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DRŽAVNI ZBOR
2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o Vladi  
Republike Slovenije (ZVRS-H),

ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 28. avgusta 2014.

Št. 003-02-8/14-2
Ljubljana, dne 5. septembra 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-H)

1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G) se prvi odstavek 8. člena spre-
meni tako, da se glasi:

»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
– zunanje zadeve,
– notranje zadeve,
– obrambo,
– finance,
– gospodarski razvoj in tehnologijo,
– pravosodje,
– javno upravo,
– delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– zdravje,
– izobraževanje, znanost in šport,
– infrastrukturo,
– kulturo,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– okolje in prostor.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada ima v skladu s prvim odstavkom 14. člena Za-

kona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 
meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) ministra brez resorja 
za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poleg ministra brez resorja iz prejšnjega odstavka ima 

lahko vlada največ dva ministra brez resorja, ki pomagata 
predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove 
funkcije v okviru danih pooblastil.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

2. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih 

več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri 
brez resorja. Predsednik vlade mora v desetih dneh po nastopu 
funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre, oziroma ob-
vestiti Državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar ne dlje 
kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z 
določbami tega zakona najkasneje v 90-ih dneh, od dne, ko 
prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.

Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavi-
tve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo 
z delom, kot isti proračunski uporabnik:

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot Ministrstvo za 
infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za infrastruktu-
ro in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanj-
ske politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje, razen delovnega področja va-
rovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih 
sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja 
narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okolj-
sko ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona o 
državni upravi.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uvelja-
vitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena 
preide:

– del delovnega področja Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, ki se nanaša socialno 
podjetništvo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo;

– del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, 
ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organizira-
nosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, 
plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko za-
konodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postop-
ka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, 
dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih 
organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, bolj-
šo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, v pristojnost 
Ministrstva za javno upravo;

– del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki 
se nanaša na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, 
sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države 
in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih 
potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vode-
nje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave 
oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na 
podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s 
stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, v 
pristojnost Ministrstva za javno upravo.

Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi:
– Ministrstvo za okolje in prostor in s tem dnem pridobi 

status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s 
področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, 
podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb 
ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred 
ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in in-
vesticij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge s področja 
prostora in stanovanjske politike.

– Ministrstvo za javno upravo in s tem dnem pridobi sta-
tus proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s 
področja javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti 
in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, 
plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske 
zakonodaje, političnega sistema, sistemskega urejanja splo-
šnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektron-
skega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega 
značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, 
kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave ad-
ministrativnih ovir in naloge s področja sistemskega urejanja 
gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega 
urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih 
skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pra-
vosodnih organov in organov državne uprave, vodenja inve-
sticij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma 
za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi 
pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim 
premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 
1. januarja 2015. Najkasneje do tega datuma pristojna mini-
strstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 
prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne 
uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice pro-
računske porabe.

Kandidati za ministra za javno upravo, ministra za okolje 
in prostor, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mi-
nistra za notranje zadeve, ministra za pravosodje, ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministra za infrastrukturo 
se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike 
Slovenije za tista delovna področja, na katerih bodo v skladu 
z Zakonom o državni upravi in določbami drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena opravljali funkcijo ministra.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za 
kmetijstvo in okolje, minister za notranje zadeve, minister za 
infrastrukturo in prostor, ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter minister za pravosodje nada-
ljujejo z opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade 
Republike Slovenije.

4. člen
Do začetka uporabe rebalansa proračuna države, spre-

memb proračuna države oziroma novega proračuna države 
se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij in 
novoustanovljenih ministrstev zagotavljajo v okviru ministr-
stev, katerih del so bila ta delovna področja do uveljavitve 
tega zakona.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 020-12/14-26/18
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EPA 9-VII

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

Predsednik

VLADA
2740. Uredba o označevanju proizvodov, povezanih 

z energijo, glede rabe energije in drugih virov

Na podlagi desetega odstavka 328. člena Energetske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, 

glede rabe energije in drugih virov

1. člen
(vsebina in področje uporabe)

(1) Ta uredba določa način obveščanja končnega uporab-
nika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se na-
našajo na rabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, 
ter dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, 
kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, v skla-
du z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov 
izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardizi-
ranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 
2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/30/EU).

(2) Ta uredba se uporablja za proizvode, povezane z 
energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na 
rabo energije, in na druge bistvene vire.

(3) Ta uredba se ne uporablja za rabljene proizvode, po-
tniška ali tovorna prevozna sredstva in ne velja za opozorilne 
ali druge tablice, ki so pritrjene na proizvode zaradi varnosti.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: 

proizvod) pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na rabo 
energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno z deli, 
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namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg oziroma 
v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabni-
kom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske 
učinkovitosti;

2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu 
Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski 
uniji za plačilo ali brezplačno ne glede na vrsto prodaje oziroma 
prodajno tehniko;

3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za 
predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski 
uniji;

4. delegirane uredbe so uredbe Evropske komisije, ki do-
ločajo vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov 
za posamezno skupino proizvodov;

5. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podje-
tnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči 
dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;

6. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zasto-
pnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki daje proizvode na trg ali v 
uporabo v Evropski uniji;

7. dodatni podatki so drugi podatki o učinkovitosti in 
lastnostih proizvoda v zvezi z njegovo rabo energije ali drugih 
bistvenih virov, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo 
oceniti njegovo rabo energije ali drugih bistvenih virov;

8. drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali druga snov, 
ki jo proizvod rabi pri normalnem delovanju;

9. končni uporabnik je uporabnik proizvoda, ki le-tega 
uporablja za svoje lastne potrebe ali za opravljanje poklicne ali 
pridobitne dejavnosti;

10. nedovoljena uporaba nalepke pomeni uporabo na-
lepke, s katero se označuje energijski razred, v katerega se 
proizvod uvršča, ki je v nasprotju s to uredbo ali delegirano 
uredbo Evropske komisije za proizvod;

11. neposredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki za de-
lovanje rabijo energijo;

12. podatkovna kartica proizvoda je standardna pregle-
dnica podatkov v zvezi s proizvodom;

13. posredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki za delova-
nje ne rabijo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo 
med uporabo;

14. trgovec je prodajalec na drobno ali druga oseba, ki 
končnemu uporabniku prodaja proizvode, jih oddaja v najem 
ali daje na ogled.

3. člen
(zahteve v zvezi s podatki)

(1) Proizvodi, ki so dani na trg ali v uporabo, v najem ali 
so dani na ogled neposredno ali posredno prek sredstev za 
prodajo na daljavo, vključno z internetom, in so namenjeni 
končnemu uporabniku, morajo biti opremljeni z energijsko na-
lepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in podatkovno kartico 
proizvoda. Na nalepki in podatkovni kartici proizvoda morajo 
biti navedeni podatki, ki se nanašajo na rabo električne ali dru-
gih oblik energije, navedba drugih virov med uporabo proizvoda 
ter dodatni podatki v skladu z delegirano uredbo.

(2) Oglas za proizvode iz prejšnjega odstavka, pri ka-
terem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, 
mora vključevati tudi podatek o razredu energijske učinkovitosti 
proizvoda.

(3) Tehnični promocijski material o proizvodu, v katerem 
so opisani specifični tehnični parametri proizvoda, kot so teh-
nični priročniki in prospekti v tiskani obliki ali na spletu, mora 
končnim uporabnikom zagotoviti potrebne podatke o rabi ener-
gije ali vključevati podatek o razredu energijske učinkovitosti 
proizvoda.

(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se morajo za-
gotoviti tudi za že vgrajene ali nameščene proizvode, če tako 
zahteva delegirana uredba.

4. člen
(odgovornost dobaviteljev in distributerjev)

(1) Dobavitelj proizvoda:
a) izdela tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno 

točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kar-
tica proizvoda;

b) odgovarja za točnost podatkov na nalepki in podatkovni 
kartici proizvodov, ki jih dobavlja.

(2) Dobavitelj ali distributer proizvoda:
a) zagotovi, da je proizvod, ki je dan na trg, v uporabo ozi-

roma je dostopen na trgu, opremljen z nalepko in podatkovno 
kartico proizvoda v skladu s to uredbo in delegirano uredbo;

b) pošlje elektronsko različico tehnične dokumentacije na 
zahtevo nadzornega organa ali Evropske komisije v desetih 
delovnih dneh po prejetju take zahteve;

c) trgovcem brezplačno in pravočasno zagotovi nalepke 
in podatkovne kartice proizvoda;

č) vključi standardne podatke s podatkovne kartice proi-
zvoda v prospekte o proizvodih, ali kadar to ni mogoče, v drugo 
gradivo, ki je priloženo proizvodu.

(3) Podatki na nalepki in podatkovni kartici so javni.

5. člen
(tehnična dokumentacija)

Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:
a) splošen opis proizvoda;
b) rezultate opravljenih projektnih izračunov;
c) poročila o preskusih;
č) sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se 

uporabijo vrednosti za podobne modele.

6. člen
(odgovornost trgovcev)

Trgovci morajo proizvode, ki se prodajajo končnemu upo-
rabniku, jasno, vidno in čitljivo opremiti z nalepkami. Podatki s 
podatkovne kartice proizvoda se vključijo v prospekt o proizvo-
du ali drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu, ko se ta proda 
končnemu uporabniku.

7. člen
(prodaja na daljavo in druge oblike prodaje)

Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na 
obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske 
prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom 
ne more videti proizvoda razstavljenega, mora biti končni upo-
rabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na nalepki 
proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi.

8. člen
(prosti pretok)

(1) Proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in delegi-
rane uredbe, se ne smejo prepovedati, omejevati ali ovirati pri 
njihovem dajanju na trg ali v uporabo.

(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da podatki 
na nalepki in podatkovni kartici ustrezajo zahtevam te uredbe 
in delegirani uredbi. Če obstaja dvom o točnosti podatkov, na-
vedenih na nalepki oziroma podatkovni kartici, lahko nadzorni 
organ od dobavitelja zahteva, da zagotovi dokazila o točnosti 
podatkov.

9. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured-
ba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi 
nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane 
z energijo (Uradni list RS, št. 50/12 in 17/14 – EZ-1).
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10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00729-30/2014
Ljubljana, dne 3. septembra 2014
EVA 2014-2430-0050

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči 

ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetij-

stvu (Uradni list RS, št. 45/14) se za drugim odstavkom 3. člena 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
vlagatelj za ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v 
čebelarstvu v letu 2014 čebelar, ki opravlja kmetijsko dejavnost 
in je vpisan v register čebelnjakov.«.

2. člen
V 5. členu se v 2. točki pika nadomesti s podpičjem in 

doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ukrep llI: finančna pomoč za nadomestilo škode v 

čebelarstvu v letu 2014.«.

3. člen
Za 11. členom se doda nov 4. oddelek ter novi 11.a, 11.b 

in 11.c člen, ki se glasijo:

»4. Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode  
v čebelarstvu v letu 2014

11.a člen
(predmet in namen podpore)

(1) Namen podpore je ohranitev ekonomske sposobnosti 
čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje.

(2) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev 
v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odpra-
ve škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega 
dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega 
medenja (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukre-
pu III).

11.b člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

Vlagatelj mora za pridobitev sredstev izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– v letu 2014 je do 30. junija 2014 sporočil število čebeljih 
družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem in 
30. junijem 2014;

– ima na dan 30. junija 2014 prijavljenih najmanj 20 čebe-
ljih družin, kar je razvidno iz registra čebelnjakov.

11.c člen
(finančne določbe)

(1) Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi ško-
dnega dogodka pri ukrepu III, se zagotovijo sredstva do višine 
476.690,00 eurov.

(2) Finančna pomoč znaša 5,00 eurov na čebeljo druži-
no.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-46/2014
Ljubljana, dne 3. septembra 2014
EVA 2014-2330-0184

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2742. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU in 50/14) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o pla-
čah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 
45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 
90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14) izdaja 
minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest 

direktorjev s področja javne uprave v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s po-

dročja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plač-
nih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 
132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 
11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13 in 21/14) 
se v drugem odstavku 2. člena na koncu tabele »Tip osebe 
javnega prava: vladna služba, Razpon plačnega razreda: 
52–57« doda vrstica:
»

Urad Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti B017101 Direktor VS 52

«.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142074
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-14/2014/9
Ljubljana, dne 2. septembra 2014
EVA 2014-1711-0071

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

2743. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi 
cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in 
osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo

O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen

1. člen
Ta odredba določa obveznosti podjetij iz četrte alineje 

2. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo), da ministrstvu, pristojnemu za 
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo 
obvestila o spremembi cen.

2. člen
(1) Podjetja so dolžna poslati na ministrstvo obvestilo o 

spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi 
delovni dan po spremembi cen.

(2) Proizvodna podjetja sporočijo proizvajalčeve prodajne 
cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: 
DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na 
debelo ali na drobno, sporočijo tudi cene v prodaji na debelo z 
DDV oziroma cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena pod-
jetja sporočijo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, 
cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s 
prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, sporočijo 
cene v prodaji na debelo z DDV.

(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen iz 
naslova akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.

3. člen
Podjetja pošljejo obvestilo o spremembi cen za naslednje 

blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega 

omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) 

iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po od-
jemnih skupinah,

1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. PRODAJA GORIVA
2.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več ok-

tanski motorni bencin),
2.b dizelsko gorivo,
2.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
2.č kurilno olje srednje (mazut),
2.d letalsko gorivo,
2.e utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za 

pogon in ogrevanje.

4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za 

blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim 
ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o 
kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo).

5. člen
(1) Obvestilo o spremembi cen se pošlje ministrstvu na 

obrazcu Obvestilo o spremembi cen, ki je kot priloga sestavni 
del te odredbe.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se pošlje po pošti na 
naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor 
za storitve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti 
na naslov: gp.mgrt@gov.si.

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

dnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 007-115/2014-9
Ljubljana, dne 22. avgusta 2014
EVA 2014-2130-0040

Metod Dragonja l.r.
Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

Priloga

mailto:gp.mgrt@gov.si
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Priloga  
 

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN 
 

Ime in sedež podjetja:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sprememba cene v občini: 

 

 
* ME je merska enota. 
** Vrsta cene: A – proizvajalčeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV. 

 

Glavni razlogi za spremembo cene: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Datum zadnje spremembe cene:  ______________________________________________________________ 

Datum začetka uporabe nove cene:  ____________________________________________________________ 

Kraj in datum: ______________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba:  __________________________________________________________________________ 

Obrazec izpolnil:  

ime in priimek:  ____________________ telefon: _______________elektronska pošta:______________

Blago ali storitev ME* Vrsta 
cene ** 

Cena na dan 
1. 1. 

tekočega 
leta v EUR 

Trenutno 
veljavna 
cena v 
EUR 

Nova cena  
v EUR 
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SODNI SVET
2744. Končno poročilo o izidu glasovanja in izidu 

volitev članov personalnih svetov sodišč, 
ki so bile 17. junija 2014

K O N Č N O   P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in izidu volitev članov 

personalnih svetov sodišč, ki so bile  
17. junija 2014

Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 9. julija 
2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri volitvah 
članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 17. junija 2014, na 
podlagi zapisnika o delu Volilne komisije Sodnega sveta pri 
ugotovitvi izida glasovanja po pošti ter na podlagi zapisnika o 
delu Volilne komisije Sodnega sveta pri ugotovitvi izida ponov-
nega glasovanja, ki je bilo 6. julija 2014, ugotovila naslednji 
izid glasovanja in izid volitev članov personalnih svetov sodišč:

I.
IZID GLASOVANJA

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 44
Glasovalo po volilnem imeniku: 42
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 42
Oddanih glasovnic: 42
Neveljavnih glasovnic: 1
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Karmen Iglič Stroligo  36 glasov
2. Brigita Domjan Pavlin  30 glasov
3. mag. Marijan Debelak  26 glasov
4. dr. Miodrag Đorđević  20 glasov
5. Barbara Zobec  14 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izvoljeni:

Karmen Iglič Stroligo, Brigita Domjan Pavlin, mag. Marijan 
Debelak in dr. Miodrag Đorđević.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA VIŠJEGA SODIŠČA V CELJU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 16
Glasovalo po volilnem imeniku: 16
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 16
Oddanih glasovnic: 16
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Darja Pahor  11 glasov
2. Nataša Gregorič  11 glasov
3. Irena Leskovšek Jurjec  11 glasov
4. Branko Aubreht  8 glasov
5. Andrej Pavlina  10 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Višjega sodišča v Celju izvoljeni:

Darja Pahor, Nataša Gregorič, Irena Leskovšek Jurjec in 
Andrej Pavlina.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA VIŠJEGA SODIŠČA V KOPRU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 16
Glasovalo po volilnem imeniku: 15

Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 15
Oddanih glasovnic: 15
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Boženka Felicijan Hladnič  15 glasov
2. Tatjana Markovič Sabotin  13 glasov
3. Jana Petrič  14 glasov
4. Franc Drešar  10 glasov
5. Mara Turk  8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Višjega sodišča v Kopru izvoljeni:

Boženka Felicijan Hladnič, Tatjana Markovič Sabotin, 
Jana Petrič in Franc Drešar.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 74
Glasovalo po volilnem imeniku: 65
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 65
Oddanih glasovnic: 65
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Karmen Ceranja  26 glasov
2. mag. Matej Čujovič  20 glasov
3. Mateja Lužovec  35 glasov
4. Blanka Javorac Završek  19 glasov
5. Renata Horvat  40 glasov
6. Urška Jordan 26 glasov
7. Barbra Kavečič 14 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Višjega sodišča v Ljubljani izvoljeni:

Renata Horvat, Mateja Lužovec, Karmen Ceranja in Ur-
ška Jordan.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA VIŠJEGA SODIŠČA V MARIBORU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 31
Glasovalo po volilnem imeniku: 23
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 23
Oddanih glasovnic: 23
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Nina Vidic  15 glasov
2. Slavica Gabrovec  12 glasov
3. Metka Jug  21 glasov
4. Zdenka Klarič  14 glasov
5. Darja Šenica  13 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Višjega sodišča v Mariboru izvoljeni:

Metka Jug, Nina Vidic, Zdenka Klarič in Darja Šenica.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA VIŠJEGA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA V 
LJUBLJANI

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 14
Glasovalo po volilnem imeniku: 14
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Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 14
Oddanih glasovnic: 14
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Tatjana Prebil  10 glasov
2. Ruža Križnar Jager  10 glasov
3. Samo Puppis  12 glasov
4. Metod Žužek  10 glasov
5. Silva Donko  8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča izvoljeni:

Samo Puppis, Tatjana Prebil, Ruža Križnar Jager in Metod 
Žužek.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V CELJU, KI JIH VOLIJO SODNI-
KI OKROŽNEGA SODIŠČA

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 31
Glasovalo po volilnem imeniku: 25
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 25
Oddanih glasovnic: 25
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Bojan Nendl  13 glasov
2. Alenka Pavič  16 glasov
3. Karmen Razdevšek  20 glasov
4. Barbara Žumer Kunc  12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Celju, ki jih volijo sodniki okrožnega 
sodišča izvoljeni:

Karmen Razdevšek, Alenka Pavič in Bojan Nendl.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V KOPRU, KI JIH VOLIJO SODNI-
KI OKROŽNEGA SODIŠČA

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 20
Glasovalo po volilnem imeniku: 17
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 17
Oddanih glasovnic: 17
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Tatjana Cvetičanin  4 glasove
2. Špela Grilc  12 glasov
3. Matevž Gros  9 glasov
4. Matej Papler  9 glasov
5. Tatjana Pavlovec  8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Kopru, ki jih volijo sodniki okrožne-
ga sodišča izvoljeni:

Špela Grilc, Matevž Gros in Matej Papler.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU, KI JIH VOLIJO SO-
DNIKI OKROŽNEGA SODIŠČA

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 20
Glasovalo po volilnem imeniku: 18

Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 18
Oddanih glasovnic: 18
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. mag. Meta Pristavec  15 glasov
2. Jasna Levc Uršič  8 glasov
3. Aleksander Urankar  10 glasov
4. Mateja Soklič  14 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Kranju, ki jih volijo sodniki okrožne-
ga sodišča izvoljeni:

Mag. Meta Pristavec, Mateja Soklič in Aleksander Uran-
kar.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI, KI JIH VOLIJO 
SODNIKI OKROŽNEGA SODIŠČA

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 101
Glasovalo po volilnem imeniku: 56
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 56
Oddanih glasovnic: 56
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Sabina Valek Derganc  14 glasov
2. Deja Kozjek  28 glasov
3. Jelka Podgoršek  31 glasov
4. Majda Čebulj  14 glasov
5. mag. Metka Kapler 3 glasove
6. Sabina Višnjevec 13 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki jih volijo sodniki okro-
žnega sodišča izvoljeni:

Deja Kozjek in Jelka Podgoršek.
Ker sta kandidatki Sabina Valek Derganc in Majda Čebulj 

dobili enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, se je 
glasovanje med tema kandidatkama za članstvo v personalnem 
svetu Okrožnega sodišča v Ljubljani ponovilo.

Na ponovnem glasovanju je bil ugotovljen naslednji izid:
Glasovalo po volilnem imeniku: 41
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 41
Oddanih glasovnic: 41
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Sabina Valek Derganc  20 glasov
2. Majda Čebulj  21 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da je za članico personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Ljubljani izvoljena:

Majda Čebulj.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU, KI JIH VOLIJO 
SODNIKI OKROŽNEGA SODIŠČA

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 37
Glasovalo po volilnem imeniku: 27
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 27
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Oddanih glasovnic: 27
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. mag. Andreja Veselič  18 glasov
2. mag. Vanja Verdel Kokol  18 glasov
3. mag. Janez Žirovnik  9 glasov
4. Lidija Križman  9 glasov
5. Alenka Topalovič 15 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Mariboru, ki jih volijo sodniki okro-
žnega sodišča izvoljeni:

Mag. Andreja Veselič, mag. Vanja Verdel Kokol in Alenka 
Topalovič.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 40
Glasovalo po volilnem imeniku: 32
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 32
Oddanih glasovnic: 32
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
a) izmed sodnikov okrožnega sodišča:
1. Aleksander Kranfogel  15 glasov
2. Andreja Pintarič  17 glasov
3. Marija Stojko Tratnjek  18 glasov
b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Andreja Mihalič  18 glasov
2. Gorazd Tivadar 18 glasov
3. Stanislav Žižek  19 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Murski Soboti izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnega sodišča:
Marija Stojko Tratnjek in Andreja Pintarič
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
Stanislav Žižek
Ker sta kandidata Andreja Mihalič in Gorazd Tivadar do-

bila enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, se je 
glasovanje med tema kandidatoma za članstvo v personalnem 
svetu Okrožnega sodišča v Murski Soboti ponovilo.

Na ponovnem glasovanju je bil ugotovljen naslednji izid:
Glasovalo po volilnem imeniku: 33
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 33
Oddanih glasovnic: 33
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Andreja Mihalič  17 glasov
2. Gorazd Tivadar  16 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da je za člana personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Murski Soboti izvoljena:

Andreja Mihalič.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVI GORICI

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 32
Glasovalo po volilnem imeniku: 24
Glasovalo s potrdilom: 0

Skupaj glasovalo: 24
Oddanih glasovnic: 24
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
a) izmed sodnikov okrožnega sodišča:
1. Silvana Pavlin Kuščer  15 glasov
2. Gloria Slavi Velikonja  13 glasov
3. Nataša Vižintin Komel  12 glasov
b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Nataša Pavlin Rogelja  18 glasov
2. Alenka Vidmar  18 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Novi Gorici izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnega sodišča:
Silvana Pavlin Kuščer in Gloria Slavi Velikonja
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
Nataša Pavlin Rogelja in Alenka Vidmar.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 32
Glasovalo po volilnem imeniku: 29
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 29
Oddanih glasovnic: 29
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
a) izmed sodnikov okrožnega sodišča:
1. Valerija Ivanetič Karlič  11 glasov
2. Boštjan Kovič  15 glasov
3. Tatjana Plut 12 glasov
b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Mateja Derlink  11 glasov
2. Romana Rački Strmole  12 glasov
3. Erika Vrščaj Spudič  4 glasove
4. Eva Grein  5 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Novem mestu izvoljeni:

izmed sodnikov okrožnega sodišča:
Boštjan Kovič in Tatjana Plut
izmed sodnikov okrajnih sodišč:
Romana Rački Strmole in Mateja Derlink.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA DELOVNEGA SODIŠČA V CELJU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 3
Glasovalo po volilnem imeniku: 3
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 3
Oddanih glasovnic: 3 
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Marija Krivec  3 glasove
2. Lucija Semeja  3 glasove
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s sprememba-
mi in dopolnitvami) ugotovila, da sta za članici personalnega 
sveta Delovnega sodišča v Celju izvoljeni:

Marja Krivec in Lucija Semeja.
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IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 4
Glasovalo po volilnem imeniku: 3
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 3
Oddanih glasovnic: 3
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Martina Andrejašič Zazula  2 glasova
2. Dragica Umek  3 glasove
3. Mojca Fajdiga 1 glas
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s sprememba-
mi in dopolnitvami) ugotovila, da sta za članici personalnega 
sveta Delovnega sodišča v Kopru izvoljeni:

Martina Andrejašič Zazula in Dragica Umek.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 28
Glasovalo po volilnem imeniku: 11
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 11
Oddanih glasovnic: 11
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. mag. Klavdija Ana Magič  5 glasov
2. mag. Marjanca Černač  8 glasov
3. mag. Darko Krašovec  8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Delovnega sodišča v Ljubljani izvoljeni:

Mag. Marjanca Černač in mag. Darko Krašovec.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA DELOVNEGA SODIŠČA V MARIBORU

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 8
Glasovalo po volilnem imeniku: 8
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 8
Oddanih glasovnic: 8
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Anka Hercog  2 glasova
2. Urban Tručl  5 glasov
3. Emil Vučkič  8 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da sta za člana personalnega 
sveta Delovnega sodišča v Mariboru izvoljena:

Urban Tručl in Emil Vučkič.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V CELJU, KI JIH VOLIJO SODNI-
KI OKRAJNIH SODIŠČ

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 55
Glasovalo po volilnem imeniku: 41
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 41
Oddanih glasovnic: 41
Neveljavnih glasovnic: 0

IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Dušanka Rojc  21 glasov
2. mag. Vladka Pelko  16 glasov
3. Tanja Potočnik  11 glasov
4. Judita Bjelovučić Černoša  16 glasov
5. Alenka Jazbinšek Žgank  17 glasov
6. Franc Lesnik  11 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Celju, ki jih volijo sodniki okrajnih 
sodišč, izvoljeni:

Dušanka Rojc in Alenka Jazbinšek Žgank.
Ker sta kandidatki mag. Vladka Pelko in Judita Bjelovu-

čić Černoša dobili enako najnižje za izvolitev potrebno število 
glasov, se je glasovanje med tema kandidatkama za članstvo v 
personalnem svetu Okrožnega sodišča v Celju ponovilo.

Na ponovnem glasovanju je bil ugotovljen naslednji izid:
Glasovalo po volilnem imeniku: 38
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 38
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. mag. Vladka Pelko  18 glasov
2. Judita Bjelovučić Černoša  20 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da je za članico personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Celju izvoljena:

Judita Bjelovučić Černoša.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V KOPRU, KI JIH VOLIJO SODNI-
KI OKRAJNIH SODIŠČ

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 36
Glasovalo po volilnem imeniku: 26
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 26
Oddanih glasovnic: 26
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Martina Franca  20 glasov
2. Nataša Pruša Aničič  15 glasov
3. Marko Kosmač  8 glasov
4. Srečko Ritonja  12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Kopru, ki jih volijo sodniki okrajnih 
sodišč, izvoljeni:

Martina Franca, Nataša Pruša Aničič in Srečko Ritonja.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU, KI JIH VOLIJO SO-
DNIKI OKRAJNIH SODIŠČ

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 30
Glasovalo po volilnem imeniku: 19
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 19
Oddanih glasovnic: 19
Neveljavnih glasovnic: 0
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IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Natalija Prepeluh  7 glasov
2. Zdenka Rajgelj  10 glasov
3. Milena Turuk  13 glasov
4. Hubert Rot 12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Kranju, ki jih volijo sodniki okrajnih 
sodišč, izvoljeni:

Milena Turuk, Hubert Rot in Zdenka Rajgelj.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI, KI JIH VOLIJO 
SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 151
Glasovalo po volilnem imeniku: 55
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 55
Oddanih glasovnic: 55
Neveljavnih glasovnic: 1
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. Tanja Tošič Benigar  18 glasov
2. Mateja Gabrovšek  24 glasov
3. Mojca Lo Duca  10 glasov
4. Mojca Kanc  6 glasov
5. Barbara Kodela Kolar  15 glasov
6. Daša Sikošek  26 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s sprememba-
mi in dopolnitvami) ugotovila, da so za članice personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki jih volijo sodniki okraj-
nih sodišč, izvoljene:

Daša Sikošek, Mateja Gabrovšek in Tanja Tošič Benigar.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE PERSONALNEGA SVE-
TA OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU, KI JIH VOLIJO 
SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 50
Glasovalo po volilnem imeniku: 38
Glasovalo s potrdilom: 0
Skupaj glasovalo: 38
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih glasovnic: 0
IZID GLASOVANJA
Posamezni kandidati/kandidatke so dobili naslednje šte-

vilo glasov:
1. mag. Ana Drev  28 glasov
2. Sonja Krajnc  29 glasov
3. Marjan Premzl 24 glasov
4. Mojca Medved Ladinek  12 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami 35. člena Zakona 

o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4 s spremem-
bami in dopolnitvami) ugotovila, da so za člane personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Mariboru, ki jih volijo sodniki okraj-
nih sodišč, izvoljeni:

Mag. Ana Drev, Sonja Krajnc in Marjan Premzl.

Ljubljana, dne 9. julija 2014

ČLANI: PREDSEDNIK VOLILNE 
KOMISIJE:

Jelka Zorman Bogunovič l.r. Borivoj Rozman l.r.
Marjana Lubinič l.r.
Edi Škrabec l.r.
Dunja Franken l.r.
mag. Mira Dobravec Jalen l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2745. Splošni akt o spremembah Splošnega 
akta o nalepki za prepoved dostavljanja 
v predalčnik

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o poštnih 
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B) 
izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije naslednji

S P L O Š N I   A K T
o spremembah Splošnega akta o nalepki  

za prepoved dostavljanja v predalčnik

1. člen
V 2. členu Splošnega akta o nalepki za prepoved do-

stavljanja v predalčnik (Uradni list RS, št. 22/10) se v tretjem 
odstavku beseda »APEK« nadomesti z »AKOS«.

V četrtem odstavku se besedna zveza »Agencija za pošto 
in elektronske komunikacije Republike Slovenije« nadomesti 
z »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije«.

2. člen
V 3. členu se slika nalepke nadomesti z naslednjo sliko:

 

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »Agencija 

za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« 
nadomesti z »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije«.

4. člen
V 5. členu se besedna zveza »Agencija za pošto in 

elektronske komunikacije Republike Slovenije« nadomesti z 
»Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije«.

5. člen
(prehodna in končna določba)

Ne glede na določbe tega splošnega akta so veljavne 
tudi nalepke izdane v skladu s Splošnim aktom o nalepki za 
prepoved vročanja v predalčnik, objavljenim v Uradnem listu 
RS, št. 22/10.
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Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-5/2014/8
Ljubljana, dne 2. septembra 2014
EVA 2014-2130-0042

Franc Dolenc l.r.
direktor

2746. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem 
načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju 
kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti 
zavarovalnic

Na podlagi 1. točke 109. člena in 2. točke 256. člena 
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) 
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu 
izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih 
zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic

1. člen
V Sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in 

izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti 
zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06, 
38/06, 25/07, 17/08, 99/10 in 62/13; v nadaljnjem besedilu: 
Sklep) se v 3. točki prvega odstavka 1. člena beseda »ZZa-
var« nadomesti z besedilom »Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: 
ZZavar)«.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena Sklepa se 3. točka spremeni 

tako, da se glasi: 
»3. rezerve iz dobička, razen rezerv za izravnavo kreditnih 

tveganj in izravnavo katastrofalnih škod;«.

3. člen
V PRILOGI 1, v tabeli »Izkaz kapitalske ustreznosti za 

premoženjska zavarovanja (KUS-P) na dan:« se v zaporedni 
številki 4 besedilo spremeni tako, da se glasi: »Rezerve iz do-
bička, razen rezerv za izravnavo kreditnih tveganj in izravnavo 
katastrofalnih škod«.

4. člen
V PRILOGI 2, v tabeli »Izkaz kapitalske ustreznosti za 

življenjska zavarovanja (KUS-Ž) na dan:« se v zaporedni 
številki 4 besedilo spremeni tako, da se glasi: »Rezerve iz 
dobička«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 40151-1464/2014
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0053

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

2747. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših 
navodilih za računovodsko spremljanje 
in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi 
z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem 
zdravstvenem zavarovanju

Na podlagi enajstega odstavka 62.f člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVar-
Pre-C in 111/13) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalni-
štvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za 
zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejših navodilih 

za računovodsko spremljanje in izkazovanje 
poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem 
izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem 

zavarovanju

1. člen
V Sklepu o podrobnejših navodilih za računovodsko spre-

mljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem 
izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 89/05, 31/06 in 99/10 – v nadaljnjem besedilu: Sklep) 
se črta tretji odstavek 3. člena.

2. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 4. člena Sklepa.

3. člen
V drugem odstavku 6. člena Sklepa se beseda »ZZavar« 

nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja zavarovalništvo«.

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 40151-1463/2014
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EVA 2014-1611-0054

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

2748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 
2014

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, julij 2014

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu julija 2014 v primerjavi z junijem 
2014 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2014 
je bil –0,007.
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3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca julija 2014 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu julija 2014 v primerjavi z istim mesecem 
prejšnjega leta je bil –0,010.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 
2014 v primerjavi z junijem 2014 je bil –0,011.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do julija 2014 je bil 0,004.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do julija 2014 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2014 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,000.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do julija 2014 v primerjavi s povprečjem leta 
2013 je bil 0,002.

Št. 9621-119/2014/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2014
EVA 2014-1522-0024

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

2749. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – 
Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 
20/11 – Odl. US, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob 
Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, 
št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 
4. izredni seji dne 28. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 

vzpostavi pri nepremičnini s parc. št. 5119/4 (ID znak 2262-
5119/4-0), k.o. 2262 – Kal nad Kanalom.

2.
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobi status graje-

nega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, 
ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava.

Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana 
v zemljiškoknjižno izvedbo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0007/2014-5
Kanal ob Soči, dne 28. avgusta 2014

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

2750. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Kanal 
ob Soči

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 16. člena 
Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Primorske no-
vice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) 
je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 4. izredni seji dne 
28. 8. 2013 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 

volilne komisije Občine Kanal ob Soči
1.

V Občinski volilni komisiji, imenovani s sklepom številka 
9000-0009/2013-6 z dne 21. 11. 2013, se razreši dolžnosti 
namestnico člana: Marjeto Žnidarčič, Vojkova ulica 29, Kanal, 
in imenuje za namestnico člana: Matejo Berlot, Levpa 9a, 5214 
Kal nad Kanalom.

2.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0007/2014-6
Kanal ob Soči, dne 28. avgusta 2014

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KOBARID

2751. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid

Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi 28. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07, 103/07, 11/11, 98/13) in 18. člena Statuta Občine 
Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na 3. izredni seji 
dne 2. septembra 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Kobarid

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Kobarid (v nadaljevanju: občina).

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 volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, pove-
čajo še za 0,15 EUR 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 največ 0,33 EUR za dobljen glas, pri 
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne-
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini največ 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glaso-
vanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski 

svet oziroma za volitve za župana se na njegovo zahtevo 

OBČINE
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povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najka-
sneje 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. 041-1/14
Kobarid, dne 2. septembra 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

2752. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – 
rebalans II

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: I-I-176/08-10, 40/12), šestega odstav-
ka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11, ZJF-UPB4, 14/13 – popravek, 110/11) ter 14. in 
100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list 
RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 
na 25. redni seji dne 2. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 105/12 in 38/14) se 2. člen spremeni 
tako, da glasi:

»Splošni del na ravni podskupin kontov se določa v na-
slednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
Konto Naziv konta Rebalans 

II za leto 
2014

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.386.022

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.181.741
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 1.834.933

700 Davki na dohodek in dobiček 1.605.144
703 Davki na premoženje 171.600
704 Domači davki na blago in storitve 58.189

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 346.807
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 138.327
711 Takse in pristojbine 2.200
712 Globe in druge denarne kazni 6.360
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 420
714 Drugi nedavčni prihodki 199.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 40.000

73 PREJETE DONACIJE 500
730 Prejete donacije iz domačih virov 500

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.163.781
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 152.278
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.011.503

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.849.549
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 723.811

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 115.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.328
402 Izdatki za blago in storitve 573.793
403 Plačila domačih obresti 4.900
409 Rezerve 11.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 955.609
410 Subvencije 49.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 582.687
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 62.795
413 Drugi tekoči domači transferi 261.127

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.116.619
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.116.619

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 53.510
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso PU 40.626
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 12.884

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) –463.527

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 86
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev 86

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 86

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 421.798

500 Domače zadolževanje 421.798
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.306

550 Odplačila domačega dolga 1.306
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –42.949
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 420.492
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 463.527
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2013 52.870
9009 – Splošni sklad za drugo

«
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2. člen
Prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Ko-

stanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12 in 
38/14) se spremeni tako, da glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se Občina Kostanjevica na Krki za proračun leta 
2014 lahko dolgoročno zadolži do višine 421.797,64 EUR. Ob-
čina se v letu 2014 lahko likvidnostno zadolži največ do višine 
5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-54/2012-116
Kostanjevica na Krki, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele 
št. 254/6, 254/7 in 261/0, vse k. o. 2324 – 
Orehovlje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – 
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – Odl. 
US), 29. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 
1. dopisni seji dne 8. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/6, 

254/7 in 261/0, vse k. o. 2324 – Orehovlje

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

– javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica prido-
bijo nepremičnina parc. št. 254/6, k. o. 2324 – Orehovlje, 
v izmeri 1.616 m2, ki predstavlja del javne poti, kategori-
zirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/10) kot javna 
pot JP 759121 Cerkev (križišče) – zadnja hišna številka, 
nepremičnina parc. št. 254/7, k. o. 2324 – Orehovlje, v izmeri 
301 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 33/10) kot javna pot JP 759111 Miren 
(križišče) – most – Orehovlje in nepremičnina parc. št. 261/0, 
k. o. 2324 – Orehovlje, v izmeri 1.858 m2, ki predstavlja 
javno pot, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/10) 
kot javna pot JP 759101 Križišče (diskont) – Gavge – Nad 
otokom (križišče).

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

ne odločbe, s katerimi se ugotovi, da imajo navedene nepre-
mičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Po pravnomočnosti se odločbe pošljejo zemljiškoknjižnemu 
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0048/2014-2
Miren, dne 8. avgusta 2014

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

POSTOJNA

2754. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Smolevec za območje Razdrto 
RA 04/2-del

Na podlagi 61. 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 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. do-
pisni seji dne 4. 9. 2014 sprejel

O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN Smolevec)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt Smolevec, za območje Razdrto RA 04/2 del (v nadalj.: 
OPPN Smolevec), ki ga je pod številko projekta 013/PA-002 
v avgustu 2014 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 
7. maja 2, Ilirska Bistrica.

(2) OPPN Smolevec določa:
– Območje OPPN Smolevec,
– Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN Smolevec so podrobneje obrazlože-

ne v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN 
Smolevec, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na 
Občini Postojna.
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(4) Sestavine OPPN Smolevec so določene tako podrob-
no, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. člen
(vsebina OPPN Smolevec)

(1) OPPN Smolevec je sestavljen iz odloka in grafičnega 
dela ter prilog, ki so določene v tem členu.

(2) Odlok o OPPN Smolevec obsega poglavja:
– Uvodne določbe,
– Območje OPPN Smolevec,
– Opis vplivov in povezav,
– Načrtovane prostorske ureditve,
– Načrt parcelacije,
– Opis rešitev ter lokacijski pogoji,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, ko-

munalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Etapnost in dopustna odstopanja,
– Prostorski ukrepi,
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje nara-

ve, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih do-
brin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti 
OPPN Smolevec,

– Končne določbe.
(3) Grafični del OPPN Smolevec obsega:
– List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela 

občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju, Merilo M 1:5.000,

– List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim par-
celnim stanjem in fotografijami območja, Merilo 1:2.000,

– List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor 
s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 
1:5.000,

– List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, 
Merilo 1:2.000,

– List 4.1.1: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s 
prikazom širšega območja, Merilo 1:1.000,

– List 4.1.2: Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Merilo 
1:500,

– List 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom 
višinske ureditve, Merilo 1:500,

– List 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 
elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500,

– List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priklju-
čevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo Merilo 
1:1.000,

– List 6.1: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave in kulturne dediščine, za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom, Merilo 1:1.000,

– List 6.2: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave in kulturne dediščine, za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom: karta razredov poplavne 
nevarnosti – projektirano stanje, Merilo 1:1.000,

– List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zako-
ličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.

(4) Priloge Odloka o OPPN Smolevec so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša 

na obravnavano prostorsko ureditev,
– Prikaz stanja prostora: Strokovne podlage za pripravo 

OPPN Smolevec (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, 
št. proj.: 13/PA-002-1, januar 2014), Geodetski načrt (izdelova-
lec GMS Jože Benčan s.p., Planina, december, 2013).

Strokovne podlage za pripravo OPPN Smolevec, in sicer: 
Idejna zasnova ureditve Obrtne cone Smolevec (izdelovalec V 
prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 13/PA-002-1, januar 
2014), Hidravlična presoja za OPPN Smolevec – Razdrto (iz-
delovalec VGB Maribor d.o.o., Maribor, št. proj.: 3511/14, maj 
2014), Geološko geomehansko poročilo za območje OPPN 
Smolevec (izdelovalec GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, št. proj.: 2957-

053/2014-01, april 2014), Geološko geomehansko poročilo 
za območje OPPN Smolevec – dopolnitev (izdelovalec GEO-
LOGIJA d.o.o. Idrija, št. proj.: 2957-053/2014-02, maj 2014), 
Projektna dokumentacija (IDZ) Rekonstrukcija cestnega pri-
ključka na regionalno cesto R2-444/0341 v km 1.399,00 (stro-
kovna podlaga pri pripravi OPPN) (izdelovalec PROVIA d.o.o., 
Naklo, št. proj.: PR239-IDZ-CE_DOP, junij 2014), PGD/PZI: 
Prestavitev vodovoda za OPPN Smolevec za naselje Razdrto 
RA 04/2-del (izdelovalec PRO-INSTAL d.o.o. Sežana, št. proj.: 
16/2014, junij 2014), PZI: Kabliranje dela DV 20kV Podnanos 
– Razdrto in NN priključek BP Goli vrh (izdelovalec ELEKTRO 
PRIMORSKA d.d., Nova Gorica, št. proj.: PD.G14.9, maj 2014).

– Sklep o pripravi OPPN Smolevec, smernice in mnenja 
pristojnih nosilcev urejanja prostora,

– Obrazložitev in utemeljitev OPPN Smolevec,
– Povzetek za javnost,
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN Smole-

vec.

3. člen
(oblika OPPN Smolevec)

OPPN Smolevec je izdelan v digitalni in analogni obliki.

2. OBMOČJE OPPN SMOLEVEC

4. člen
(usklajenost OPPN Smolevec z nadrejenimi akti)

(1) OPPN Smolevec je pripravljen v skladu z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list 
RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13) – v nadalj. Odlok o OPN Postojna.

(2) Odlok o OPN Postojna določa, da se območje OPPN 
Smolevec nahaja v enoti urejanja prostora (v nadalj. EUP) z 
oznako: RA 04/2. Zaradi celovitosti urejanja območja se v ob-
močje OPPN Smolevec vključi tudi manjši del EUP-ja z oznako: 
KE 03/1 in RA 09.

(3) Območje EUP RA 04/2 Smolevec – Zahod je oprede-
ljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): 
Območja proizvodnih dejavnosti – gospodarska cona z oznako 
IG in je po podrobnih izvedbenih pogojih predvidena za širitev 
obstoječe proizvodne cone. Podrobnejše usmeritve za OPPN 
Smolevec so naslednje:

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 
11,00 m.

– Ohranitev zelenega roba naselja.
– Ohranitev drevoreda.
– Območje kulturne dediščine. Za vse gradnje v območju 

kulturne dediščine ali za objekte kulturne dediščine je po-
trebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje.

– Območje EUP RA 09 je opredeljeno s PNRP: Območja 
prometne infrastrukture – površine cest z oznako PC.

– Območje EUP KE 03/1 je opredeljeno s PNRP: Območja 
kmetijskih zemljišč – druga kmetijska zemljišča z oznako K2.

5. člen
(obseg območja OPPN Smolevec)

(1) Območje OPPN Smolevec obsega skupaj 3,5 ha, in 
sicer na zemljiščih s parc. št.: 17/1, 17/2, 17/4, 17/10, 17/12-
del, 17/17, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 
17/26, 17/27, 17/28, 2698/3-del in 2698/4-del, vse k.o. Razdrto.

(2) Območje OPPN Smolevec obsega širitev obstoječe 
lesne proizvodne cone v jugozahodni smeri. Za novo območje 
se v OPPN Smolevec določi notranja prometna povezava, ki 
se navezuje na že obstoječo ter umestitev predvidenih objektov 
oziroma ureditev v prostor.

(3) Območje OPPN Smolevec je prikazano na geodet-
skem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega 
načrta v grafični prilogi OPPN Smolevec, List 2.1: Območje 
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podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotogra-
fijami območja, M 1:2000.

6. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN Smolevec)

(1) Območje OPPN Smolevec se deli na podenote ure-
janja prostora:

– RA 04/2-1 opredeljeno s PNRP območje prometnih 
površin – površine cest z oznako PC predstavlja območje 
vzdrževanja obstoječega stanja in delna prenova priključka na 
regionalno cesto.

– RA 04/2-2 opredeljeno s PNRP območje zelenih povr-
šin – druge zelene površine z oznako ZD predstavlja območje 
vzdrževanja obstoječega stanja in delno tudi območje novih 
prostorskih ureditev.

– RA 04/2-3 opredeljeno s PNRP območje proizvodnih de-
javnosti – gospodarska cona z oznako IG predstavlja območje 
prenove in novih prostorskih ureditev.

– RA 04/2-4 opredeljeno s PNRP območje proizvodnih de-
javnosti – gospodarska cona z oznako IG predstavlja območje 
prenove in novih prostorskih ureditev.

– RA 04/2-5 opredeljeno s PNRP območje proizvodnih de-
javnosti – gospodarska cona z oznako IG predstavlja območje 
prenove in novih prostorskih ureditev.

– RA 04/2-6 opredeljeno s PNRP območje proizvodnih de-
javnosti – gospodarska cona z oznako IG predstavlja območje 
prenove in novih prostorskih ureditev.

(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v ob-
močju OPPN Smolevec je prikazana v grafični prilogi OPPN 
Smolevec, List 3.: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, 
M 1:2000.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV V OBMOČJU  
OPPN SMOLEVEC

7. člen
(vplivno območje OPPN Smolevec)

(1) Lokacija OPPN Smolevec je v neposredni bližini avto-
cestnega priključka, ki omogoča dobro dostopnost in s tem tudi 
razpoznavnost območja, kar pomeni prednost za umeščanje 
načrtovanih programov in njihovo povezavo z ostalimi dejav-
nostmi na ožjem in širšem območju.

(2) OPPN Smolevec ne bo imel bistvenega vpliva na 
obstoječo cestno mrežo, saj so vsi cestni priključki že obsto-
ječi. Poleg načrtovanih rešitev notranjih prometnih povezav 
načrtovane in obstoječe gospodarske cone je načrtovana tudi:

– Navezava obstoječe poljske poti (oziroma intervencijske 
poti za DARS) in obstoječe vaške poti iz naselja Razdrto na 
regionalno cesto ter

– Rekonstrukcija priključka na regionalno cesto R2-
444/0344, ki je v grafičnem delu označen z oznako »OBST. 
DOVOZ 2«.

(3) Na območju OPPN Smolevec se načrtuje ohranitev 
hudournika, ki je eden od povirnih krakov potoka Smolevec.

(4) Na umestitev programov v območju OPPN Smolevec 
vplivajo naslednje omejitve: reliefna razgibanost terena, hu-
dourniški potok, potek nadzemnega daljnovoda z varovalnim 
pasom 2 x 10,00 m od osi posameznega daljnovoda in potek 
vodovoda v upravljanju Kraškega vodovoda Sežana.

(5) Vplivno območje OPPN Smolevec je prikazano v 
grafični prilogi OPPN Smolevec, List 2.2: Prikaz umestitve 
načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s 
sosednjimi območji M 1:5000.

8. člen
(opis vplivov ureditve OPPN Smolevec na sosednja območja)

Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila 
izboljšavo stanja na področju gospodarstva v Občini Postojna.

4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V OBMOČJU 
OPPN SMOLEVEC

9. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN Smolevec)
(1) Ureditev območja OPPN Smolevec obsega širitev 

obstoječe lesne proizvodne cone, in sicer:
– V območju EUP RA 04/2-1 se ohranja obstoječa pro-

metna ureditev in rekonstrukcija obst. dovoza št. 2.
– V območju EUP RA 04/2-2 se ohranja obstoječe zelene 

površine. Predvidena je sanacija struge hudournika.
– Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP RA 

04/2-3, RA 04/2-4, RA 04/2-5 in RA 04/2-6 se uredi za potrebe 
lesne proizvodne dejavnosti: skladiščenja surovin, sušenja 
lesa in dodatne servisne objekte ter vzpostavitev interne 
prometne mreže.

(2) Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP RA 
04/2-1 obsegajo obstoječe prometne ureditve, in sicer:

– Rekonstrukcija cestnega priključka (v grafičnem delu z 
oznako OBST. DOVOZ 2) na regionalno cesto.

– Ureditev drugih zelenih površin.
– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
– Ohranitev priključka obstoječe poljske poti (oziroma 

intervencijske poti za DARS) in obstoječe vaške poti iz naselja 
Razdrto na regionalno cesto R2-444/0344.

(3) Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP RA 
04/2-2 obsegajo obstoječe zelene površine z obstoječo vodno 
infrastrukturo, in sicer:

– Ureditev premostitvenega objekta preko hudourniške-
ga potoka Smolevec, ki povezuje plato A in plato B.

– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
– Sanacija obstoječe struge hudourniškega potoka Smo-

levec in zamenjava dveh obstoječih prepustov.
– Ohranitev obstoječega zadrževalnika odpadnih vod z 

obstoječih prometnih površin in ohranitev obstoječe dostopne 
poti do zadrževalnika oziroma čistilne naprave.

– Ohranjanje zelenih površin in ohranjanje naravno obli-
kovanega terena.

(4) Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP RA 
04/2-3, RA 04/2-4, RA 04/2-5 in RA 04/2-6 se uredi za potrebe 
lesne proizvodne dejavnosti, in sicer:

– Ureditev platojev (v grafičnem delu označeni z oznako 
PLATO A, B, C in D) z izvedbo brežin in podpornih zidov.

– Novogradnja stavb (v grafičnem delu označeni z ozna-
ko objekt A1 in A2 oziroma območja zemljišč za gradnjo 
stavb).

– Ureditev notranje prometne mreže.
– Ureditev priključka z notranje prometne mreže na 

obstoječo vaško pot.
– Ureditev drugih zelenih površin.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture ter 

priključkov nanjo.
– Se obstoječi drevored in pot na vzhodni strani območja 

OPPN Smolevec ohranja.
(5) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov 

in ureditev, delno prenovo objektov (rekonstrukcijo), vzdrže-
valna dela ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.

(6) V grafičnem delu OPPN Smolevec so prikazane re-
šitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Zazidalna 
oziroma ureditvena situacija, M 1:1000 in M 1:500 ter Listu 
4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču, M 1:500.

10. člen
(načrtovani objekti v OPPN Smolevec)

(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov 
je v območju EUP RA 04/2-3, RA 04/2-4, RA 04/2-5 in RA 
04/2-6 dopustna gradnja stavb:

– CC-SI 12510 Industrijske stavbe,
– CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
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– V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je 
na celotnem območju OPPN Smolevec dovoljena tudi gradnja 
gradbeno inženirskih objektov:

– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizi-
rane ceste in gozdne ceste,

– CC-SI 21410 Mostovi in viadukti,
– CC-SI 22121 Prenosni vodovodi,
– CC 21520 Pregrade in jezovi,
– CC 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in 

osuševalni sistemi,
– CC 22121 Prenosni vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem 

vode,
– CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi,
– CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehno-

loško vodo,
– CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro 

in stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in 

distribucijska komunikacijska omrežja,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 

uvrščeni drugje.
(2) Poleg v prejšnji točki tega člena je v območju EUP RA 

04/2-1 dopustna tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov: 
CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 
ceste.

(3) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod sku-
pnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih 
parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s 
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti 
iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so 
skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

11. člen
(dopustne dejavnosti v OPPN Smolevec)

(1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejav-
nosti je v območju OPPN Smolevec osnovna dejavnost: C 
Predelovalne dejavnosti, in sicer le C16 Obdelava in predelava 
lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva.

(2) Poleg v prejšnji točki navedene osnovne dejavnosti so 
v območju OPPN Smolevec dopustne še dejavnosti:

– G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, 
vendar le G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 
motornimi vozili in G47 Trgovina na drobno razen z motornimi 
vozili.

– H Promet in skladiščenje vendar, le H52 Skladiščenje in 
spremljajoče prometne dejavnosti.

(3) Vse v tem členu navedene dejavnosti so dopustne 
pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da 
predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ure-
ditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih 
dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji 
oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

12. člen
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN Smolevec)
(1) V območju OPPN Smolevec so dopustna dela:
– Gradnje novih objektov,
– Rekonstrukcije objektov,
– Odstranitve objektov,

– Vzdrževanje objektov in
– Spremembe namembnosti objektov.
(2) V območju OPPN Smolevec so poleg gradenj in 

drugih del, načrtovanih s tem odlokom, v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogo-
čajo ureditev in uporabe po tem odloku dopustne:

– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih 
obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez 
povečanja BEP ne glede na druge pogoje tega odloka.

– Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih 
objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega jav-
nega dobra in priključkov nanje,

– Odstranitve objektov.
(3) Poleg gradenj in drugih del, navedenih v prejšnji točki 

tega člena, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve 
objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe 
po tem odloku in v skladu z dopustnimi objekti, določenimi v 
10. členu tega odloka in dopustnimi dejavnostmi, v skladu z 
11. členom tega odloka, ter v skladu z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, do-
pustne še:

– Novogradnje objektov kot prizidave oziroma dozidave 
k zakonito zgrajenemu obstoječemu objektu do 20 % BEP prej 
navedenega objekta.

– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih 
obstoječih objektov.

– Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obsto-
ječih objektov.

– Legalizacije obstoječih objektov.

13. člen
(pomožni objekti)

(1) V območju OPPN Smolevec so v skladu z rešitvami 
v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega 
odloka, dopustni pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti:

– Majhna stavba, ki služi dejavnosti območja (pokrito 
skladišče za lesna goriva ipd.),

– Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave 
(nadstrešek, lopa ipd.),

– Pomožni objekti v javni rabi,
– Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti oddaljeni 

najmanj 0,50 m od meje sosednjih zemljišč oziroma manjši 
odmik kolikor je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega 
zemljišča,

– Mala komunalna čistilna naprava,
– Nepretočna greznica,
– Rezervoar,
– Priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja,
– Samostojno parkirišče,
– Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne poti,
– Objekti za oglaševanje,
– Pomožni komunalni objekti.
(2) V območju OPPN Smolevec so dopustni tudi posegi: 

Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih to-
plotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

(3) Pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni 
z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 
zunanjih površin od 16. do 17. člena tega odloka.

5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN SMOLEVEC

14. člen
(načrtovane parcele)

(1) Območje OPPN Smolevec je razdeljeno na nove 
zemljiške parcele (v nadalj.: parcele).

(2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN Smo-
levec je prikazan v tabeli:
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PNRP Ime pEUP Ime načrtovane 
parcele

Oznaka 
parcele

Opis rešitev 
in lokacijski 

pogoji
PC RA 04/2-1 Regionalna cesta p1 19. člen

ZD RA 04/2-2

Zelene površine p2a

20. člen

Zelene površine p2b
Zelene površine p2c
Premostitveni 
objekt med 
platojema A in B

p2d

IG

RA 04/2-3

Plato A p3a

21. členPovezava z 
obstoječo obrtno 
cono

p3b

RA 04/2-4 Plato B p4 22. člen

RA 04/2-5

Povezovalna 
cesta 1a med 
platojema B in C 

p5a

23. členPovezovalna 
cesta 1b med 
platojema B in C

p5b

Zelene površine p5c

RA 04/2-6

Plato C p6a

24. člen
Plato D p6b
Povezovalna 
cesta 2 med 
platojema C in D

p6c

(3) Zaradi morebitnih posegov v cestni svet in parcelo 
državne ceste je dolžan investitor oziroma upravljavci komu-
nalnih vodov, za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali 
ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zračni prostor, 
parcelo državne ceste, z DRSC skleniti pogodbo o ustanovitvi 
služnostne pravice, ter za nove cestne priključke, pa pogodbo o 
ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z ureditvijo priključkov na 
državno cesto in skladno s tretjim odstavkom 3. člena Zakona 
o cestah, 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10 – ZSPDSLS) ter 
63. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, Od. US: U-I-
294/07-16, 100/99, 49/10, 34/11).

(4) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN Smolevec, List 7: 
Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in 
prikazom javnega dobra, M 1:1000.

6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI V OBMOČJU 
OPPN SMOLEVEC

15. člen
(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)

(1) Razvoj obstoječih in načrtovanih stavb v območju 
OPPN Smolevec je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, 
celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev 
stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin.

(2) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe 
oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v 
skladu z lokacijskimi merili od 19. do 24. člena tega odloka za 
posamezno območje parcele.

(3) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali 
celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne:

– Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrže-
vanje.

– Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovo-
ljena z lokacijskimi merili od 19. do 24. člena tega odloka za 
posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi 
lokacijskimi merili.

(4) Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so po-
leg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je 
novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 24. člena 
tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej 
navedenimi lokacijskimi merili.

16. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje stavb:
– Oblikovanje naj sledi zasnovi obstoječe obrtne cone.
– Načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti 

oblikovani skladno z arhitektonsko celoto.
– Energetsko varčno oblikovanje stavb.
– Objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometrično 

čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo 
prostorsko kompozicijo. Fasade se preprosto in čisto oblikujejo.

– Oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju 
arhitektonske celoto.

– Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likov-
no poenotene in harmonično uglašene.

– Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi 

nevsiljivi barvni odtenki.
– Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno 

oblikovane, in sicer so dopustne:
– Ravne strehe in enokapnice do 8° ter dvokapnice z 

dopustnim naklonom od 30°–50°.
– Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno 

streho, predvsem v primeru dozidav.
– Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikova-

ne skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
– Kritina je lahko kovinska.
– Dopustna je izvedba zelene strehe.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklo-

na ali enakega naklona kakor stavba h kateri se gradijo.
(2) Obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zi-

dov, škarp in ograj.
(3) Oblikovanje nadstrešnic: V programskem sklopu je 

obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.

17. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– Višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo brežin v 

naklonu do 2:3, strmejše naklone brežin pa se ojača po sistemu 
armirane zemljine oziroma inženirsko biološke ozelenitve. Bre-
žine se lahko urejajo tudi kaskadno z vmesnimi ozelenitvami. 
Kjer takšna izvedba ni možna, se zavarovanje brežine izvede 
s podpornimi zidovi do višine 3,00 m. Brežine med ureditvenimi 
platoji se ozelenijo ter mestoma zasadijo z visokim avtohtonim 
drevjem.

– Pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone krajinske 
značilnosti.

(2) Oblikovanje utrjenih površin:
– Tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcional-

nost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami.
– Tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo ma-

kadama, asfaltiranjem ali betoniranjem. Posamezne materialne 
izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene. 
Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.

– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki 
kamna in zemlje.

(3) Oblikovanje odprtih zelenih površin:
– Teren se sonaravno oblikuje.
– Obstoječa vegetacija se ohrani.
– Na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju 

čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s 
posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, 
katere obseg se določi na mestu samem.

– Brežine se ureja sonaravno in le tam, kjer je to potrebno 
zaradi oteženega dostopa oblikuje kot terase – stopnice.
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(4) Dostopne poti se utrdi ali izvede v makadamski iz-
vedbi.

18. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno ureditvi obrtne cone. Območje 
se uredi celovito:

– V območju EUP RA 04/2-1 v območju parcele z oznako 
p1 se načrtuje ureditev priključka na regionalno cesto.

– V območju EUP RA 04/2-2 v območju parcel z oznako 
p2a, p2b in p2c se ohranja območje zelenih površin in sanira 
obst. strugo hudournika, v območju parcele z oznako p2d se 
načrtuje premostitveni objekt med platojema A in B.

– V območju EUP RA 04/2-3 v območju parcel z oznako 
p3a in p3b se načrtuje ureditev platoja A z načrtovanimi stav-
bami in notranje povezave z obstoječo obrtno cono.

– V območju EUP RA 04/2-4 v območju parcele z oznako 
p4 se načrtuje ureditev platoja B z dopustno gradnjo stavb.

– V območju EUP RA 04/2-5 v območju parcele z oznako 
p5a in p5b se načrtuje ureditev notranje povezovalne ceste 1a 
in 1b med platojema B in C, v območju parcele z oznako p5c 
se načrtuje zelene površine.

– V območju EUP RA 04/2-6 v območju parcele z oznako 
p6a se načrtuje ureditev platoja C z dopustno gradnjo stavb, v 
območju parcele z oznako p6b ureditev platoja D in v območju 
parcele z oznako p6c ureditev notranje povezovalne ceste 2 
med platojema C in D.

(2) Načrtovane ureditve obsegajo celovito in delno pre-
novo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne 
novogradnje objektov, novogradnje, ureditev lagun in drugih 
zunanjih površin ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

(3) V grafičnem delu OPPN Smolevec je prikazana rešitev 
načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1.1: Zazidalna ozi-
roma ureditvena situacija s prikazom širšega območja, Merilo 
1:1.000, Listu 4.1.2: Zazidalna oziroma ureditvena situacija, 
Merilo 1:500, Listu 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s 
prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500 ter Listu 4.2.2: Prikaz 
lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo 
objektov, Merilo 1:500.

19. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako p1)

(1) Parcela z oznako p1 se nahaja v območju EUP RA 
04/2-1. V območju parcele leži regionalna cesta R2-444/0344. 
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– Ureditev cestnega priključka na regionalno cesto R2-
444/0344 Razdrto–Podnanos, v km 1.399,00. Cestni priključek 
predstavlja sekundarni dostop do predvidene obrtne cone (v 
grafiki označen kot OBST. DOSTOP 2).

– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo.

(2) Gabariti: Gabariti so določeni v zasnovi projektnih reši-
tev prometne infrastrukture, določenih v 25. členu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel in usmeritvami, določenimi v grafičnem delu OPPN 
Smolevec.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu 
tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopa-
nja, določena v 35. členu tega odloka.

20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako p2a, 

p2b, p2c in p2d)
(1) Parcele z oznako p2a, p2b, p2c in p2d se nahajajo v 

območju EUP RA 04/2-2, kjer se načrtuje ohranjanje območja 
zelenih in vodnih površin. Načrtovane prostorske ureditve ob-
segajo:

– Ohranitev zelenih površin in ohranjanje naravno obliko-
vanega terena na parceli z oznako p2a, p2b in p2c.

– Sanacija obstoječe struge hudourniškega potoka Smo-
levec na parceli z oznako p2a in p2b.

– Zamenjava obstoječega prepusta.
– Ohranitev obstoječega zadrževalnika odpadnih vod z 

obstoječih prometnih površin in ohranitev obstoječe dostopne 
poti do zadrževalnika na parceli z oznako p2a.

– Ureditev premostitvenega objekta preko hudourniškega 
potoka Smolevec, ki povezuje plato A in plato B na parceli z 
oznako p2d.

– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti: Premostitveni objekt na parceli z oznako 

p2d se uredi v širini do največ 10,00 m z naklonom klančine do 
največ 3 %. Minimalni gabariti svetle odprtine premostitvenega 
objekta oziroma mostu so š x v = 2,0 x 2,0 m. V območju mostu 
je potrebno predvideti protierozijsko zavarovanje, ki se zaključi 
s pragom.

(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel in usmeritvami, določenimi v grafičnem delu OPPN 
Smolevec.

(4) Oblikovanje:
– Na območju teras, kjer so hitrosti in vlečne sile zelo 

velike (deroči tok), naj se struga uredi namesto v kanaleti s 
kamnom v betonu s poglobljenimi fugami.

– Ostali lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in obli-
kovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega 
odloka.

(5) Drugi pogoji: V primeru posegov na vodna zemljišča 
v lasti RS je potrebno v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13 in 40/14) pridobiti pravico graditi.

(6) Dopustna odstopanja:
– Na parceli z oznako p2c je dopustna ureditev platoja v 

površine do 300,00 m2 na koti gotovega terena 591 m n.m.v. 
z izvedbo nasutja in podpornih zidov. Dostop do platoja je do-
pusten s platoja D, in sicer s premostitvenim objektom v širini 
do največ 7,00 m.

– Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega čle-
na so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 35. členu 
tega odloka.

21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako p3)

(1) Parcele z oznako p3a in p3b se nahajata v območju 
EUP RA 04/2-3, kjer se načrtuje prostorske ureditve za potrebe 
lesne proizvodne dejavnosti. Načrtovane prostorske ureditve 
obsegajo:

– Ohranitev obstoječega drevoreda in poti na zahodnem 
robu parcele z oznako p3a.

– Ureditev platoja A (v grafičnem delu z oznako PLATO A) 
na parceli z oznako p3a.

– Novogradnja stavb za potrebe skladiščenja lesa (v gra-
fičnem delu z oznako objekt A1 in A2) na parceli z oznako p3a.

– Ureditev notranjega dostopa preko obstoječe obrtne 
cone na parceli z oznako p3b.

– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti:
– Plato A se uredi na koti gotovega terena 583,5 m n.m.v. 

v skupni površini 6638,00 m2.
– Tlorisni gabariti za objekt A1 in A2: Tlorisni gabariti 

so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalni 
in tehničnimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer je 
dopusten faktor izrabe na območju zemljišč za gradnjo stavb 
(FI) 1,0.

– Višinski gabariti za objekt A1 in A2: Dopustna etažnost 
stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 11,00 m, merjeno od naj-
nižje točke terena (platoja A) ob stavbi do vključno strešnega 
venca.

– Notranji dostop preko obstoječe obrtne cone se uredi 
v širini 5,5 m.

(3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami na-
črtovanih parcel, lego gradbene meje in določenim območjem 
za gradnjo stavb.
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(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu 
tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopa-
nja, določena v 35. členu tega odloka.

22. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako p4)

(1) Parcela z oznako p4 se nahaja v območju EUP RA 
04/2-4, kjer se načrtuje prostorske ureditve za potrebe lesne 
proizvodne dejavnosti. Načrtovane prostorske ureditve obse-
gajo:

– Ureditev platoja (v grafičnem delu z oznako PLATO B) 
z dopustno gradnjo stavb.

– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti:
– Plato B se uredi na koti gotovega terena (ob platoju 

gorvodno – zadrževalnik odpadnik vod) 587,4 m n.m.v. in na 
koti gotovega terena (ob platoju dolvodno – premostitveni 
objekt) 585 m n.m.v.v skupni površini 2550,00 m2, pri čemer je 
dopustna gradnja stavb v območju zemljišč za gradnjo stavb.

– Tlorisni gabariti dopustnih stavb: Tlorisni gabariti so do-
ločeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalni in tehnič-
nimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer je dopusten 
faktor izrabe na območju zemljišč za gradnjo stavb (FI) 1,0.

– Višinski gabariti dopustnih stavb: Dopustna etažnost 
stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 11,00 m, merjeno od naj-
nižje točke gotovega terena (platoja B) ob stavbi do vključno 
strešnega venca.

(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel, lego gradbene meje in določenim območjem za gradnjo 
stavb.

(4) Oblikovanje:
– Plato B se uredi z izvedbo brežin in podpornih zidov.
– Drugi lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in obli-

kovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega 
odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopa-
nja, določena v 35. členu tega odloka.

23. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako p5)

(1) Parcele z oznako p5a, p5b in p5c se nahajajo v ob-
močju EUP RA 04/2-5, kjer se načrtuje prostorske ureditve za 
potrebe lesne proizvodne dejavnosti in povezovanje obstoječe 
vaške poti do cestnega priključka na regionalno cesto R2-
444/0344 Razdrto–Podnanos. Načrtovane prostorske ureditve 
obsegajo:

– Ureditev notranje povezovalne ceste (v grafičnem delu 
z oznako 1a in 1b) med platojema B in C na parceli z oznako 
p5a in p5b.

– Ureditev priključka na obstoječo vaško pot na parceli z 
oznako p5b.

– Prestavitev trase vodovoda.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
– Sanacija obstoječe struge hudourniškega potoka Smo-

levec na parceli z oznako p5b in p5c.
– Ureditev oziroma zamenjava prepusta pod cesto 1b (v 

grafičnem delu z oznako PREPUST 1 in 2) na parceli z oznako 
p5b in p5c.

– Ohranitev zelenih površin na parceli z oznako p5c.
(2) Gabariti: Notranja povezovalna cesta se uredi v širini 

največ 5,00 m, naklon nivelete ceste je največ 6 %.
(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 

parcel.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 

in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu 
tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja:
– V razširjenih delih parcele p5a je dopustna ureditev 

platoja na koti terena 598,5 m n.m.v. z izvedbo nasutja in pod-
pornih zidov oziroma brežin.

– Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega čle-
na so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 35. členu 
tega odloka.

24. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako p6)

(1) Parcele z oznako p6a, p6b in p6c se nahajajo v ob-
močju EUP RA 04/2-6, kjer se načrtuje prostorske ureditve za 
potrebe lesne proizvodne dejavnosti. Načrtovane prostorske 
ureditve obsegajo:

– Ureditev platoja (v grafičnem delu z oznako PLATO C) 
na parceli z oznako p6a.

– Ureditev platoja (v grafičnem delu z oznako PLATO D) 
na parceli z oznako p6b.

– Ureditev povezovalne ceste med platojema C in D na 
parceli z oznako p6c.

– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti:
– Plato C se uredi na koti gotovega terena 599 m n.m.v. v 

skupni površini 3100,00 m2 pri čemer je dopustna gradnja stavb 
v območju zemljišč za gradnjo stavb.

– Tlorisni gabariti dopustnih stavb na platoju C: Tlorisni 
gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcio-
nalni in tehničnimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer 
je dopusten faktor izrabe na območju zemljišč za gradnjo stavb 
(FI) 1,0.

– Višinski gabariti dopustnih stavbna platoju C: Dopustna 
etažnost stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 11,00 m, merje-
no od najnižje točke gotovega terena (platoja C) ob stavbi do 
vključno strešnega venca.

– Plato D se uredi na koti gotovega terena 592,5 m n.m.v. 
v skupni površini 1050,00 m2.

– Povezovalna cesta med platojema C in D se uredi v 
širini največ 4,00 m, naklon klančine največ 12 %.

(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel, lego gradbene meje in določenim območjem za gradnjo 
stavb.

(4) Oblikovanje:
– Plato C in D se uredi z izvedbo brežin in podpornih 

zidov.
– Drugi lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in obli-

kovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega 
odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopa-
nja, določena v 35. členu tega odloka.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 

INFRASTRUKTURE

25. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) V območju OPPN Smolevec poteka:
– Državna cesta: R2-444, odsek 344 Razdrto–Manče,
– Del območja OPPN Smolevec se nahaja v varovalnem 

pasu AC A1, odsek Postojna–Razdrto–Senožeče, razcep Na-
nos. Na delu območja OPPN Smolevec velja državni lokacijski 
načrt (DLN) za avtocesto Razdrto–Fernetiči, (Uradni list RS, 
št. 23/89, 73/94 – spre./dop., 11/97 – popr.).

(2) Cilji prometnega urejanja:
– Vzpostaviti ustrezno notranjo prometno povezavo in 

intervencijsko mrežo poti.
– Rekonstrukcija obstoječega priključka na državni regi-

onalni cesti.
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(3) Vstop v območje OPPN Smolevec poteka po obsto-
ječih prometnih priključkih z državne regionalne ceste Razdr-
to–Manče, in sicer v:

– km 1+129,00 levo (v grafiki označen kot OBST. DO-
VOZ 1), ki je urejen po izdanem soglasju DRSC št.: 347-09-
4681/20003-25, z dne 28. 10. 2005 in

– km 1+399,00 levo (v grafiki označen kot REKON-
STRUKCIJA OBST. DOVOZA 2), ki se ga rekonstruira zaradi 
načrtovanih ureditev. Priključek je obdelan v projektni doku-
mentaciji IDZ- Rekonstrukcija cestnega priključka na regional-
no cesto R2-444/0341 v km 1.399,00 (strokovna podlaga pri 
pripravi OPPN) (izdelovalec PROVIA d.o.o., Naklo, št. proj.: 
PR239-IDZ-CE_DOP, junij 2014).

(4) Tehnični podatki za rekonstrukcijo priključka v km 
1+399,00 (v grafiki označen kot REKONSTRUKCIJA OBST. 
DOVOZA 2):

– Trasirni elementi: priključna cesta – Rmin=15,5 m.
– Horizontalni elementi: Pri konstruiranju osi rekonstruira-

nega priključka naj se upošteva, da se priključek z vsemi ure-
ditvami v čim večji možni meri približa obstoječi osi priključne 
ceste. Horizontalni elementi osi sta prema in radij, ki so manjši 
od minimalnih elementov za računsko hitrost 30 km/h.

– Niveletni potek: Projektirana nivelata naj poteka po 
obstoječi niveleti. Na območju priključevanja na državno cesto 
je le-ta ca. 3,5 %.

– Prečni skon: je enostranski, sledi naj vzdolžnemu sklonu 
državne ceste in znaša 3,5 %.

– Normalni profil cestnega priključka: bankina – 1x1,25 m 
/ vozni pas – 2x3,25 m / bankina – 1x1,25 m.

– Odvodnjavanje: Odvodnjavanje padavinskih vod z voz-
išča priključne ceste naj se zagotovi z ustreznimi prečnimi in 
vzdolžnimi skloni. Meteorno vodo z asfaltnih površin je potreb-
no, z zadostnimi prečnimi padci, pravočasno speljati v obcestni 
jarek tako, da voda s priključka ne bo tekla na vozišče državne 
ceste. Predvidi naj se tudi ureditev odvodnjavanja temeljnih tal 
z nagibom 4 % v betonsko kanaleto v obcestnem jarku.

– Komunalni vodi: Vse obstoječe jaške na državni cesti, 
ki nimajo zadostne nosilnosti, je potrebno zamenjati z jaški in 
pokrovi nosilnosti 400 kN.

(5) Na osnovi izdelanega projekta PZI k rekonstrukciji 
cestnega priključka na regionalno cesto R2-444/0341 v km 
1.399,00 mora investitor pridobiti soglasje DRSC, Sektorja za 
upravljanje cest, Območje Nova Gorica.

(6) Notranji dostop preko obstoječe obrtne cone se uredi 
preko drevoreda na vzhodni strani OPPN Smolevec v širini 
največ 5,50 m. Za navedeni dostop se upošteva usmeritve 
za ohranjanje kulturne dediščine, ki so navedene v 36. členu 
tega odloka.

(7) Zasnova prometne povezave se sestoji iz glavne 
notranje prometne osi z oznako cesta 1a in 1b, ki povezuje 
vstopne priključne dovoze z državne ceste ter hkrati iz notranjih 
dovoznih cest k posameznim platojem. Notranjo povezovalno 
pot na Platoju A se od vozišča državne ceste odmakne najmanj 
6,0 m, od parcelne meja pa najmanj 0,8 m. Območje med 
državno cesto in parcelno mejo oziroma Platojem A se vse 
humusirane površine zatravi.

(8) Uredi se priključek na obstoječo vaško pot, ki se spelje 
do priključka z oznako OBST. DOVOZ 2 na regionalni cesti 
preko glavne notranje povezovalne ceste z oznako 1b in se 
opredeli kot nekategorizirana občinska javna cesta.

(9) Intervencijska pot je speljana po načrtovani notranji 
prometni mreži.

(10) Koridor glavne notranje prometne ceste 1a in 1b 
je širok najmanj 3,00 m z bankino na obeh robovih cestišča, 
z izjemo razširitve na območju hudournika s premostitvenim 
objektom oziroma cestnim prepustom, ki je širok 10,00 m.

(11) Obstoječa dostopna pot do zadrževalnika odpadnih 
vod z obstoječih prometnih površin na parceli z oznako p2a se 
ohrani in fizično zapre z zapornico.

(12) Vse posege v vplivnem območju in v varovalnem 
pasu državne ceste je potrebno načrtovati skladno z veljavnimi 

predpisi, ob upoštevanju obstoječe in predvidene obremenitve 
neposrednega okolja ob prometnicah.

(13) Izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi, kot 
posledice obratovanje ceste, ter zagotovitev pri rekonstrukciji 
cestnega priključka na regionalno ceste je obveznost investi-
torja ureditvenega območja OPPN.

(14) V varovalnem pasu AC ni dovoljeno postavljati tabel, 
napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno 
obveščanje in oglaševanje.

(15) V grafičnem delu OPPN Smolevec so prikazane pro-
metne rešitve na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij 
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 
ter grajeno javno dobro, M 1:1000.

(16) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati 
usmeritve s področja prometa, podane s smernicami s strani 
MZIP Direktorat za infrastrukturo, smernice št. 350-25/2014/3-
00711215 z dne 13. 2. 2014, s strani Občine Postojna, smerni-
ce št. S-1/14 z dne 28. 2. 2014 in s smernicami s strani DARS 
d.d. smernice št. 351/D-4/14-PTPP/VD-1170 z dne 10. 3. 2014. 
Smernice so sestavni del priloge k OPPN Smolevec.

26. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) V območju OPPN Smolevec se nahaja obstoječa 
gospodarska javna infrastruktura:

– Primarni vodovod JE DN 125 za oskrbo širšega pose-
litvenega območja Senožeč v upravljanju Kraškega vodovoda 
Sežana d.o.o.,

– Nadzemni daljnovod 20 kV Podnanos–Razdrto,
– Nadzemni daljnovod 20 kV Razdrto–Laže in nadzemni 

daljnovod 20 kV Razdrto–Senožeče v dvosistemski izvedbi.
(2) V območju OPPN Smolevec je načrtovana prestavitev 

obstoječe gospodarske javne infrastrukture in sicer prestavitev 
primarnega vodovoda JE DN 125 in nadzemnega daljnovoda 
20 kV Podnanos–Razdrto.

(3) Za vse posege na gospodarski javni infrastrukturi, ki 
posega v varovalni pas državne ceste je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Nova Gorica.

(4) V območju OPPN Smolevec je načrtovana tudi gradnja 
notranjega infrastrukturnega omrežja, ki ne bo imelo statusa 
komunalne opreme, in sicer:

– Ureditev notranjega infrastrukturnega omrežja za odvo-
dnjavanje padavinskih voda z utrjenih platojev.

– Ureditev notranjega hidrantnega omrežja.
– Ureditev notranjega nizkonapetostnega elektroomrežja.
(5) Dopustna je tudi ureditev drugih vrst notranjega infra-

strukturnega omrežja kot je vodovodno omrežje, telekomuni-
kacijsko omrežje ipd.

(6) V grafičnem delu OPPN Smolevec so prikazane reši-
tve gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz ureditev 
glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000.

27. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

(1) Obstoječa obrtna cona, ki se nahaja vzhodno od 
območja OPPN Smolevec, se oskrbuje s pitno vodo preko 
zasebnega vodovodnega omrežja v upravljanju KS Razdrto.

(2) V območju OPPN Smolevec se ne načrtuje priključkov 
na vodovodno omrežje. Dopustna je navezava na zasebno 
vodovodno omrežje v upravljanju KS Razdrto preko obstoječe 
obrtne cone.

(3) Preko območja OPPN Smolevec poteka primarni je-
kleni vodovod JE DN 125 za oskrbo širšega poselitvenega 
območja Senožeč za zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo iz 
vodnega vira Nanos, ki se prestavi v traso javne notranje pove-
zovalne poti na način, da je omogočeno neovirano upravljanje 
in vzdrževanje vodovoda.
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(4) V območju je za zagotovitev požarne varnosti načrto-
vana ureditev hidrantnega omrežja, in sicer:

– Na platoju C (parcela z oznako 6a) in platoju D (parcela 
z oznako 6b) s priključkom na JE DN 125.

– Na platoju A (parcela z oznako p3a) in platoju B (parcela 
z oznako p4) s priključkom na obstoječe hidrantno omrežje v 
obstoječi obrtni coni, ki se navezuje na zasebno vodovodno 
omrežje v upravljanju KS Razdrto.

(5) Načrtovano hidrantno omrežje se uredi kot omrežje z 
vgrajenimi nadtalnimi hidranti pri čemer se hidranti postavijo 
na medsebojni razdalji do največ 80,00 m tako, da pokrivajo 
celotno območje OPPN Smolevec.

(6) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani 
Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., smernice št. 217/2-2014 z 
dne 19. 2. 2014 in s strani KS Razdrto, smernice z dne 17. 3. 
2014, ki so sestavni del priloge k OPPN Smolevec.

28. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje  

in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) V območju OPPN Smolevec:
– Se ne načrtuje priključkov na javno kanalizacijsko fe-

kalno omrežje.
– Se ne načrtuje ureditev za odvajanje industrijskih od-

padnih vod.
(2) Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z 

drugim materialom prekritih površin se nepropustno odvajajo 
v vodotok na območju OPPN Smolevec pri čemer je potrebno 
pred priključevanjem novih prispevnih površin na obstoječo 
strugo preveriti prevodnost dolvodnega odtočnega sistema in 
zagotoviti ustrezne odtočne razmere.

(3) Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se pre-
preči potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in 
peski. Lovilniki olj morajo biti izdelani in dimenzionirani v skladu 
s standardom SIST EN 858-2, ki zagotavlja večjo stopnjo čišče-
nja odpadnih vod za izpust v vode.

(4) Meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne 
sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC. Izvedba od-
vodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema 
odvodnjavanja AC.

(5) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smer-
nicami s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 8/A-14/V-K z dne 
10. 3. 2014, ki so sestavni del priloge k OPPN Smolevec.

29. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko  

in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) V območju OPPN Smolevec se nahaja obstoječe 

elektroenergetsko omrežje:
– Nadzemni daljnovod 20 kV Podnanos–Razdrto na se-

vernem delu območja,
– Nadzemni daljnovod 20 kV Razdrto–Laže in nadzemni 

daljnovod 20 kV Razdrto- Senožeče v dvosistemski izvedbi na 
skrajnem jugovzhodnem delu območja.

(2) V območju se načrtuje preureditev nadzemnega dalj-
novoda 20 kV Podnanos–Razdrto, in sicer se nadzemni dalj-
novod nadomesti s kabelskimi vodi, ki bodo potekali v cevni 
kabelski kanalizaciji. Prehod obstoječih nadzemnih vodov v 
zemljo bo potekal ob državni cesti.

(3) Nizkonapetostni elektroenergetski razvod do posame-
znih objektov (v grafičnem delu z oznako objekt A1 in objekt A2) 
bo potekal po kabelski kanalizaciji.

(4) Tehnični pogoji:
– V primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih 

vodov in naprav, ki so v lasti družbe Elektro Primorska d.d., 
mora investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki 
zemljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska 

d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje 
omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

– Pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti 
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in 
naprav in naročiti zakoličbo elektoenergetskih vodov, ki jo na-
meravana gradnja zajema.

– Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih 
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini 
naprav pod napetostjo.

– Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastruk-
turnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v 
skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

– Investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in 
projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščite 
eletroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne pre-
stavitve in zaščite eletroenergetskih vodov in objektov, stroške 
zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitev ter 
škodo nastalo zaradi neupoštevenja našega nadzora in smernic.

– Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bomo izvajali na 
podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.

– Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se sme-
jo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko 
vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in 
na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. 
Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka 
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od 
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih nape-
tosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 
1 kV do vključno 20 kV – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transforma-
torsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.

– Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali 
načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je 
potrebo pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pra-
vilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroe-
nergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

– V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadze-
mnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako 
je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo 
vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(5) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja energetike, podane s smernicami s strani 
Elektro Primorska d.d., smernice št. 1490 z dne 24. 2. 2014, ki 
so sestavni del priloge k OPPN Smolevec.

30. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)

V območju OPPN Smolevec javna razsvetljava ni na-
črtovana. Ureditev javne razsvetljave je dopustna v skladu z 
veljavnimi predpisi.

31. člen
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)

V območju OPPN Smolevec ureditev telekomunikacij-
skega in optičnega omrežja ni načrtovana. Ureditev teleko-
munikacijskega in optičnega omrežja je dopustna v skladu z 
veljavnimi predpisi.

32. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je 
potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne 
tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju 
kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno 
upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.
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33. člen
(odvoz odpadkov)

Odvoz odpadkov v območju OPPN Smolevec ni predvi-
deno.

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

34. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem 
odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote.

(2) Faznost gradnje je določena v spodnji tabeli pri čemer 
velja, da:

– Se lahko načrtovane prostorske ureditve v pEUP RA 
04/2-2, RA 04/2-3 in RA 04/2-4 lahko gradijo sočasno ali ločeno 
v vrstnem redu kot je naveden v spodnji tabeli.

– Da se v 1. fazo gradnje poleg ureditev v pEUP RA 04/2-2 
štejejo še vse ostale ureditve in posegi, določeni za poplavno 
varnost območja s Hidravlično presojo za OPPN Smolevec – 
Razdrto iz 43. člena tega odloka.

– Da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za načr-
tovane prostorske ureditve v pEUP RA 04/2-5 in RA 04/2-6 
dokončna izvedba načrtovanih prostorskih ureditev v pEUP RA 
04/2-1 (izvedena rekonstrukcija cestnega priključka na državno 
cesto oziroma prevzem priključka v obratovanje s strani DRSC 
vključno z ostalimi ureditvami).

Ime pEUP Ime načrtovane parcele Oznaka 
parcele

Opis 
faznosti 
gradnje

RA 04/2-2

Zelene površine p2a

1. faza
Zelene površine p2b
Zelene površine p2c
Premostitveni objekt med 
platojema A in B p2d

RA 04/2-3
Plato A p3a

2. fazaPovezava z obstoječo 
obrtno cono p3b

RA 04/2-4 Plato B p4 3. faza
RA 04/2-1 Regionalna cesta p1 4. faza

RA 04/2-5

Povezovalna cesta 1a med 
platojema B in C p5a

5. fazaPovezovalna cesta 1b med 
platojema B in C p5b

Zelene površine p5c

RA 04/2-6

Plato C p6a

6. fazaPlato D p6b
Povezovalna cesta 2 med 
platojema C in D p6c

35. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja so navedena od 19. do 33. členu 
tega odloka.

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, 
je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 
10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih 
gabaritov stavb, platojev, naklona cest in brežin ter ±1,00 m 
od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 18. do 33. člena 
tega odloka, pri čemer:

– Se v dimenzije prej navedenih višinskih gabaritov ne 
šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: di-
mniki, inštalacijski jaški ipd.).

– Se prej navedena dopustna odstopanja od dimenzij 
višinskih gabaritov upošteva tako, da odstopanja navzdol pri 
višinskih gabaritih platojev niso dopustna zaradi izdelane hi-
drološko hidravlične presoje.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodo-
vodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, 
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod 
pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pri-
dobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje 
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih 
elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih 
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 
2. ali 3. točko tega člena.

(5) V območju OPPN Smolevec je dopustna dodatna 
podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi 
lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele 
javnega dobra ohranjajo.

9. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH  

DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

36. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN Smolevec je evidentirana enota 
kulturne dediščine: EŠD 19425, Razdrto – Dvorec, profana 
stavbna dediščina.

(2) Na V strani območja OPPN Smolevec se ohranja 
drevored oziroma teče dostopna pot, ki ločuje obstoječo in 
načrtovano gospodarsko cono.

(3) V območju drevoreda se upošteva kulturnovarstvene 
smernice:

– Poseganje v koreninski sistem posameznih dreves ni 
dovoljeno.

– Spreminjanje življenjskih pogojev na rastišču ni dovo-
ljeno.

– Zagotovljena mora biti odvodnja in zračnost.
– Zagotovljena mora biti zaščita rastišča pred strupenimi 

snovmi iz cestišča.
– Poškodovanje debel ni dovoljeno.
– Spreminjanje statike krošenj s pretiranim obrezovanjem 

ni dovoljeno.
(4) V skladu z merili iz prejšnje točke tega člena se notra-

njo povezavo med obstoječo in načrtovano gospodarsko cono 
uredi v širini največ 5,50 m na parceli z oznako p3b to je na 
območju, kjer ni dreves oziroma koreninskega sistema dreves.

(5) Za celotno območje OPPN Smolevec veljajo splošna 
zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin, in sicer:

– Strokovni nadzor nad posegi: Kolikor predhodne ar-
heološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potreb-
no Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenje (ZVKDS) 
omogočiti dostop do zemljišč. Kjer se bodo izvajala zemeljska 
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik 
zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih 
del pisno obvesti ZVKDS OE Nova Gorica vsaj 10 dni pred 
pričetkom zemeljskih del.

– Odkritje arheološke ostaline: Ob vseh posegih v zemelj-
ske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, 
ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo 
del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepo-
škodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti ZVKDS 
OE Nova Gorica, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
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to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

(6) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja ohranjanja kulturne dediščine, podane s smer-
nicami s strani MK – Direktorat za kulturno dediščino, dopis 
št. 35012-16/2014/4 z dne 26. 2. 2014, ki so sestavni del 
priloge k OPPN Smolevec.

37. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)

Na območju OPPN Smolevec ni evidentiranih naravnih 
vrednot, zavarovanih območij ali območij, potrebnih za ohra-
njanje biotske raznovrstnosti.

38. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) V območju OPPN Smolevec ni predvidenih novih 
ureditev oziroma dejavnosti, ki bi prispevale delež k emisijam 
škodljivih snovi v zrak.

(2) Za realizacijo predvidenih ureditev bo potrebna iz-
vedba nasutja. Takrat bo obremenitev ozračja zaradi izpušnih 
plinov delujoče mehanizacije ter tovornih vozil največja. Ob-
vezni so ukrepi za preprečevanje emisij prahu v okolje v času 
gradnje.

(3) Obvezen ukrep za omilitev onesnaževanja zraka pred-
vsem s SO2, NO2 in dimom je prepoved zadrževanja tovornih 
motornih vozil na gradbišču s prižganimi motorji.

(4) Prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpad-
kov na gradbišču, saj v takem primeru lahko zaradi gorenja 
nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na 
okolje.

(5) Predvidena obremenitev zraka z izgradnjo obrtne cone 
ne bo presegala dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list 
RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

(6) Dejavnosti, ki bi na obravnavanem območju lahko 
povzročale večje onesnaženje zraka od predpisanega z ured-
bo, niso dovoljene.

39. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

(1) V območju OPPN Smolevec ni vodovarstvenih ob-
močij.

(2) V območju OPPN Smolevec se nahaja manjši potok 
– hudournik. Varovalni pas priobalnega zemljišča sega 5,00 m 
od meje vodnega zemljišča.

(3) V območju OPPN Smolevec prevladuje naslednji tip 
tal: Evtrična rjava tla in karbonatna rjava tla na flišu ter se na-
haja na opozorilnem erozijskem območju – zahtevni zaščitni 
ukrepi.

(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij 
snovi v površinske vode, podtalnico in tla, ki jih določajo veljav-
ni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja 
z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod 
ter področja varovanja tal in podtalnice pri čemer gradbenih 
materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati ozi-
roma razlivati.

(5) Načrtuje se odvajanje padavinskih voda z večjih utr-
jenih površin. Padavinske vode z obravnavanega območja (iz 
strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih 
površin) se nepropustno odvaja v bližnji vodotok v skladu s 
pogoji, določenimi predvsem v 28. členu tega odloka.

(6) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja upravljanja z vodami, podane s smernicami s 
strani MKO ARSO, dopis št. 35001-62/2014-2 z dne 3. 3. 2014, 
ki so sestavni del priloge k OPPN Smolevec.

40. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Vir hrupa v območju OPPN Smolevec je obstoječa 
gospodarska cona v neposredni bližini in cestni promet.

(2) Avtocesta in državna cesta poteka ob severnem in 
zahodnem robu območja OPPN Smolevec.

(3) Območje OPPN Smolevec je v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno 
v VI. stopnjo varstva pred hrupom.

(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva 
pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski 
akti predvsem s področja varstva pred hrupom.

41. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravil-
nega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in 
podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.

(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati 
ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podza-
konski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki 
in drugimi odpadki.

42. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno 

onesnaževanje)
V območju OPPN Smolevec ni predvidene razsvetljave.

43. člen
(zasnova protipoplavne zaščite obravnavanega območja)

(1) Za obravnavano območje je bila izdelana Hidravlična 
presoja za OPPN Smolevec – Razdrto (izdelovalec VGB Mari-
bor d.o.o., Maribor, št. proj.: 3511/14, maj 2014), z omilitvenimi 
ukrepi za doseganje sprejemljivega razreda ogroženosti na 
območju in izven njega.

(2) Hidravlična analiza visokih vod Smolevca je pokazala, 
da se visoke vode ranga Q100 razlivajo ozko ob potoku. Zaradi 
visokega padca dna struge, se na posameznih odsekih pojavlja 
tudi deroči tok. Večji del območja, kjer so po OPPN predvidene 
ureditve platojev je poplavno varen, poplavno ogrožena ste le 
manjša dela platojev B in C. Za zagotavljanje poplavne varno-
sti slednji platoja B je predvideno nadvišanje platoja za 0,5 m 
nad gladino Q100. Poplavno varnost platoja C pa dosežemo z 
ureditvijo/zamenjavo dveh prepustov, in sicer na relativni stac. 
km 0+530 in km 0+470 (v grafičnem delu z oznako PREPUST 
1 in 2). Zaradi nekaterih obstoječih poškodb na strugi (bočna in 
globinska erozija), ki so jih povzročile pretekle visoke vode, je 
potrebno v okviru vodnogospodarskih ureditev obravnavnega 
območja del struge sanirat in protierozijsko zavarovat. V okviru 
ureditev je predviden tudi premostitveni objekt oziroma most 
med platojema A in B. Minimalni gabariti svetle odprtine novega 
mostu so šxv=2x2 m. V območju mostu je potrebno predvidet 
protierozijsko zavarovanje, ki se zaključi s pragom.

44. člen
(zasnova erozijske zaščite obravnavanega območja)
(1) Za obravnavano območje je bilo izdelano Geološko 

geomehansko poročilo za območje OPPN Smolevec (izdelo-
valec GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, št. proj.: 2957-053/2014-01, 
april 2014) in Geološko geomehansko poročilo za območje 
OPPN Smolevec – dopolnitev (izdelovalec GEOLOGIJA d.o.o. 
Idrija, št. proj.: 2957-053/2014-02, maj 2014) s poudarkom na 
stabilnost in erodibilnost terena.

(2) Izvedba platojev in objektov na njih: Nasipe se izvede 
na sloju 3 (zaglinjen grušč), sloj 1 (nasip) in sloj 2 (humus in 
glina) se odstrani. Nasipe na pobočjih je potrebno izvajati na 
stopničena tla z utrjenimi petami. Nasipe naj se izvaja v slojih 
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debeline 30 cm iz kamnitega materiala po plasteh, vsako 
plast naj se uvalja. Zaključni sloj debeline 1 m se izvede iz 
kamnite grede in tamponskega drobljenca. Komprimiranost 
vsake posamezne plasti naj se meri z dinamično ali statično 
pološčo. Podlago nasipa se utrdi do modula min. Evd=15MPa. 
V območju temeljenja objektov naj se doseže dinamični defor-
macijski modul Evd= 40-45MPa (oziroma Ev2=80-100 MPa). 
Na področju povoznih površin naj se doseže Evd= 45-50MPa 
(oziroma Ev2=100-120 MPa). Pri izvedbi nasipov naj se izvaja 
geomehanski nadzor. Končno urejene brežine je potrebno hu-
muzirati. Nasipne brežine se izvede v naklonu 2:3. Odvodnja-
vanje meteornih voda se uredi tako, da ne zamakajo nasipov 
in tal pod njimi. Okrog vseh objektov se v višini temelja izdela 
drenaža, zaradi viseče talne vode. Vode je potrebno kontroli-
rano odvajati v vodotok.

(3) Izvedba podpornih zidov: Podporne zidove se temelji 
na raščeno kamninsko osnovo iz flišnih kamnin. Upošteva se 
geomehanske karakteristike in geološke razmere iz Geološko 
geomehanskega poročila. Izjemoma je možno tudi temeljenje 
na kontrolirano izvedenem umetnem nasipu iz kamnitega ma-
teriala.

(4) Izvedba premostitvenega objekta med platojema A 
in B: Premostitveni objekt naj se temelji v raščeno kamninsko 
osnovo iz flišnih kamnin.

(5) Izvedba povezovalnih in dostopnih cest: V voziščno 
konstrukcijo je potrebno vgraditi minimalno 50 cm zmrzlinsko 
odpornih materialov. Povozne površine je potrebno opremiti z 
vzdolžnimi drenažami, muldami, jaški in prepusti, iz katerih je 
vodo potrebno neprepustno odvajati v vodotok.

45. člen
(zasnova požarne in eksplozijske zaščite  

obravnavanega območja)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano ob-

močje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana 
na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpi-
sani s področno zakonodajo.

(2) Na območju urejanja se načrtuje hidrantno omrežje, ki 
bo zagotavljalo zadostne količine požarne vode.

(3) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti 
(VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,175 (g). 
Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje 
oziroma prostorske ureditve.

10. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OPPN SMOLEVEC

46. člen
(1) OPPN Smolevec velja do izvedbe vseh prostorskih 

ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN Smolevec se obmo-

čje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za 
posamezno vrsto PNRP iz 6. člena tega odloka.

11. KONČNE DOLOČBE

47. člen
(dokončanje že začetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah 
izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja.

48. člen
Ta odlok s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine 

Postojna in na sedežu Občine Postojna.

49. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-6/2013
Postojna, dne 4. septembra 2014

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

2755. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja 
vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o ob-
činskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 19/12) in 20. člena Statuta Občine Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 28. redni seji dne 
19. 6. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parc. št. 259/2 

– v izmeri 1005 m2, k. o. 883 – Dobja vas.

II.
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se 

vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koro-
škem.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0043/2014-6
Ravne na Koroškem, dne 8. avgusta 2014

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

2756. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 28. redni seji 
dne 19. 6. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parc. št. 536/2 

– v izmeri 2360 m2, k. o. 877 – Stražišče.
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II.
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se 

vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koro-
škem.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0021/2014-13
Ravne na Koroškem, dne 8. avgusta 2014

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

REČICA OB SAVINJI

2757. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Rečica ob Savinji

Na podlagi določb petega odstavka 23. člena in 
28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ura-
dni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – Odl. US, 
11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) ter 16. člena Statuta Občine 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Ob-
činski svet Občine Rečica ob Savinji na 33. redni seji dne 
26. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014 v Občini Rečica  
ob Savinji

1. člen
S Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2014 v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: 
Sklep) se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župa-
na in list kandidatov za Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
(v nadaljevanju: Občinski svet).

2. 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 0,16 € za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo Občinskemu svetu in 
Računskemu sodišču.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,10 € na 
dobljeni glas v prvem krogu in 0,05 € za dobljeni glas v drugem 
krogu.

4. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v Občinski 

svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo stro-
ški volilne kampanje iz proračuna Občine Rečica ob Savinji v 
30 dneh po predložitvi poročila Občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču.

5. člen
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0001/2014-12
Rečica ob Savinji, dne 26. avgusta 2014

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

RIBNICA

2758. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Ribnica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 
– odločba US in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Ribnica 
(Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 
22. redni seji 2. septembra 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica

I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stro-

škov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica.

II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 eura 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 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko stroški posa-
mezne volilne kampanje dosežejo višino minimalne plače v RS, 
ki velja trideseti dan pred dnem glasovanja, če bi bili po določbah 
prejšnjih odstavkov dovoljeni stroški volilne kampanje nižji.

III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 eura za dobljen glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

IV.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,12 eura 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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 5. 9. 2014 / Stran 7413 

V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Ribnica 
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in ra-
čunskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-0005/2014
Ribnica, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

SODRAŽICA

2759. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Sodražica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 
98/13) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, 
št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. izredni seji 
28. 8. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v 
Občini Sodražica.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 

za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinske-
mu svetu in Računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 

volilne kampanje v višini 0,10 EUR 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 volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sodražica 
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. 041-6/2014
Sodražica, dne 29. avgusta 2014

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

2760. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Sodražica

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 15. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Ob-
činski svet Občine Sodražica na 4. izredni seji dne 28. 8. 
2014 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o imenovanju Občinske volilne komisije  
Občine Sodražica

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje 

za:
– predsednico: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Lju-

bljana,
– za namestnika predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 

1317 Sodražica.

II.
Mandatna doba predsednice in namestnika predsednice 

traja do prenehanja mandata preostalih članov občinske volilne 
komisije, imenovanih s Sklepom o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 75/10).

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041-6/2010
Sodražica, dne 29. avgusta 2014

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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TREBNJE

2761. Sklep o določitvi načina in postopka 
za izračun višine najemnin, ki jih Občina 
Trebnje zaračunava najemnikom v službenih 
stanovanjih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14) in v skladu s 13. členom Pravilnika o oddaji služ-
benih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 51/96) je Občinski 
svet Občine Trebnje na 28. seji dne 30. 7. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi načina in postopka za izračun višine 

najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava 
najemnikom v službenih stanovanjih

1.
Najemnina za službena stanovanja, ki se določi z naje-

mno pogodbo, se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

2.
Najemnine po veljavno sklenjenih najemnih pogodbah za 

službena stanovanja se uskladijo s tem sklepom v roku 6 (šest) 
mesecev po uveljavitvi tega sklepa, najkasneje do 31. 1. 2015.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2014-2
Trebnje, dne 29. avgusta 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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POPRAVKI

2762. Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu 
Občinskega sveta Občine Krško

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
Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta 

Občine Krško

1. člen Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 56-2501/14) pravilno glasi:

V Poslovniku o delu Občinskega sveta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 7/01 in 98/09) se v 77. členu doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:

»(4) Odbor za mladino sestavlja devet članov, ki jih ime-
nuje občinski svet. Pet članov je iz vrst občinskega sveta, štirje 
člani so zunanji. Zunanji člani v trenutku imenovanja ne smejo 
biti starejši od 29 let, pri čemer morata biti vsaj dva predlagana 
s strani organizacij v mladinskem sektorju.«.

Št. 007-11/2008-O300
Krško, dne 4. septembra 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2763. Popravek Pravilnika o oddajanju poslovnih 
prostorov ter določanju najemnin za poslovne 
prostore v lasti Občine Tabor

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 oddajanju poslovnih prostorov  

ter določanju najemnin za poslovne prostore  
v lasti Občine Tabor

V Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju 
najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Tabor (Uradni list 
RS, št. 112/13) se črta zadnji stavek 10. člena.

Št. 3522-1/2013-1
Tabor, dne 18. avgusta 2014

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek l.r.

2764. Popravek Statuta Občine Trebnje

V Statutu Občine Trebnje, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 29/14 z dne 25. 4. 2014, je bila ugotovljena napaka, 
zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
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
Statuta Občine Trebnje

V drugem odstavku 3. člena se pri Krajevni skupnosti 
Šentlovrenc za imenom naselja »Dolnje Prapreče« doda na-
selje »Gorica na Medvedjeku«.

Št. 007-12/2013
Trebnje, dne 29. avgusta 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2765. Tehnični popravek Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki 
center (GTC) Škocjan«

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center 
(GTC) Škocjan«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49/14 z 
dne 30. 6. 2014, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na 
podlagi določil drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) ter 
sklepa občinskega sveta, ki ga je sprejel na 29. redni seji dne 
26. 8. 2014 dajem

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »OPPN 

Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«

I.
V 4. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih ze-

mljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki 
center (GTC) Škocjan« se popravi besedilo: »Občinski podrob-
ni prostorski načrt za gospodarsko tehnološko cono Škocjan« 
z besedilom »Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gospodarsko tehnološki center Škocjan«.

Št. 3505-0003/2014
Škocjan, dne 26. avgusta 2014

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vla-

di Republike Slovenije (ZVRS-H) 7385

VLADA
2740. Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z 

energijo, glede rabe energije in drugih virov 7386
2741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 7388

MINISTRSTVA
2742. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov 7388

2743. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen 7389

SODNI SVET
2744. Končno poročilo o izidu glasovanja in izidu voli-

tev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 
17. junija 2014 7391

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2745. Splošni akt o spremembah Splošnega akta 
o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik 7395

2746. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem na-
činu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih 
zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic 7396

2747. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših navo-
dilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje 
poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave 
pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju 7396

2748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014 7396

OBČINE
KANAL

2749. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 7398

2750. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Kanal ob Soči 7398

KOBARID
2751. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Kobarid 7398

KOSTANJEVICA NA KRKI
2752. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II 7399

MIREN - KOSTANJEVICA
2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/6, 254/7 in 
261/0, vse k. o. 2324 – Orehovlje 7400

POSTOJNA
2754. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del 7400

RAVNE NA KOROŠKEM
2755. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas 7411
2756. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče 7411

REČICA OB SAVINJI
2757. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2014 v Občini Rečica ob Savinji 7412

RIBNICA
2758. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica 7412

SODRAŽICA
2759. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica 7413
2760. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Sodražica 7413

TREBNJE
2761. Sklep o določitvi načina in postopka za izračun 

višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava 
najemnikom v službenih stanovanjih 7414

POPRAVKI
2762. Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu Občinske-

ga sveta Občine Krško 7415
2763. Popravek Pravilnika o oddajanju poslovnih prosto-

rov ter določanju najemnin za poslovne prostore v 
lasti Občine Tabor 7415

2764. Popravek Statuta Občine Trebnje 7415
2765. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN 
Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan« 7415

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 65/14 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 1975
Javne dražbe 1979
Razpisi delovnih mest 1989
Druge objave 1992
Objave po Zakonu o političnih strankah 1999
Evidence sindikatov 2000
Zavarovanja terjatev 2001
Objave sodišč 2002
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2002
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2002
Oklici dedičem 2004
Oklici pogrešanih 2006
Preklici 2007
Zavarovalne police preklicujejo 2007
Spričevala preklicujejo 2007
Drugo preklicujejo 2007
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