
POVEZAVA II 821480 390 V

89 821493 821500 CESTA SKOZI ŠMIHEL NA ČODRU 738 V

90 821501 321160 ŠMIHEL POD NANOSOM – 
CERKEV SV. JURIJA CERKEV 398 V

91 821503 821500 SV. JURIJ – STRANE 321200 2.450 V
92 821511 321150 LANDOL – BRINJE RAZCEP 131 V
93 821521 321150 LANDOL 34 HŠ 34 66 V
94 821522 321150 LANDOL 40 HŠ 40 53 V
95 821531 321150 LANDOL – POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 153 V
96 821533 821530 LANDOL – IGRIŠČE HŠ 22B 43 V
97 821541 321150 LANDOL 19A HŠ 19A 68 V
98 821551 321150 LANDOL HŠ 9 HŠ 9 81 V
99 821552 321150 LANDOL 2 HŠ 2 69 V
100 821561 821580 V. UBELJSKO – POTOK MOČILA POTOK 124 V
101 821571 321220 V. UBELJSKO 10 HŠ 10 76 V
102 821581 321220 V. UBELJSKO 19 HŠ 19 162 V
103 821582 821580 V. UBELJSKO 24 HŠ 24 28 V
104 821601 321220 V. UBELJSKO 34 HŠ 34 68 V
105 821602 321220 V. UBELJSKO 38 HŠ 38 34 V
106 821611 321220 V. UBELJSKO 321220 174 V
107 821621 321200 STRANE – MLIN HŠ 26 299 V
108 821631 321200 STRANE 16 HŠ 16 51 V



Stran 7368 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]

109 821641 321200 STRANE – OKROG CERKVE 821620 214 V

110 821651 321200 STRANE 8C HŠ 8C 272 V

111 821661 321200 OGRADE 25 HŠ 25 154 V

112 821662 321200 MALO UBELJSKO 25 PARC. 1963 63 V

113 821671 821620 STRANE 11 HŠ 11 69 V

114 821681 321210 BREZJE POD NANOSOM 8 HŠ 8 135 V

115 821682 321210 MALA BRDA 9C HŠ 9C 89 V

116 821691 821680 BREZJE POD NANOSOM 7 HŠ 7 95 V

117 821711 321250 HRUŠEVJE KAMNOLOM 321240 754 V

118 821713 821710 HRUŠEVJE 38 HŠ 38 55 V

119 821721 321250 HRUŠEVJE – CERKEV 
SV. DANIJELA 321240 297 V

120 821722 821720 HRUŠEVJE – R2 409 409 59 V

121 821723 409 HRUŠEVJE 2 HŠ 2 693 V

122 821724 821720 HRUŠEVJE HŠ 18 HŠ 18 50 V

123 821731 409 HRUŠEVJE 80 HŠ 80 163 V

124 821741 321240 HRUŠEVJE 50 HŠ 50 79 V

125 821751 409 SLAVINJE – PODVOZ POD 
AC – CEGUNCA 321210 187 V

126 821752 409 R2409 – SLAVINJE HŠ 13 412 V

127 821761 321240 SAJEVČE – LC 321241 321240 409 V

128 821762 821760 SAJEVČE 14 HŠ 14 568 V

129 821771 821760 SAJEVČE 11 HŠ 11 300 V

130 821781 321240 RAKULIK HŠ 9 HŠ 9 67 V

131 821782 321240 RAKULIK 17 HŠ 17 294 V

132 821791 321240 RAKULIK – CERKEV 
SV. JANEZA CERKEV 289 V

133 821801 409 SLAVINJE – R2 409 409 169 V

134 821811 821800 SLAVINJE – STARA CESTA 821750 224 V

135 821821 321200 VELIKA BRDA – KZ ŠKULE HŠ 12 862 V

136 821831 321140 HRENOVICE – HRAŠČE 822010 474 V

137 821832 321140 HRENOVICE – LC 321151 321150 431 V

138 821833 821830 HRENOVICE 5A HŠ 5A 65 V

139 821841 321140 HRENOVICE 14A HŠ 14A 171 V

140 821842 821840 HRENOVICE 10 HŠ 10 46 V

141 821851 321140 HRENOVICE 28A HŠ 28A 171 V

142 821852 821850 HRENOVICE 27A HŠ 27A 24 V

143 821861 409 SP. BOLK – HRENOVICE 409 587 V

144 821862 821860 HRENOVICE 51 HŠ 51 93 V

145 821871 821860 HRENOVICE 41B HŠ 41B 96 V

146 821881 821910 POKOPALIŠČE FARA POKOPALIŠČE 231 V

147 821891 821910 FARA – POVEZAVA 821910 82 V

148 821901 821910 GORIČE IGRIŠČE IGRIŠČE 395 V

149 821911 821910 GORIČE 7 HŠ 7 88 V

150 821912 321150 FARA – CERKEV CERKEV 551 V

151 821913 409 R2 409 – GORIČE – CERKEV 821900 552 V

152 821921 321140 STUDENEC – GASILSKI DOM GAS. DOM 75 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini  

[m]

153 821931 321140 STUDENEC – RAZCEP 
POLJSKIH POTI RAZCEP 140 V

154 821941 321140 STUDENEC 3A HŠ 3A 53 V
155 821961 321190 DILCE – GORIČE 409 203 V
156 821962 822010 HRAŠČE – 822012 822010 641 V
157 821963 821960 HRAŠČE – NOVEHIŠE I GOZDNA 251 V
158 821964 821960 HRAŠČE – NOVEHIŠE II GOZDNA 74 V
159 821965 321190 DILCE 19 HŠ 19 104 V
160 821966 409 ZA GORIČE 321190 125 V
161 821971 822010 HRAŠČE – POVEZAVA I 409 169 V
162 821972 821970 HRAŠČE 91 HŠ 91 92 V
163 821981 822010 HRAŠČE – POVEZAVA II 409 197 V
164 821982 821980 HRAŠČE 99A HŠ 99A 62 V
165 821991 822010 HRAŠČE 108 HŠ 108 125 V
166 822001 822010 HRAŠČE – POVEZAVA III 822010 172 V
167 822012 409 R2 409 – HRAŠČE – R2 409 409 1.187 V
168 822013 822010 HRAŠČE 92 HŠ 92 120 V
169 822031 822050 MALI OTOK 11 HŠ 11 140 V
170 822032 822030 MALI OTOK 12A HŠ 12A 72 V
171 822033 822030 MALI OTOK 11B HŠ 11B 47 V
172 822042 409 PASJE HIŠE HŠ 88 121 V
173 822051 409 SMREKCE HŠ 4 81 V
174 822052 409 R2 409 – MALI OTOK – CERKEV CERKEV 969 V

175 822061 322040 CESTA V STARO VAS – STARA 
VAS – ČN ČN 1.297 V

176 822062 822060 POD JELOVICO HŠ 2A 672 V
177 822063 822060 BREZOV DREVORED HŠ 4 59 V
178 822071 822060 GORIČICA 822060 212 V
179 822081 822060 STARA VAS 2D HŠ 2D 170 V
180 822082 822060 STARA VAS 10B HŠ 10B 96 V
181 822091 822060 STARA VAS – PARCELA ŠT. 885 PARC. 885 225 V
182 822101 822060 STARA VAS – 321311 321310 987 V
183 822102 321310 JERŠICE – KOČA MLADIKA MLADIKA 1.118 V
184 822111 913 RT 913 – ZAGON – RT 913 913 1.820 V
185 822112 822110 ZAGON 23 HŠ 23 28 V
186 822113 822110 ZAGON 22 HŠ 22 30 V
187 822114 822110 ZAGON 38 HŠ 38 85 V
188 822115 822110 ZAGON – IGRIŠČE IGRIŠČE 219 V
189 822121 822110 ZAGON 42 HŠ 42 946 V
190 822141 913 VELIKI OTOK – RT 913 913 408 V
191 822151 913 VELIKI OTOK 38A HŠ 38A 245 V
192 822152 822150 VELIKI OTOK 38B HŠ 38B 39 V
193 822161 822150 VELIKI OTOK 43 HŠ 43 155 V
194 822171 913 VELIKI OTOK 49 HŠ 49 77 V
195 822172 913 OIC V.O. – CESTA I OGRAJA 146 V
196 822173 822170 OIC V.O. – CESTA II 822170 523 V
197 822174 822170 OIC V.O. – CESTA III 822170 127 V
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198 822175 913 OIC V.O. – CESTA IV 822170 59 V

199 822176 822170 OIC V.O. – CESTA V 822170 88 V

200 822177 822170 OIC V.O. – CESTA VI 822170 65 V

201 822178 822170 OIC V.O. – CESTA VII 822170 57 V

202 822181 321280 SLAVINA – ŽELEZNICA – G1 6 6 676 V

203 822191 321280 SLAVINA 69 HŠ 69 257 V

204 822192 321280 SLAVINA 8A HŠ 8A 26 V

205 822201 822190 SLAVINA 50 HŠ 50 549 V

206 822211 822200 SLAVINA 48A HŠ 48A 138 V

207 822212 822210 SLAVINA 49B HŠ 49B 73 V

208 822221 822200 SLAVINA – POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 106 V

209 822231 822200 SLAVINA – POVEZAVA 822240 79 V

210 822241 822230 SLAVINA – SLUGOV MLIN GOZDNA 941 V

211 822251 822230 SLAVINA – 321281 321280 96 V

212 822252 822250 SLAVINA – KAPELICA I 822200 63 V

213 822253 822250 SLAVINA – KAPELICA II 822190 47 V

214 822261 321280 SLAVINA – GASILSKI DOM HŠ 27 46 V

215 822271 321280 KOČE 59 HŠ 59 131 V

216 822281 822280 KOČE 81 HŠ 81 346 V

217 822282 6 G1 6 – PODVOZ ŽEL. – KOČE 321280 989 V

218 822291 321280 321281 – KOČE – 321281 321280 506 V

219 822301 822290 KOČE HŠ 23 HŠ 23 78 V

220 822311 321280 KOČE – G1 6 6 939 V

221 822312 822310 KOČE 18D HŠ 18D 172 V

222 822313 822310 KOČE – NOVE HIŠE HŠ 110 37 V

223 822314 6 ŽEJE 19 HŠ 19 190 V

224 822321 822340 ŽEJE – CERKEV SV. JURIJA CERKEV 152 V

225 822341 321310 ŽEJE – BILE HŠ 20 2.859 V

226 822351 6 MATENJA VAS 86 HŠ 86 327 V

227 822352 822350 MATENJA VAS 66 HŠ 66 81 V

228 822353 822350 MATENJA VAS 73 HŠ 73 78 V

229 822354 822350 MATENJA VAS 83 HŠ 83 50 V

230 822361 321270 MATENJA VAS – RAKITNIK 6 551 V

231 822371 6 MATENJA VAS 13A HŠ 13A 49 V

232 822381 6 MATENJA VAS 12 HŠ 12 236 V

233 822382 6 MATENJA VAS 8C HŠ 8C 78 V

234 822391 321270 MATENJA VAS 37 HŠ 37 114 V

235 822392 822390 MATENJA VAS NH HŠ NH 144 V

236 822393 822390 MATENJA VAS 39 HŠ 39 43 V

237 822394 321270 MATENJA VAS 26 HŠ 26 29 V

238 822401 6 MATENJA VAS 16C HŠ 16C 96 V

239 822402 6 MATENJA VAS – 822401 822400 43 V

240 822403 822400 MATENJA VAS 16D HŠ 16D 63 V

241 822411 6 MATENJA VAS 16A HŠ 16A 29 V

242 822421 6 RAKITNIK – LETALIŠČE 6 414 V

243 822431 6 RAKITNIK 13A HŠ 13A 264 V
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244 822441 6 RAKITNIK 20A HŠ 20A 409 V
245 822451 822430 RAKITNIK I 822440 86 V
246 822452 822430 RAKITNIK II 822440 96 V
247 822461 321260 GROBIŠČE 321260 277 V
248 822462 321260 GROBIŠČE 30 HŠ 30 114 V
249 822481 321250 OREHEK – POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 140 V
250 822491 822480 OREHOVSKA BRDA GOZDNA 2.942 V
251 822501 321250 OREHEK 62 HŠ 62 54 V
252 822502 822500 OREHEK 64 HŠ 64 21 V

253 822511 321250 OREHEK – RAZCEP PROTI 
ČERMELICAM GOZDNA 272 V

254 822512 822510 OREHEK 18 HŠ 18 45 V
255 822513 822510 OREHEK 14 HŠ 14 51 V
256 822521 822510 OREHEK – 822531 822530 239 V
257 822522 822520 OREHEK – HŠ 30 HŠ 30 45 V

258 822531 321250 OREHEK – CERKEV 
SV. FLORJANA CERKEV 224 V

259 822532 321250 OREHEK – 822531 822530 52 V
260 822541 409 RAZDRTO – HUDIČEVEC HŠ 1 466 V
261 822551 409 RAZDRTO – ČENČEK HŠ 42 148 V
262 822561 409 RAZDRTO – KZ POSTOJNA HŠ 1E 382 V
263 822571 444 RAZDRTO – CERKEV 444 147 V
264 822572 321220 POD NANOSOM OBRAČALIŠČE 1.136 V
265 822581 321220 RAZDRTO 47B HŠ 47B 40 V
266 822582 444 RAZDRTO – DO KAPELICE KAPELICA 55 V

267 822591 321310
JAVORNIŠKA CESTA 
– POČIVALIŠČE 
RAUBARKOMANDA

ISTRABENZ 335 V

268 822592 409 RAUBARKOMANDA 1 HŠ 1 174 V
269 822593 323010 RAUBARKOMANDA 1A HŠ 1A 169 V

270 822594 409 R2 409 – KINOLOŠKO 
DRUŠTVO

KINOLOŠKO 
DRUŠTVO 301 V

271 822595 409 ODCEP PRITO KINOLOŠKEMU 
POLIGONU 822590 49 V

272 822601 323550 ZALOG 42 HŠ 42 131 V
273 822611 409 ČUKOVCA 913 1.902 V
274 822621 323060 POT NA POLJANE – ČUKOVCA 822610 682 V
275 822622 323060 POT NAPOLJANE 9 HŠ 9 52 V
276 822623 323060 STRELIŠKA ULICA 1 HŠ 1 125 V
277 822631 322030 JERŠICE 321310 1.027 V

278 822632 322050 KALISTROVA ULICA – 
KOLODVORSKA CESTA HŠ 3 54 V

279 822633 322030 KOLODVORSKA CESTA 3A HŠ 3A 100 V
280 822634 822630 KOVOD – JERŠICE 13 RAZCEP 157 V
281 822635 323140 KRAIGHERJEVA ULICA – HŠ 3 HŠ 3 138 V
282 822636 322030 VOLARIČEVA ULICA 2A HŠ 2A 58 V
283 822641 322030 POD KOLODVOROM 14 STOPNIŠČE 122 V

284 822642 322020 KOLODVOR – SKLADIŠČE 
GORIVA 822640 540 V
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285 822643 322030 VOLARIČEVA – NADVOZ KRIŽIŠČE 357 V
286 822644 322030 POD KOLODVOROM 7 HŠ 7 94 V
287 822645 822650 KIDRIČEVO NASELJE II 822650 145 V
288 822651 822650 UL. PREKOMORSKIH BRIGAD I 822650 144 V
289 822652 322090 NOVA VAS HŠ 5 406 V
290 822653 323190 UL. PREKOMORSKIH BRIGAD II 323190 196 V
291 822654 322080 KIDRIČEVO NASELJE III 822650 83 V
292 822655 822640 KIDRIČEVO NASELJE IV 323190 154 V
293 822656 822640 KIDRIČEVO NASELJE V 323190 160 V
294 822657 322080 KIDRIČEVO NASELJE VI 323190 206 V
295 822658 322030 KIDRIČEVO NASELJE VII 822650 124 V

296 822659 322080 KIDRIČEVO NASELJE – 
GARAŽE GARAŽE 118 V

297 822661 322120 TRŽAŠKA 16 HŠ 16 79 V
298 822662 323390 TOMŠIČEVA – TITOV TRG HŠ 1 30 V
299 822663 822660 KOT 1 HŠ 1 46 V
300 822664 822800 UL. LUKE ČEČ – TOMŠIČEVA 323390 31 V
301 822665 323390 TOMŠIČEVA – ZA SOVIČEM 323080 64 V

302 822666 323390 POVEZAVA TOMŠIČEVA ULICA 
– VEGOVA ULICA 822660 43 V

303 822667 323390 VEGOVA ULICA 822800 249 V
304 822671 322140 POD POKOPALIŠČEM I POKOPALIŠČE 175 V
305 822672 822670 POD POKOPALIŠČEM II PLOČNIK 66 V
306 822673 322120 JENKOVA ULICA 16 HŠ 16 144 V
307 822674 322120 STRITARJEVA ULICA 323460 113 V
308 822675 322120 JENKOVA ULICA 9B HŠ 9B 46 V
309 822676 323460 JENKOVA ULICA 12 HŠ 12 50 V
310 822677 322120 MIMO POKOPALIŠČA 322140 152 V
311 822681 322120 POT K PIVKI 322130 242 V
312 822682 322130 POT K PIVKI 2 HŠ 2 34 V

313 822691 323530 KAZARJE – VOJAŠKO 
POKOPALIŠČE RAZCEP 146 V

314 822701 323580 UL. PADLIH BORCEV – 
PODVOZ ŽEL. 822280 452 V

315 822702 321280 GLOBOKA POT I HŠ 17 65 V
316 822703 822700 GLOBOKA POT II HŠ 13 67 V
317 822704 323580 ULI. PADLIH BORCEV 32C HŠ 32C 110 V

318 822705 822280 UL. PADLIH BORCAV – OD 48 
DO 49 822700 106 V

319 822706 822700 PRESTRANEK 40 HŠ 40 77 V
320 822711 321250 PRESTRANEK 20A HŠ 20A 73 V
321 822712 321250 PRESTRANEK – ŠOLA II ŠOLA 120 V
322 822713 321250 PRESTRANEK – ŠOLA I ŠOLA 96 V

323 822714 822710 PRESTRANEK – OŠ – 
POVEZAVA 822710 135 V

324 822715 321250 GRAD PRESTRANEK GRAD 158 V
325 822721 822720 REŠKA CESTA – 321311 321310 240 V
326 822722 6 G1 6 – REŠKA CESTA – G1 6 6 389 V
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327 822723 6 PRESTRANEK – REŠKA 1 HŠ 1 54 V

328 822724 822280 PRESTRANEK – VILA VILA 191 V

329 822731 323550 ZALOG 57 HŠ 57 239 V

330 822732 822730 ZALOG 17 HŠ 17 344 V

331 822733 323550 ZALOG 22 HŠ 22 80 V

332 822734 323550 ZALOG 14 HŠ 14 70 V

333 822735 822730 ZALOG 30 HŠ 30 25 V

334 822761 323580 UL. IVANA VADNALA I HŠ 1 81 V

335 822762 822760 UL. IVANA VADNALA II HŠ 11 95 V

336 822763 323580 UL. PADLIH BORCEV – BLOKI HŠ 12 150 V

337 822764 323580 ULICA PADLIH BORCEV 7A HŠ 7A 59 V

338 822771 322040 CESTA NA KREMENCO I HŠ 19 63 V

339 822772 322040 ERAZMOVA 5 HŠ 5 58 V

340 822773 322040 ERAZMOVA 15 HŠ 15 29 V

341 822774 322030 ŠTIHOVA ULICA HŠ 8 115 V

342 822775 322030 KRAŠKA ULICA HŠ 9 131 V

343 822776 322030 ŽUPANČIČEVA ULICA HŠ 6 95 V

344 822777 322030 KETTEJEVA ULICA HŠ 19 95 V

345 822778 822770 KRAŠKA ULICA 10 HŠ 10 57 V

346 822781 322120 ZELENI BISER I 322130 418 V

347 822782 822780 ZELENI BISER II HŠ 1F 228 V

348 822784 822780 ZELENI BISER III 322120 46 V

349 822785 822780 ZELENI BISER IV HŠ 11 35 V

350 822786 822780 ZELENI BISER – POT K PIVKI HŠ 5 64 V

351 822787 322130 KOSOVELOVA – 
GLOBOČNIKOVA 323500 139 V

352 822791 323050 VILKA KLEDETA I 409 130 V

353 822792 822790 VILKA KLEDETA II HŠ 13 62 V

354 822793 323050 VILKA KLEDETA III HŠ 29 90 V

355 822794 822790 VILKA KLEDETA IV 323050 140 V

356 822795 409 PARKPOD JAVORNIKI HŠ 4 252 V

357 822796 409 NA LOKVI I HŠ 36 208 V

358 822797 822790 NA LOKVI II HŠ 20 42 V

359 822801 409 UL. LUKE ČEČ 323390 143 V

360 822802 913 JURČIČEVA ULICA HŠ 12 118 V

361 822803 822800 KOT 822800 160 V

362 822804 323440 VILHARJEVA ULICA – CERKEV HŠ 1 86 V

363 822805 409 VOJKOVA ULICA 3 HŠ 3 41 V

364 822811 322090 STJENKOVA ULICA 822650 177 V

365 822812 322090 PRETNERJEVA ULICA 11 HŠ 11 190 V

366 822814 322100 CESTA V STARO VAS 3 HŠ 3 95 V

367 822815 822810 CESTA V STARO VAS 1 HŠ 1 64 V

368 822816 322090 C. NA KREMENCO – ŠOLSKI 
CENTER PLOŠČAD 72 V

369 822817 322090 ZD LEKARNA 353590 104 V

V…vsa vozila Skupaj: 93.163 m



Stran 7374 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategoriza-
cijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno 
soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-
3/2014(507) z dne 24. 7. 2014.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna (Uradni list RS, 
št. 104/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2014
Postojna, dne 24. julija 2014

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PUCONCI

2729. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci 
za volilno leto 2014

Na podlagi 23., 26. in 28. člena v povezavi s 24. členom 
Zakona o volilni in referendumski 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 16. člena Statuta Občine Puconci 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski 
svet Občine Puconci na 4. izredni seji dne 21. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Puconci  
za volilno leto 2014

1.
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Puconci za volilno leto 2014.

2.
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 volitve župana ne smejo pre-
seči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še 
za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v 
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kam-
panje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4.
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 v višini 
0,12 EUR za vsak dobljeni glas v tem krogu. Če se glasovanje 

ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, 
upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen 
glas le na podlagi dobljenih glasov v tem drugem krogu glaso-
vanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne-
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za vo-

litve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Puconci 
v roku 30 dni po predložitvi poročila računskemu sodišču ter 
Občinskemu svetu Občine Puconci.

6.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Puconci (Uradni list RS, št. 71/10).

7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2014
Puconci, dne 21. avgusta 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

2730. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ 
Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 
– ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Urad-
ni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Pu-
conci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski 
svet Občine Puconci na 4. izredni seji dne 21. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene  

Vrtca pri OŠ Puconci

1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 

363,99 EUR.

2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v 

višini 326,50 EUR. Razlika cene v višini 37,49 EUR do polne 
ekonomske cene 363,99 EUR, se krije iz Proračuna Občine Pu-
conci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa.

Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, 
katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše 
financira oziroma sofinancira država iz svojega proračuna.

3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavlja-

la tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene 
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo pred-
pisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo.
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Občina Puconci bo v primeru potreb, zagotavljala tudi 
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka 
vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju 
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo 
vrtca za en dohodkovni razred.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odpla-
čevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje 
osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno 
s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za 
nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Ob-
čine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske 
hiše na območju Občine Puconci,

– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem 

znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki 

imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. Če sta v 
vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno zni-
žanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak 

dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne 
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo od-
sotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Fi-
nančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok 
zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, v 
obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.

6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkas-
neje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do 
znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, 
št. 80/13 in 107/13).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.

Št. 602-0006/2014 
Puconci, dne 21. avgusta 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

RADEČE

2731. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Radeče

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (ZVRK Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 
11/11, 28/11, 98/13) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Urad-

ni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet 
Občine Radeče na 12. dopisni seji dne 22. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za vo-
litve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Radeče 
v letu 2014.

2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volil-
ne 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 svetnike v 
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kam-
panje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za žu-

pana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delne 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poroči-
la občinskemu svetu in računskemu sodišču. Če pride do dru-
gega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na 
dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizator volilne kampanje oziroma kandidat za volitve 

v občinski svet ali za volitve župana mora v 15 dneh po zaprtju 
posebnega transakcijskega računa predložiti Občinskemu sve-
tu Občine Radeče in Računskemu sodišču RS poročilo o vseh 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za vo-

litve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radeče 
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in ra-
čunskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem 

povračilu stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve 
župana Občine Radeče (Uradni list RS, št. 24/12).

Št. 041-33/2014
Radeče, dne 22. avgusta 2014

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.
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GORENJA VAS - POLJANE

2732. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja 
vas - Poljane

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na podlagi 
28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 
28/11 – odl. US, 98/13) in 17. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) na 6. korespondenčni 
seji dne 29. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane

1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Gorenja vas - Poljane za volilno leto 2014.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in vo-

lilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki 
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

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 porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana Občine Gorenja vas - Poljane, za katere je glaso-
valo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, 
ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas.

Če je za izvolitev župana potreben drugi krog glaso-
vanja, sta kandidata, o katerih so volivci glasovali v drugem 
krogu glasovanja, upravičena do delne povrnitve stroškov 
samo na podlagi glasov, dobljenih v drugem krogu glaso-
vanja.

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 Gorenja 
vas - Poljane v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu 
svetu in Računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-001/2014-001
Gorenja vas, dne 29. avgusta 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

KANAL

2733. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob 
Soči za volilno leto 2014

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) in 16. člena 
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči na 4. izredni seji dne 28. 8. 2014 
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči  
za volilno leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) za volilno leto 2014.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca 
v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo pre-
seči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 
0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 

za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kan-

didati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stro-
škov volilne kampanje v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas. 
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 
sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 
volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0007/2014-3
Kanal ob Soči, dne 28. avgusta 2014

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008105&stevilka=4492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201398&stevilka=3490
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VLADA
2734. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 
in 92/13) in za izvrševanje 166. člena Pomorskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 
in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

1. člen
V Uredbi o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv 

(Uradni list RS, št. 74/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamen-
ta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti mo-
tornega bencina in dizelskega goriva ter spremembo Direktive 
93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/77/EU z dne 10. junija 
2014 o spremembi prilog I in II k Direktivi 98/70/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizel-
skega goriva (UL L št. 170 z dne 11. 6. 2014, str. 62), Direktivo 
Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža 
žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direk-
tivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo 2012/33/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 
Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila 
(UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 1) in Direktivo 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spod-
bujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in 
poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 
št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) določa:

– tehnične specifikacije za tekoče gorivo (v nadaljnjem 
besedilu: gorivo) za motorje na prisilni vžig in motorje na kom-
presijski vžig za cestna vozila in necestne premične stroje, 
plovila za celinske plovne poti, ko niso na morju, kmetijske in 
gozdarske traktorje ter plovila za rekreacijo, ko niso na morju, 
in katerakoli plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije, 
izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja;

– vsebnost žvepla v gorivih za plovila, ki plujejo pod za-
stavo Republike Slovenije v območju nadzora nad emisijami 
žveplovih oksidov pod jurisdikcijo in nadzorom druge države;

– vsebnost žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v kurilnih 
napravah.«.

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

»(3) Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/31/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem 
shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sve-
ta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 
2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 
114) določa tudi kakovost tokov ogljikovega dioksida.«.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 4. točki oznaka »2710 

19 41« nadomesti z besedilom »2710 19 43 ali 2710 20 11«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. dizelsko olje za plovila je katerokoli gorivo za plovila, 

kakor je določeno za stopnjo DMB iz razpredelnice 1 standarda 
SIST ISO 8217, razen sklica na vsebnost žvepla;«.

V 8. točki se za besedo »morju« dodata pika in besedilo 
»Vsebnost onesnaževal v gorivu za plovila se lahko izraža kot 
masa ali kot masni odstotek«.

V 13. točki se besedilo »2710 11 41, 2710 11 45 in 
2710 11 49« nadomesti z besedilom »2710 12 41, 2710 12 45 
in 2710 12 49«.

V 16. točki se oznaka »2710 19 45« nadomesti z besedi-
lom »2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 
20 17 ali 2710 20 19«, znak » %« pa se nadomesti z besedo 
»odstotkov«.

V 17. točki se oznaka »2710 19 41« nadomesti z besedi-
lom »2710 19 43 ali 2710 20 11«.

18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. plinsko olje za plovila je katerokoli gorivo za plovila, 

kakor je določeno za stopnje DMX, DMA in DMZ iz razpredel-
nice 1 standarda SIST ISO 8217, razen sklicev na vsebnost 
žvepla;«.

20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. privezano plovilo je plovilo, ki je med natovarjanjem, 

raztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom ko ni pretovarja-
nja ali oskrbe, varno privezano v pristanišču ali zasidrano na 
sidrišču;«.

V 21. točki se besedilo »2710 19 51 do 2710 19 69« 
nadomesti z besedilom »2710 19 51 do 2710 19 68, 2710 20 
31, 2710 20 35 ali 2710 20 39«, na koncu se pika nadomesti s 
podpičjem in dodata novi 22. in 23. točka, ki se glasita:

»22. metoda za zmanjšanje emisij pomeni opremo, mate-
rial, napravo ali aparat, ki se vgradi v ladjo, ali drug postopek, 
alternativna goriva ali metodo za doseganje skladnosti, ki se 
uporabljajo kot alternativa pri ladijskem gorivu z nizko vsebno-
stjo žvepla za izpolnjevanje določb te uredbe, ki jo je mogoče 
preveriti, količinsko opredeliti in izvršiti;

23. tok ogljikovega dioksida je tok snovi, ki izvira iz po-
stopkov zajemanja ogljikovega dioksida.«.

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

»4.a člen
(informacije o ustrezni uporabi mešanic motornega bencina)

Pravna oseba, ki daje v Republiki Sloveniji na trg ali v 
najem vozilo, ki uporablja motorni bencin, mora končnemu 
uporabniku zagotoviti informacije o ustrezni uporabi različnih 
mešanic motornega bencina z biogorivi, ki so primerna za 
uporabo v tem vozilu. Pri tem mora biti posebna pozornost na-
menjena informiranju o uporabi mešanice motornega bencina 
z vsebnostjo nad 10 odstotkov etanola.«.

4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plinsko olje se lahko uporablja samo, če največja 

vsebnost žvepla v njem ne preseže vrednosti 1 g/kg.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Plinsko olje za plovila se lahko da na trg samo, če 

največja vsebnost žvepla v njem ne preseže vrednosti 1 g/kg.«.

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

»9. člen
(vsebnost žvepla v gorivu za plovila na območju nadzora  

nad emisijami onesnaževanja)
(1) Na plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, 

je v teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in co-
nah nadzora onesnaževanja, ki spadajo v območje nadzora 
nad emisijami SOx, pod jurisdikcijo in nadzorom druge države 
prepovedano uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla 
več kot 1 g/kg.

(2) Na potniški ladji v rednem prometu, ki opravlja prevo-
ze iz slovenskega pristanišča ali v slovenska pristanišča, se 
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ne glede na zastavo, pod katero pluje, v teritorialnem morju, 
izključni ekonomski coni in coni nadzora onesnaževanja, ki ne 
spada v območje nadzora nad emisijami SOx, ne sme upora-
bljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla več kot 5 g/kg.

(3) Izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka se pre-
verja na podlagi podatkov v ladijskih dnevnikih o menjavi goriva 
za plovila.

(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega 
člena ter 10. člena te uredbe največja vsebnost žvepla v gorivu 
za plovila, ki niso potniške ladje in ki plujejo v teritorialnem 
morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesna-
ževanja pod jurisdikcijo in nadzorom Republike Slovenije ter 
na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ne sme 
preseči 5 g/kg.

(5) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadalj-
njem besedilu: uprava) v skladu z 18. pravilom iz priloge VI k 
MARPOL:

1. vodi evidenco distributerjev goriv za plovila;
2. preverja, da distributer vsebnost žvepla za vsa goriva 

za plovila, ki so dobavljena plovilom na ozemlju Republike Slo-
venije, dokumentira na dobavnici, ki ji priloži zapečateni vzorec 
dobavljenega goriva, dobavnico pa podpiše tudi predstavnik 
namembnega plovila.

(6) Distributer goriva za plovila mora pisno obvestiti upra-
vo ob začetku opravljanja svoje dejavnosti.«.

6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na privezanem plovilu je prepovedano uporabljati 

gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla z več kot 1 g/kg. Menjavo 
goriva je potrebno izvesti ob prihodu najkasneje v eni uri po 
prihodu na sidrišče ali privez (kar je prej), ob odhodu pa največ 
eno uro pred odhodom.«.

V tretjem odstavku 10. člena se za besedo »obale« doda 
besedilo »ali pa uporablja metodo za zmanjšanje emisij iz 
10.c člena te uredbe«.

7. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c in 10.č člen, 

ki se glasijo:

»10.a člen
(vsebnost žvepla v gorivu za plovila na ozemlju  

Republike Slovenije)
Gorivo za plovila se na ozemlju Republike Slovenije lahko 

uporablja na plovilih, če največja vsebnost žvepla v njem ne 
preseže vrednosti 35 g/kg, razen če so namenjena uporabi na 
ladjah, ki uporabljajo metode za zmanjšanje emisij iz 10.c člena 
te uredbe.

10.b člen
(ukrepi za zagotavljanje skladnosti goriv za plovila)
(1) Poveljnik ladje z neskladnim gorivom, ne glede na 

zastavo, pod katero pluje, mora pred prihodom v pristanišče 
predložiti upravi:

1. pojasnilo o izvedenih ukrepih, s katerimi je poskušal 
doseči skladnost goriva za plovila z določbami te uredbe;

2. dokaze, da je skušal kupiti gorivo za plovila, ki je skla-
dno s to uredbo, v skladu s svojim načrtom plovbe in, če ni bilo 
na voljo, kjer je bilo načrtovano, da je poskusil poiskati alterna-
tivne vire za to gorivo za plovila in da kljub prizadevanjem po 
najboljših močeh, da bi našel gorivo za plovila, ki je skladno s 
to uredbo, tega ni bilo mogoče kupiti.

(2) Poveljnik ladje, ki ne more kupiti goriva za plovilo, ki 
je skladno z določbami te uredbe, o tem obvesti pristojni organ 
države zastave in pristojni organ namembnega pristanišča.

(3) Uprava obvesti Evropsko komisijo, kadar poveljnik 
ladje iz prvega in drugega odstavka tega člena predloži dokaze, 
da gorivo za plovila, ki je skladno s to uredbo, ni razpoložljivo.

(4) Po predloženih dokazih iz prvega odstavka tega člena 
uprava ob upoštevanju okoliščin naloži poveljniku ladje vsaj 
enega od naslednjih ukrepov, in sicer da:

– nabavi takoj po prihodu v pristanišče gorivo za plovila, ki 
je skladno s to uredbo, in ga mora uporabljati na plovilu, dokler 
ne odpluje iz pristanišča, ali

– začne uporabljati metodo za zmanjšanje emisij še pred 
izplutjem iz pristanišča.

10.c člen
(metoda za zmanjšanje emisij)

(1) Uporaba metode za zmanjšanje emisij kot alternativna 
možnost uporabe goriv za plovila s povišano vsebnostjo žvepla 
glede na določbe 9., 10. in 10.a člena te uredbe je dovoljena v 
pristaniščih, teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah 
in conah nadzora nad onesnaževanjem na ladjah ne glede na 
zastavo, pod katero plujejo.

(2) Ladje, ki uporabljajo metode za zmanjšanje emisij iz 
prejšnjega odstavka, morajo dosegati zmanjšanje emisij žve-
plovega dioksida, ki je enakovredno zmanjšanju, doseženemu 
z uporabo goriv za plovila, ki izpolnjujejo zahteve iz 9., 10. in 
10.a člena te uredbe. Enakovredne emisijske vrednosti so 
določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Metode za zmanjšanje emisij morajo izpolnjevati me-
rila iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se oskrba z električno 
energijo iz kopenskih energetskih sistemov upošteva za prive-
zana plovila kot alternativno enakovredna metodi za zmanjša-
nje emisij.

10.č člen
(odobritev metod za zmanjšanje emisij)

(1) Metode za zmanjšanje emisij se odobrijo v skladu s 
predpisom, ki ureja pomorsko opremo.

(2) Metode za zmanjšanje emisij, za katere ne velja prej-
šnji odstavek, se odobrijo v skladu z drugim odstavkom 3. člena 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 
z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na 
morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o 
spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju one-
snaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 1), pri 
čemer se upoštevajo:

– smernice, ki jih je oblikovala Mednarodna pomorska 
organizacija,

– rezultati preizkusov metod za zmanjšanje emisij, ki jih 
je država članica, po potrebi v sodelovanju z drugimi državami 
članicami, predložila Evropski komisiji in ki so bili opravljeni na 
plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo ali v morskih območjih 
pod njihovo pristojnostjo,

– učinki na okolje, vključno z dosegljivim zmanjšanjem 
emisij, in učinki na ekosisteme v zaprtih pristaniščih, lukah in 
estuarijah, in

– izvedljivost spremljanja in preverjanja.«.

8. člen
Za 16. členom se dodata novo poglavje IV.a in nov 

16.a člen, ki se glasita:

»IV.a KAKOVOST TOKOV OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

16.a člen
(kakovost tokov ogljikovega dioksida)

(1) Tok ogljikovega dioksida je pretežno sestavljen iz oglji-
kovega dioksida in se mu ne smejo dodajati odpadki ali druge 
snovi, namenjene odstranjevanju odpadkov.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko tok 
ogljikovega dioksida vsebuje naključne snovi iz vira, zajema ali 
postopka vbrizgavanja ogljikovega dioksida ter dodane sledljive 
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snovi, ki so v pomoč pri spremljanju in preverjanju migracije 
ogljikovega dioksida.

(3) Koncentracije vseh naključnih in dodanih snovi v toko-
ve ogljikovega dioksida morajo biti pod ravnijo, ki bi:

– negativno vplivala na neoporečnost območja shranje-
vanja ogljikovega dioksida ali infrastrukturo, namenjeno njego-
vemu transportu, ali

– pomenila znatno tveganje za okolje ali zdravje ljudi.«.

9. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »prvega odstav-

ka 7. člena, 9. in 10. člena« nadomesti z besedilom »tretjega 
odstavka 7. člena, 8., 9., 10., 10.a, 10.b, 10.c in 10.č člena«.

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

»(3) Inšpekcija, pristojna za pomorstvo, ob ugotovljeni 
neskladnosti goriv za plovila z določbami te uredbe ne sme 
zahtevati, da poveljnik ladje odstopi od načrtovane plovbe ali 
da zaradi doseganja skladnosti s to uredbo odloži plovbo.«.

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

»19. člen
(prekrški ladjarja in poveljnika ladje)

(1) Z globo od 12.000 eurov do 60.000 eurov se za prekr-
šek kaznuje ladjar, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, če ravna v nasprotju s:

– prvim, drugim ali četrtim odstavkom 9. člena te ured-
be in pri tem ne uporablja metode za zmanjšanje emisij iz 
10.b člena te uredbe,

– prvim odstavkom 10. člena te uredbe in pri tem ne 
uporablja metode za zmanjšanje emisij iz 10.b člena te uredbe,

– 10.a členom te uredbe in pri tem ne uporablja metode 
za zmanjšanje emisij iz 10.b člena te uredbe, ali

– prvim odstavkom 10.b člena te uredbe.
(2) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek 

iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi poveljnik ladje.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 2.500 eurov se za prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje ladjar, ki je fizična 
oseba.«.

11. člen
V prilogi 1 se za razpredelnico 1 v opombah (1) in (6) 

besedilo »SIST EN 228:2008« nadomesti z besedilom »SIST 
EN 228:2012«.

Za razpredelnico 2 se v opombi (1) besedilo »SIST 
EN 590:2009-A1:2010« nadomesti z besedilom »SIST EN 
590:2013«.

12. člen
Za prilogo 2 se dodata novi priloga 3 in priloga 4, ki sta 

kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(uporaba goriv za plovila na območju nadzora  

nad emisijami onesnaževanja)
(1) Prvi odstavek spremenjenega 9. člena uredbe začne 

veljati tudi za plovila v teritorialnem morju, izključnih ekonom-
skih conah in conah nadzora onesnaževanja, ne glede na 
zastavo, pod katero plujejo, z dnem vzpostavitve SOx območja 
pod jurisdikcijo in nadzorom Republike Slovenije.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka spremenjenega 
9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla za plovila do 31. de-
cembra 2014 največ 10 g/kg.

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka spremenjene-
ga 9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla v gorivih za plovila 
do 31. decembra 2019 največ 15 g/kg.

(4) Ne glede na določbo četrtega odstavka spremenjene-
ga 9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla v gorivih za plovila 
do 31. decembra 2019 največ 35 g/kg.

(5) Distributer iz šestega odstavka spremenjenega 9. čle-
na uredbe, ki na ozemlju Republike Slovenije ob uveljavitvi te 
uredbe že daje goriva za plovila na trg, mora v 15 dneh od 
uveljavitve te uredbe upravo pisno obvestiti o opravljanju te 
dejavnosti.

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00728-45/2014
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0147

Vlada Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

Priloga
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PRILOGA 
»PRILOGA 3 

ENAKOVREDNE VREDNOSTI EMISIJ ZA METODE ZMANJŠANJA EMISIJ 

 

Vsebnost žvepla v gorivih za plovila (% m/m) Razmerje med emisijami SO2 (ppm) / CO2 (% v/v) 

3,50 151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

Opombi:  
– Mejne vrednosti za razmerje emisij veljajo samo pri uporabi destilatov ali mazuta na osnovi nafte.  
– V utemeljenih primerih, ko naprava za čiščenje odpadnih plinov zmanjša koncentracijo CO2, se ta 

lahko izmeri pri vstopu v napravo pod pogojem, da je jasno dokazana pravilnost metode. 
 
 
 

PRILOGA 4 
MERILA ZA UPORABO METOD ZA ZMANJŠANJE EMISIJ 

 

Metoda za zmanjšanje emisij Merila za uporabo 

Mešanica goriva za plovila in 
uparjenega plina  

Sklep Komisije 2010/769/EU z dne 13. decembra 2010 o določitvi 
meril za uporabo tehnoloških metod kot alternative uporabi goriva za 
plovila z nizko vsebnostjo žvepla za prevoznike utekočinjenega 
zemeljskega plina v skladu z zahtevami iz člena 4b Direktive Sveta 
1999/32/ES o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega 
goriva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/33/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede deleža žvepla v gorivih za plovila (UL L št. 
328 z dne 14. 12. 2010, str. 15) 

Sistemi za čiščenje izpušnih 
plinov  
 

Smernice za sisteme čiščenja izpušnih plinov, sprejete na podlagi 
Resolucije 184(59) odbora za varstvo morskega okolja Mednarodne 
pomorske organizacije z dne 17. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: 
Resolucija 184(59); http://www.mzip.gov.si/). Izpiralna voda sistemov 
za čiščenja izpušnih plinov, pri katerih se uporabljajo kemikalije, 
aditivi, preparati in sproti pripravljene kemikalije iz točke 10.1.6.1 
Resolucije 184(59), se ne sme izpuščati v morje, zaprta pristanišča, 
luke in estuarije, razen če upravljavec ladje dokaže, da te odplake ne 
povzročajo velikih negativnih vplivov na zdravje ljudi in na okolje in 
da zanju ne predstavljajo tveganja. Če je uporabljena kemikalija 
natrijev hidroksid, zadostuje, da te odplake izpolnjujejo merila iz 
Resolucije 184(59) in da pH ne preseže vrednosti 8,0. 

Biogorivo  
 

Lastnosti biogoriva morajo biti skladne s predpisom, ki ureja 
trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriv v prometu ter v skladu z zadevnimi standardi 
CEN in ISO. Mešanice biogoriva in goriva za plovila mora glede 
vsebnosti žvepla ustrezati določbam 9., 10. in 10.a člena te uredbe.  

«. 
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MINISTRSTVA
2735. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 

registraciji motornih in priklopnih vozil

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastruk-
turo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o registraciji motornih 

in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ura-

dni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14 in 31/14) se v drugi alineji 
prvega odstavka 53. člena, v 55. členu in v prvem odstavku 
57. člena besedilo »15. oktobra 2014« nadomesti z besedilom 
»19. oktobra 2016« v ustreznem sklonu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-233/2014
Ljubljana, dne 18. avgusta 2014
EVA 2014-2430-0083

Samo Omerzel l.r.
Minister 

za infrastrukturo in prostor
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POPRAVKI

2736. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in 
številu članov svetov krajevnih skupnosti v 
Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
dajem

P O P R A V E K 
Odloka o določitvi volilnih enot  

in številu članov svetov krajevnih skupnosti  
v Občini Zagorje ob Savi

V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 111/13) se v prvem odstavku 14. člena besedilo »4 volilne 
enote« nadomesti z besedilom »5 volilnih enot«.

Št. 040-1/2013-20
Zagorje ob Savi, dne 20. avgusta 2014

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2737. Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu 
ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge 
pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik 
za obračun storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno 
prečiščeno besedilo UPB-2)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
dajem

P O P R A V E K
Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja  

s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika  
o višini tarifnih postavk – cenik za obračun 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  

v Občini Zagorje ob Savi  
(uradno prečiščeno besedilo UPB-2)  

(Uradni list RS, št. 34/14)

V Pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi 
odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik 
za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2) se v 
prehodnih in končnih določbah za zadnjo prehodno in končno 
določbo doda besedilo:

»Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarif-
nem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravil-
nika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravna-
nja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 29/14) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

18. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 20. avgusta 2014

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2738. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena

V Sklepu o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24/14 
z dne 4. 4. 2014, na strani 2811, se parc. št. »646/5« pravilno 
glasi »645/5« in parc. št. »572/2« pravilno glasi »575/2«.

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
2695. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Dr-

žavnega zbora (OdUNDTDZ-4) 7275
2696. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slo-

venije 7278
2697. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Držav-

nega zbora 7278
2698. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora 7278
2699. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora 7279
2700. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom 

Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca na-
mesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika 
Vlade 7279

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2701. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo-

slanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi 7279
2702. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo-

slanice Republike Slovenije v Gruziji 7279

VLADA
2703. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddr-

žavnega mejnega prehoda Podplanina 7279
2704. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih 

policije 7282
2705. Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov 

iz proizvodnje titanovega dioksida 7310
2706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo 7322

2734. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv 7377

2707. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osno-
ve vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2015 7325

MINISTRSTVA
2708. Pravilnik o strokovnih nalogah ocenjevanja aktiv-

nih snovi in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih 
glede izobrazbe ocenjevalcev 7325

2709. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniške-
ga izpita za voznike motornih vozil 7326

2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito 7327

2735. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji 
motornih in priklopnih vozil 7381

2711. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev podatka, 
ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in 
je prispevala prispevek politični stranki, državljan 
Republike Slovenije 7328

2712. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi sezna-
ma tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske 
traktorje 7330

2713. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po-
gonski namen v juliju 2014 7330

SODNI SVET
2714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur za vodstveno mesto 7330

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2715. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državne-

ga zbora Republike Slovenije 7331

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2716. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih 
za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada 7331

2717. Spremembe in dopolnitve Letnega programa stati-
stičnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014) 7335

2718. Poročilo o gibanju plač za junij 2014 7337

OBČINE

BOROVNICA
2719. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za 

leto 2013 7338

DOBJE
2720. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko 

vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru 
odsotnosti otrok zaradi bolezni 7339

DOLENJSKE TOPLICE
2721. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta »za del 
območja DP4-OPPN Dolenje Polje« 7339

GORENJA VAS - POLJANE
2722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7340
2732. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane 7376

KANAL
2733. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno 
leto 2014 7376

KRANJ
2723. Odredba o cenah za odstranitev vozil 7340

LJUBLJANA
2724. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 80 Grad Bokalce 7341
2725. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 7360

MORAVSKE TOPLICE
2726. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih 7361

NAKLO
2727. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola Naklo 7362

POSTOJNA
2728. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Po-

stojna 7362

PUCONCI
2729. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 
2014 7374

2730. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ 
Puconci 7374

RADEČE
2731. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampa-

nje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče 7375

POPRAVKI
2736. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in številu 

članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje 
ob Savi 7382

2737. Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s 
komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini 
tarifnih postavk – cenik za obračun storitev rav-
nanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob 
Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2) 7382

2738. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 7382

VSEBINA
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Javni razpisi 1929
Javne dražbe 1951
Razpisi delovnih mest 1958
Druge objave 1960
Objave po Zakonu o političnih strankah 1967
Evidence sindikatov 1969
Objave gospodarskih družb 1970
Objave sodišč 1971
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1971
Oklici dedičem 1971
Oklici pogrešanih 1971
Kolektivni delovni spori 1972
Preklici 1973
Zavarovalne police preklicujejo 1973
Spričevala preklicujejo 1973
Drugo preklicujejo 1973
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