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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2637. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek k ohranjanju nacionalne pripadnosti Slo-
vencev v Italiji, za zvestobo vrednotam, kot so svoboda, prija-
teljstvo med narodi in miroljubje, ter za prispevek k boljšemu 
medsebojnemu poznavanju in čezmejnemu sodelovanju prej-
me ob 70-letnici delovanja

PRIMORSKI DNEVNIK

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-8/2015-1
Ljubljana, dne 4. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2638. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, 
ki na študijskih dnevih Draga že pol stoletja povezuje matično, 
zamejsko in zdomsko Slovenijo, prejme

DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-6/2015-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2639. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki 
Koreji

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

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

v Republiki Koreji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu postavim Simono 
Leskovar.

Št. 501-03-16/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2640. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Turčiji

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Turčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Turčiji postavim Igorja Jukiča.

Št. 501-03-17/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2641. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Črni gori postavim Mitjo Močnika.

Št. 501-03-18/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski 
demokratični republiki Koreji

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Ljudski demokratični republiki Koreji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji s sedežem v 
Pekingu postavim Janeza Premožeta.

Št. 501-03-19/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski 
republiki

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Italijanski republiki

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Italijanski republiki postavim Bogdana Benka.

Št. 501-03-20/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Tuniziji

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Tuniziji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu postavim 
Bogdana Benka.

Št. 501-03-21/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
pri Organizaciji združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo (FAO)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam
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U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
pri Organizaciji združenih narodov za prehrano  

in kmetijstvo (FAO)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu postavim Bogdana Benka.

Št. 501-03-22/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2646. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
pri Svetovnem programu za hrano (WFP)

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
pri Svetovnem programu za hrano (WFP)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem 
v Rimu postavim Bogdana Benka.

Št. 501-03-23/2015-2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Federativni republiki Braziliji

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Federativni republiki Braziliji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Federativni republiki Braziliji postavim Alaina Briana 
Berganta.

Št. 501-03-29/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2648. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Kolumbiji

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Kolumbiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii postavim 
Alaina Briana Berganta.

Št. 501-03-24/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2649. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Francoski 
republiki

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Francoski republiki

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Repub-
like Slovenije v Francoski republiki postavim Andreja Slap-
ničarja.

Št. 501-03-31/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2650. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Kenževini 
Monako

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam
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U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kenževini Monako

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kneževini Monako s sedežem v Parizu postavim 
Andreja Slapničarja.

Št. 501-03-32/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2651. Ukaz o postavitvi izrednega 
in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
pri Organizaciji Združenih narodov  

za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (UNESCO) s sedežem v Parizu postavim 
Andreja Slapničarja.

Št. 501-03-30/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2652. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji

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

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Avstraliji postavim Heleno Drnovšek Zorko.

Št. 501-03-28/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2653. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije 
pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

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

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

pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN) s sede-
žem v Canberri postavim Heleno Drnovšek Zorko.

Št. 501-03-25/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2654. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije 
v Argentinski republiki

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

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

v Argentinski republiki

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike 
Slovenije v Argentinski republiki postavim Jadranko Šturm 
Kocjan.

Št. 501-03-26/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam
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U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Mongoliji s sedežem v Pekingu postavim Janeza 
Premožeta.

Št. 501-03-27/2015-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2656. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih 

obračuna in plačila obresti ter določanju 
obrestnih mer za posle sistema enotnega 
zakladniškega računa

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja mini-
ster za finance

P R A V I L N I K
o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila 

obresti ter določanju obrestnih mer za posle 
sistema enotnega zakladniškega računa

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) Ta pravilnik ureja način obračunavanja obresti ter roke 

obračuna in plačila obresti za posle, ki se iz naslova upravljanja 
z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa 
države oziroma občine (v nadaljnjem besedilu: sistem EZR) 
izvršujejo preko zakladniškega podračuna.

(2) Ta pravilnik ureja tudi način določanja obrestnih mer 
za prosta denarna sredstva na podračunih, vključenih v sistem 
EZR (v nadaljnjem besedilu: prosta denarna sredstva na podra-
čunih), ter vloge in likvidnostna posojila v sistemu EZR države.

II. NAČIN OBRAČUNAVANJA OBRESTI

2. člen
(1) Za obračunavanje obresti se uporablja dekurzivni na-

čin obrestovanja z uporabo linearne metode. Linearna obrestna 
mera je določena v odstotku na največ tri decimalna mesta 
natančno.

(2) Za obračun obresti se upošteva dejansko število dni v 
obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.

(3) Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva 
prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne. 

3. člen
(1) Obresti se izračunajo po naslednji formuli:

obresti = 
glavnica x letna obrestna mera v  % x število dni obrestovanja

36000

(2) Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih, 
stanje na enotnem zakladniškem računu pri Banki Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: stanje na EZR pri BS) in nočne depozite 
pri poslovnih bankah se izračunavajo na dnevno stanje, zao-
kroženo na dve decimalni mesti natančno. Znesek izračunanih 
obresti na mesečni ravni je enak vsoti dnevno izračunanih 
obresti v mesecu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se obresti za prosta 
denarna sredstva na podračunih v tuji valuti in obresti za prosta 
denarna sredstva na podračunih v domači valuti tistega siste-
ma EZR, ki nima nočnega deponiranja, izračunavajo na dnevno 
stanje, na dve decimalni mesti natančno, brez zaokroževanja. 
Znesek izračunanih obresti na mesečni ravni je enak vsoti 
dnevno izračunanih obresti v mesecu.

III. ROKI OBRAČUNA IN PLAČILA OBRESTI

4. člen
(1) Obresti se obračunajo in plačajo praviloma na dan 

dospelosti glavnice.
(2) Pri prostih denarnih sredstvih na podračunih, stanju 

na EZR pri BS in nočnih depozitih pri poslovnih bankah se 
obresti obračunajo in plačajo prvi delovni dan v mesecu za 
pretekli mesec.

(3) Obračun obresti za prosta denarna sredstva na po-
dračunu in plačilo tako obračunanih obresti izvrši upravljavec 
sredstev sistema EZR s prenosom obresti z zakladniškega 
podračuna na podračun imetnika podračuna preko enotnega 
informacijskega sistema za upravljanje sredstev sistema EZR.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obračun in pre-
nos obresti z zakladniškega podračuna na podračun imetnika 
podračuna v imenu upravljavca sredstev sistema EZR izvrši 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Za ta namen se 
izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti za prosta denar-
na sredstva na podračunu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in 
je njegov sestavni del in se ga mesečno posreduje vsakemu 
proračunskemu uporabniku.

IV. NAČIN DOLOČANJA OBRESTNIH MER

1. Obrestne mere za prosta denarna sredstva  
na podračunih

5. člen
(1) Obrestna mera za obrestovanje prostih denarnih sred-

stev na podračunih se določi kot povprečna obrestna mera za 
posamezni mesec, in sicer na naslednji način:

letna obrestna mera v  % =
(obračunane obresti – stroški) x 36000

št. dni x glavnica

pri čemer so:
– obračunane obresti – vsota obračunanih obresti za noč-

ne depozite pri poslovnih bankah in vsota obračunanih obresti 
za stanje na EZR pri BS za mesec obračuna,

– stroški – število nalogov za nočne depozite, pomnoženo 
s stroškom posameznega naloga, po veljavni tarifi BS za tovr-
stne naloge za mesec obračuna,

– št. dni – koledarsko število dni v mesecu obračuna,
– glavnica – povprečno stanje nočnih depozitov in pov-

prečno stanje na EZR pri BS za mesec obračuna.
(2) Obrestna mera za prosta denarna sredstva na pod-

računih se določi brez zaokroževanja, na največ tri decimalna 
mesta natančno.

(3) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 
odstavka, negativna, se za obrestovanje prostih denarnih sred-
stev na podračunih določi obrestna mera v višini 0 %.

(4) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 
odstavka, višja od minimalne obrestne mere za vlogo katerekoli 
standardne ročnosti, izračunane na podlagi osmega člena tega 
pravilnika in veljavne v preteklem mesecu, se za obrestovanje 
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prostih denarnih sredstev na podračunih sistema EZR države 
uporabi slednja.

2. Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila  
v sistemu EZR države

6. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila v sis-

temu EZR države so odvisne od dejavnikov finančnega trga, ki 
vplivajo na oblikovanje obrestnih mer depozitov in likvidnostnih 
kreditov sistema EZR države.

(2) Pri določanju obrestne mere za vlogo na določen dan 
se upošteva pričakovana obrestna mera za depozit, ki bi jo 
dosegel upravljavec sredstev sistema EZR države na licitaciji 
depozitov sistema EZR države (v nadaljnjem besedilu: pričako-
vana obrestna mera za depozit) in stroški upravljanja.

(3) Pri določanju obrestne mere za likvidnostno posojilo 
na določen dan se upošteva pričakovana obrestna mera za 
depozit ter razmik in stroški upravljanja.

7. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila se 

izračunavajo za standardne ročnosti, in sicer:
– 1 D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
– 1 T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
– 2 T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
– 3 T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
– 1 M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
– 2 M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
– 3 M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
– 4 M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
– 5 M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
– 6 M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
– 7 M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
– 8 M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
– 9 M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
– 10 M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
– 11 M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
– 1 L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR države konec 

dneva izračuna obrestne mere za vloge in likvidnostna po-
sojila za vse standardne ročnosti. Izračunane obrestne mere 
veljajo za vloge in likvidnostna posojila, napovedane nasle-
dnji delovni dan. Obrestna mera je fiksna za celotno obdobje 
trajanja posla.

8. člen
(1) Obrestna mera za vlogo posamezne standardne roč-

nosti se izračuna po naslednji enačbi:

OMv = pOMd – stroški upravljanja,

pri čemer sta:
OMv – obrestna mera za vlogo posamezne standardne 

ročnosti,
pOMd – pričakovana obrestna mera za depozit primerljive 

ročnosti.
(2) Pričakovana obrestna mera za depozit primerljive 

ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:

pOMd = delež x ROM,

pri čemer sta:
ROM – referenčna obrestna mera, ki je odraz trenutnih 

razmer na finančnem trgu,
delež – povprečje deležev, ki jih predstavljajo doseže-

ne oziroma kotirajoče obrestne mere depozitov sistema EZR 

države v ROM primerljivih ročnosti in je izračunan na podlagi 
analize preteklega obdobja.

(3) Pričakovana obrestna mera za depozit primerljive 
ročnosti in delež iz prejšnjega odstavka se določita na najmanj 
štiri decimalna mesta natančno.

(4) Upravljavec sredstev sistema EZR države uporablja 
pri izračunih obrestnih mer kot referenčno obrestno mero za 
domačo valuto zadnjo objavljeno EONIO (Euro Overnight Index 
Average) in EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) primerlji-
vih ročnosti, za tuje valute pa LIBOR (London Interbank Offered 
Rate) primerljivih ročnosti.

(5) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 
odstavka, negativna, se za obrestovanje vloge posamezne 
standardne ročnosti določi obrestna mera v višini 0 %.

9. člen
(1) Obrestna mera za likvidnostno posojilo posamezne 

standardne ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:

OMlp = pOMd + razmik + stroški upravljanja,

pri čemer sta:
OMlp – obrestna mera za likvidnostno posojilo posamez-

ne standardne ročnosti,
razmik – povprečni razmik med dejanskimi obrestnimi 

merami likvidnostnih kreditov in pričakovano obrestno mero za 
depozit primerljive ročnosti.

(2) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 
odstavka, enaka nič ali negativna, se za obrestovanje likvidno-
stnega posojila posamezne standardne ročnosti določi obre-
stna mera, izračunana za prvo naslednjo standardno ročnost, 
ki je večja od 0 %. Če so obrestne mere, izračunane na podlagi 
prvega odstavka, enake nič ali negativne za vse standardne 
ročnosti, se za obrestovanje likvidnostnih posojil vseh standar-
dnih ročnosti določi obrestna mera 0,01 %.

(3) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 
in drugega odstavka, za posamezno standardno ročnost nižja 
oziroma enaka obrestni meri za vlogo iste standardne ročnosti, 
se za obrestovanje likvidnostnega posojila posamezne stan-
dardne ročnosti določi obrestna mera za vlogo iste standardne 
ročnosti, povišana za 0,01 %.

10. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države določa razmik, 

stroške upravljanja in delež dvakrat letno oziroma ob večjih 
spremembah razmer na finančnem trgu.

V. KONČNI DOLOČBI

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

nik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter 
določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladni-
škega računa (Uradni list RS, št. 22/10 in 83/12).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-508/2015/7
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
EVA 2015-1611-0091

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance
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Priloga 1 
 

__________________________________  Številka podračuna:_____________________ 
Davčna številka:________________________ 

__________________________________ 
(Upravljavec sredstev sistema EZR) 
 
Šifra iz registra proračunskih uporabnikov:_______ 
Naslov:___________________________________ 
Kraj:_____________________________________ 

 
Kraj in datum izdaje: __________, _________ 
 

__________________________________ Številka podračuna:_____________________ 
Matična številka: _______________________ 

__________________________________  Davčna številka:_______________________ 
(Naziv imetnika podračuna)                          Obračun št.: __________________________ 
 
Šifra iz registra proračunskih uporabnikov:_______ 
Naslov:___________________________________ 
Kraj:_____________________________________ 
 
 

Pregled obračunanih obresti za prosta denarna sredstva na podračunu: 
_______________________________________________________________ 

(naziv podračuna) 
št. _____________________ 

za obdobje od _________ do __________ 
 
Datum      Stanje prostih denarnih sredstev na podračunu         OM      Znesek obrač. obresti 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Skupaj znesek obračunanih obresti: 
 
 
DDV ni obračunan v skladu s petim odstavkom 5. člena in 4. točko 44. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
V skladu z določili pravilnika, ki ureja upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega 
računa, se obračunane obresti dne __________ z zakladniškega podračuna št.: 
_______________ prenesejo na podračun št.:________________. 
 
 
Obračun pripravil: 
______________________ 
odgovorna oseba  
(Upravljavec sredstev sistema EZR oziroma UJP) 
 
 



Stran 7530 / Št. 64 / 4. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

2657. Pravilnik o spremembi in 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 jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 
95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o 
plačah 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, 43/14, 6/15 in 
57/15) izdaja minister za javno upravo

P R A V I L N I K
o spremembi in 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 področ-

ja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih ra-
zredov (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, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14 
in 38/15) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe 
javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega 
razreda: 50–57« za vrstico

»

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
«

doda nova vrstica, ki se glasi:
»

DIREKCIJA RS ZA VODE B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
«.

V tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« se vrstice
»

Direktorat za bilateralo in evropske zadeve B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za gospodarsko diplomacijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in huma-
nitarno pomoč B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

«
nadomestijo z vrsticami

»

Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in med-
narodno pravo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za zadeve Evropske unije B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Drugi odstavek 2. člena pravilnika, kot je bil spremenjen z 

drugim odstavkom prejšnjega člena, se začne uporabljati 1. ok-
tobra 2015. Do takrat se uporabljajo vrstice iz tabele »Tip osebe 
javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plač-
nega razreda: 56–57« drugega odstavka 2. člena Pravilnika 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave 
v plačne razrede znotraj razponov plačnih 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, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14 in 38/15), ki se 
nanašajo na delovna mesta generalnih direktorjev direktoratov 
s področja Ministrstva za zunanje zadeve.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-538/2015/7
Ljubljana, dne 1. septembra 2015
EVA 2015-3130-0051

Boris Koprivnikar l.r.
Minister 

za javno upravo

2658. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o normativih  
in standardih za izvajanje programa  

osnovne šole

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje pro-

grama osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10 in 
51/14) se za 43.a členom doda nov 43.b člen, ki se glasi:

»43.b člen
(plačilo za vrednotenje preizkusov znanja)

Merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov znanja 
iz nacionalnega preverjanja znanja določi minister, pristojen za 
šolstvo.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 0070-32/2015
Ljubljana, dne 4. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0019

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje,

znanost in šport

2659. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o normativih  

in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 

šolah z italijanskim učnim jezikom

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje pro-

grama osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 
85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14 in 79/14 – popr.) se za 
36.a členom doda nov 36.b člen, ki se glasi:

»36.b člen
(plačilo za vrednotenje preizkusov znanja)

Merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov znanja 
iz nacionalnega preverjanja znanja določi minister, pristojen za 
šolstvo.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 0070-31/2015
Ljubljana, dne 4. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0018

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje,

znanost in šport

2660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev 

na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 
81/07, 105/08 in 38/14) se besedilo 3. člena spremeni tako, 
da se glasi:
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»Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opra-
vljajo kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki 
na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: 
pripravniki), in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot 
drugi strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgoj-
no-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni 
delavci).«

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu pika nadomesti 

z vejico in doda besedilo »če izpolnjuje z zakonom in drugimi 
predpisi določene pogoje o izobrazbi.«

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.
V novem drugem odstavku se beseda »usposablja« na-

domesti z besedilom »je usposabljal«.
V novem tretjem odstavku se beseda »usposablja« na-

domesti z besedilom »je usposabljal« in besedilo »če uspešno 
opravi« nadomesti z besedilom »če je uspešno opravil«.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »4 mesecih« 

nadomesti z besedilom »560 urah« in besedilo »6 mesecih« 
nadomesti z besedilom »840 urah«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drugi 
strokovni delavec uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za 
pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:

– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega 
pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študij-
skim programom,

– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje 
in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce 
s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce 
z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine 
o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in 

dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalne-
ga oziroma študijskega programa. Organizirana neposredna 
aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na 
podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg 
aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni 
aktivnosti.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

V novem četrtem odstavku se besedilo »če uspešno 
opravijo« nadomesti z besedilom »če so uspešno opravili«.

4. člen
V 19. členu se v četrtem odstavku na koncu pika nadome-

sti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– za kandidate, ki uveljavljajo delovne izkušnje v skladu z 

drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, dokazilo o končanem 
izobraževalnem oziroma študijskem programu oziroma dokazilo 
organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izo-
braževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti.«

5. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del 

tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-38/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0025

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje,
znanost in šport
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PRILOGA 2 
 
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU   
ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA                                            

 

Priloga:  
 dokazilo o izobrazbi,                Prijavo poslati na naslov: 
 dokazilo o pedagoško-andragoški oz. specialno-pedagoški izobrazbi,     Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 pisno poročilo mentorja,      Masarykova c. 16 
 ocena praktičnih nastopov/ocena pisne naloge,                                                                                                                                         1000 Ljubljana 
 pisne priprave praktičnih nastopov/pisna naloga, 
 dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
 dokazilo organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti. 

 

prejeto: (izpolni ministrstvo) 

           
1. Ime in priimek:…………………………..……………………rojen (-a):…………..…….…… v kraju:……………….……..... 
 

    občina:…………..…………….……...…država:……………………………….. EMŠO  
 
2. Naslov bivališča (označi naslov za obveščanje):  

   Naslov stalnega bivališča …………………………………………………………………………………………………...…… 
        (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 
   ..………………………..………………………………… telefon:…………...…………………………………………..…………... 

     Naslov začasnega bivališča:………...……………………..……………...……………………...……………..……………...    
       (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
3. Izobrazba: 
 srednja šola (zaključni izpit/matura):.................................…………………………………………………………………... 

(številka, datum in izdajatelj listine) 
 

 visokošolski zavod (diploma):…………………......................................……………………………………………………. 
(številka, datum diplomiranja in izdajatelj listine) 

 
strokovni naslov:…………………………………..………………..…..………………………………................................ 
 

 pedagoško-andragoška oz. specialno-pedagoška izobrazba:.......................……………………………………………... 
 (številka, datum in izdajatelj listine) 

4. Delovne izkušnje: 
     pripravništvo - vzgojno izobraževalni zavod:…… …………………………………………………....……………...………. 
 
       v času od ………………..… do …….….…….… na delovnem mestu:……………………….……………………………...... 
 
     delovno razmerje - vzgojno izobraževalni zavod:………………………………..……………………………………………... 
 
       v času od ……………....…… do …….………… na delovnem mestu:….…………………………………………………..… 
   
       v programu (-ih):………………….………predmet, predmetno ali strokovno področje:…………...………………………… 
 
     podjetje ali zavod izven vzgoje in izobraževanja:…… …………………………………………………....……………...……. 
 
        v času od ……….…..….… do …………..….… na delovnem mestu:…..………………………..…………………………… 
 
     pedagoška praksa :…… ……………………………………………………………………..……………....……………...……. 

(študijski program, izvajalec študijskega programa, število ur) 
 
     organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja:……………………………....……………...……. 

(opis aktivnosti) 
 
       v...……………………….………………………………….………………………, obseg dela v urah………………………..... 
      (organizacija) 
5. Mentor: 
     ime in priimek:…………….……………………strokovni naslov ……………………………..………………………….......... 
 
     naziv:                    1     mentor, od ………………..               2     svetovalec               3     svetnik 
 
     vzgojno izobraževalni zavod, v katerem je zaposlen:…………………………………..………………………………………. 
 
Podpisani/-a dovoljujem uporabo svojih osebnih  podatkov pri vodenju evidence strokovnih izpitov, obdelavo podatkov in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za 
šolstvo, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu s tem pravilnikom. 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni in zanje materialno in kazensko odgovarjam. 
 
 
V ………………………, dne ……………….. 20…….                   ……….……………...........…………………….. 
                          podpis kandidata (-ke) 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2661. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah 
Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev

Na podlagi 86. člena Zakona o elektronskih komunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 
– odl. US) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije

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

o varnosti omrežij in storitev

1. člen
V naslovu Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev 

(Uradni list RS, št. 75/13) se za besedo »storitev« doda besedilo 
»ter delovanje v izjemnih stanjih«.

2. člen
V 1. členu se za besedo »storitev« doda vejica, besedilo 

»ter celovitosti omrežij« pa se nadomesti z besedilom »celovito-
sti omrežij ter delovanja v izjemnih stanjih«.

3. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. Nosilec sistema zaščite in reševanja pomeni organ, 

ki je pooblaščen za programiranje, načrtovanje, organiziranje, 
izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.

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

»4. člen
(varnostna politika in politika neprekinjenega poslovanja)

Varnostna politika in politika neprekinjenega poslovanja 
je dokument ali zbirka dokumentov, s katerim operater uradno 
izraža splošen namen in usmeritev SUVI in SUNP. Politika rav-
nanja v izjemnih stanjih je del politike neprekinjenega poslova-
nja. Operater mora v varnostni politiki in politiki neprekinjenega 
poslovanja (v nadaljevanju: politika) določiti cilje in načela za 
ukrepanje pri zagotavljanju varnosti omrežij in storitev, celovitosti 
omrežij in delovanja v izjemnih stanjih. Najvišje vodstvo opera-
terja mora odobriti politiko. Politika mora upoštevati poslovne, 
pravne in zakonodajne zahteve ter pogodbene obveznosti pri 
zagotavljanju varnosti omrežja in storitev, celovitosti omrežja ter 
delovanja v izjemnih stanjih.«.

5. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »ocene varnost-

nih« nadomesti z besedilom »te ocene«.

6. člen
Za 14. členom se doda novo poglavje »II.a DELOVANJE V 

IZJEMNIH STANJIH« ter nova člena 14.a in 14.b, ki se glasita:

»14.a člen
(obseg in meje SUNP v izjemnih stanjih)

(1) Operater, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z no-
silci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite 
in reševanja, in operater, ki z njim sodeluje po prvem odstavku 
14.b člena tega splošnega akta, mora identificirati tiste dele 
omrežja, ki so nujni za nemoteno delovanje omrežij nosilcev 
varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in re-
ševanja v izjemnih stanjih.

(2) Operater, ki zagotavlja javna telefonska omrežja, mora 
voditi evidenco omrežnih priključnih točk, ki jim je dodeljena funk-
cija prednosti.

14.b člen
(ukrepi za zagotavljanje celovitosti omrežja v izjemnih stanjih)

(1) Operater, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci 
varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reše-
vanja mora načrt za zagotavljanje celovitosti omrežja iz 12. člena 
tega splošnega akta dopolniti z relevantnimi ukrepi iz tretjega 
odstavka tega člena. V primeru sodelovanja z ostalimi operaterji 
je dolžan te ukrepe medsebojno uskladiti na način, da se zagotovi 
nemoteno delovanje omrežij nosilcev varnostnega in obrabnega 
sistema ter sistema zaščite in reševanja v izjemnih stanjih. Ukrepi 
za ravnanje v izjemnih stanj se morajo predhodno uskladiti z 
nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite 
in reševanja.

(2) Operater, ki zagotavlja javna telefonska omrežja, mora 
načrt za zagotavljanje celovitosti omrežja iz 12. člena tega splo-
šnega akta dopolniti z relevantnimi ukrepi iz tretjega odstavka tega 
člena, s katerimi se bo zagotovila funkcija prednosti.

(3) Ukrepi za zagotavljanje celovitosti omrežja v izjemnih 
stanjih obsegajo najmanj:

– postopek dodeljevanja funkcije prednosti,
– postopek vzpostavitve nadomestnih ter obhodnih poti v 

čim krajšem možnem času z minimalnim časom aktiviranja poti, 
določitve rezervnih naprav ter vseh potrebnih protokolov za upo-
rabo,

– postopek vzpostavitve ustreznih varnostnih ukrepov na 
nadomestnih poteh,

– postopek usklajenega ukrepanja in medsebojni pomoči v 
primeru velikih naravnih in drugih nesreč,

– spisek vseh operaterjev, ki operaterju, ki ima sklenjeno 
pogodbo ali dogovor z nosilci varnostnega in obrambnega siste-
ma ter sistema zaščite in reševanja, zagotavlja nadomestne ter 
obhodne poti ali katere koli druge povezave in

– določitev vseh nadomestnih, obhodnih poti in drugih pove-
zav, ki operaterju, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci 
varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reše-
vanja, zagotavljajo drugi operaterji.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
Operaterji morajo svoj SUNP uskladiti z določbami tega 

splošnega akta v roku 6 mesecev od začetka veljavnosti tega 
splošnega akta.

8. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-7/2015/12
Ljubljana, dne 1. septembra 2015
EVA 2015-3330-0033

Franc Dolenc l.r.
Direktor

2662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
julij 2015

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 2015

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu julija 2015 v primerjavi z junijem 
2015 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2015 
je bil –0,003.
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3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca julija 2015 je bil 0,000.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu julija 2015 v primerjavi z istim mesecem 
prejšnjega leta je bil –0,002.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 
2015 v primerjavi z junijem 2015 je bil –0,008.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do julija 2015 je bil –0,002.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do julija 2015 je bil 0,000.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2015 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,004.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do julija 2015 v primerjavi s povprečjem leta 
2014 je bil –0,005.

Št. 9621-105/2015/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2015
EVA 2015-1522-0024

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2663. Pravila o vsebini in obliki diplom Univerze 

v Novi Gorici

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D) je Upravni odbor, s predhodnim soglasjem Senata 
Univerze v Novi Gorici na 42. seji dne 26. 8. 2015 sprejel

P R A V I L A
o vsebini in obliki diplom Univerze v Novi Gorici

1. Uvodne določbe
1.1 S temi pravili se določajo vsebina in oblika diplom, ki jih 

izdaja Univerza v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu »Univerza«) 
diplomantom na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje 
za pridobitev javnoveljavne izobrazbe.

1.2 Diplomo, ki je javna listina, izda Univerza diplomantu, 
ko ta opravi vse obveznosti po javnoveljavnem študijskem pro-
gramu prve, druge ali tretje stopnje.

1.3 V teh pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. Diploma in priloga k diplomi
2.1 Univerza izda diplomantu diplomo in prilogo k diplomi, 

ki je njen sestavni del.
2.2 Diploma s prilogo je javna listina.
2.3 Diploma diplomantu študijskega progama prve in druge 

stopnje se izda v slovenščini, diploma diplomantu študijskega 
programa tretje stopnje pa v slovenščini in angleščini.

2.4 Vzorci diplom so sestavni del teh pravil.
2.5 Priloga k diplomi se izda v slovenščini in angleščini. 

Vsebino in obliko priloge k diplomi določi minister pristojen za 
visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slo-
venije za kakovost v visokem šolstvu.

3. Vsebina in oblika diplome
3.1 Diploma diplomantu študijskega programa prve 

in druge stopnje
3.1.1 Diploma diplomantu študijskega progrma prve ali 

druge stopnje se izdaja na posebnem, ročno izdelanem papirju 
naravne bež barve, pokončnega formata A4. Na sredini zgornje-
ga dela je natisnjen barvni grb Univerze

3.1.2 Diploma vsebuje naslednje podatke: ime in priimek 
diplomanta, datum in kraj rojstva diplomanta, za tujce tudi državo 

rojstva, datum diplomiranja, navedbo fakultete oziroma šole na 
kateri je diplomiral, navedbo vrste dodiplomskega programa 
(visokošolski strokovni študijski program oziroma univerzitetni 
študijski program), stopnjo izobraževanja, naslov študijskega 
programa, ki ga je zaključil diplomant, strokovni naslov, ki se 
podeljuje, kraj in datum izdaje diplome ter ime in priimek dekana 
fakultete oziroma šole.

3.1.3 Diploma ima lastnoročni podpis dekana in odtisnjen 
pečat Univerze.

3.1.4 Vsi podatki so natisnjeni v pisavi »avant garde BkBt«, 
velikost 12 pt, razen napisa diploma, ki je natisnjen v krepki pisa-
vi »arial« in velikosti 26 pt, ter imena in priimka, ki je natisnjen v 
pisavi velikosti 18 pt. Vsi podatki so natisnjeni v črni bravi, razen 
imena in priimka in podatka o vrsti dodiplomskega programa, ki 
sta natisnjena v rdeči barvi 126,0,0. Naslov študijskega progra-
ma je napisan v ležeči pisavi, navedba fakultete oziroma šole na 
kateri je diplomiral pa v krepki pisavi.

3.2 Diploma diplomantu študijskega programa tretje 
stopnje

3.2.1 Diploma diplomantu študijskega programa tretje sto-
pnje se izdaja na posebnem, ročno izdelanem papirju naravne 
bež barve, ležečega formata A4. Na sredini zgornjega dela je 
natisnjen barvni grb Univerze.

3.2.2 Diploma študijskega programa tretje stopnje vsebuje 
naslednje podatke: ime in priimek diplomanta, datum, kraj in 
državo rojstva diplomanta, znanstveni naslov, področje za kate-
rega se podeljuje znanstveni naslov, kraj in datum izdaje diplome 
ter ime in priimek rektorja Univerze.

3.2.3 Diploma ima lastnoročni podpis rektorja in odtisnjen 
pečat Univerze.

3.2.4 Vsi podatki so natisnjeni v črni pisavi »avant gar-
de BkBt«, velikost 12 pt, razen imena in priimka diplomanta, 
znanstvenega naslova in področja za katerega se podeljuje 
znanstveni naslov, ki je natisnjen krepki pisavi rdeče barve »rg 
135,15,17«. Ime in priimek diplomanta je napisan ročno, v pisavi 
moderna gotica.

4. Skupna diploma
4.1 Po zaključenem študijskem programu, ki ga izvaja 

Univerza skupaj z drugimi visokošolskimi zavodi po javnoveljav-
nem študijskem programu s skupno diplomo, prejme diplomant 
skupno diplomo.

4.2 V skupni diplomi so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki 
sodelujejo pri izvedbi skupnega študijskega programa.

4.3 Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome 
ter priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi s 
posebno pogodbo, sporazumom ali drugo uradno potrjeno obli-
ko vzajemne opredelitve sodelovanja visokošolskih zavodov, ki 
izvajajo skupni študijski program.

4.4 Pri določanju vsebine skupne diplome se smiselno 
upoštevajo določbe točk 3.1 in 3.2 teh pravil.

5. Dvojnik diplome
5.1 Univerza izda dvojnik diplome diplomantu, ki je iz-

gubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če je iz evidenc Univerze razvidno, da je 
bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

5.2 Dvojnik diplome se izda v enaki obliki kot original s tem, 
da je na spodnjem delu dokumeta zapisano, da gre za duplikat. 
Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana 
oziroma rektorja zapiše »l. r.«.

5.3 Dvojnik diplome vsebuje tudi klavzulo o skladnosti du-
plikata z izvrinikom. Klavzulo s svojim podpisom in žigom potrdi 
trenutni dekan oziroma rektor.

5.4 V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o 
izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

6. Prehodne in končne določbe
6.1 Univerza izdaja tudi diplome na magistrskih študijskih 

programih. Diploma se izda študentom, ki bodo zaključili študij do 
30. 9. 2016. Diploma se izda enako kot za diplomo študijskega 
programa tretje stopnje s tem, da ime in priimek diplomanta nista 
napisana ročno ampak natisnjena v krepki pisavi velikosti 18 pt.

6.2 Ta pravila pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Rektor
prof. dr. Danilo Zavrtanik l.r.
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OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE

2664. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. 
US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - 
Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Go-
renja vas - Poljane na 11. redni seji dne 21. junija 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

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

št. 934/3 (ID 6203496), parc. št. 916/9 (ID 6134732) in parc. 
št. 916/6 (ID 6134729), k.o. 2038 Dolenčice.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo last Ob-

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-011/2012-004
Gorenja vas, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

ILIRSKA BISTRICA

2665. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 1., 2., 3. in 13. člena Za-
kona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 
41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 
120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list 
RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11. člena Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na 
predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske 
zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 4. seji, dne 26. 5. 
2015, na 6. seji dne 28. 5. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena na nepremičninah, ki so navedene v 
prilogah in so sestavni del tega sklepa:

– ceste
– druge javne površine, parkirišča, zelenice, športne po-

vršine in objekti gospodarske javne infrastrukture.

II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se v Zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.

III.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 371-14/2015
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

Priloga 1: Kategorizirane in nekategorizirane lokalne ce-
ste in poti

šifra k.o. katastrska občina parc. št. površina m2

2509 BAČ 172 92
2509 BAČ 575/78 153
2509 BAČ 1378/132 260
2509 BAČ 2080/238 230
2509 BAČ 4113 2340
2509 BAČ 4114 1020
2509 BAČ 4116 1600
2509 BAČ 4119 2670
2509 BAČ 4121 4210
2509 BAČ 4124 780
2509 BAČ 4126 3100
2509 BAČ 4127 790
2509 BAČ 4130 3050
2509 BAČ 4137 440
2509 BAČ 4143 760
2509 BAČ 4144 1130
2509 BAČ 4150 970
2509 BAČ 4152 9100
2509 BAČ 4154 570
2509 BAČ 4155 5130
2509 BAČ 4159 860
2509 BAČ 4160 140
2509 BAČ 4161 1310
2509 BAČ 4167 430
2509 BAČ 4170 830
2509 BAČ 4171 240
2509 BAČ 4172 50
2509 BAČ 4174 360
2509 BAČ 4177 1610
2509 BAČ 4179 2030
2509 BAČ 4183 370
2509 BAČ 4189 980
2509 BAČ 4199 920
2509 BAČ 4208 1180
2509 BAČ 4209 3170
2509 BAČ 4214 6400
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2509 BAČ 4220 930
2509 BAČ 4222 1280
2509 BAČ 4228 650
2509 BAČ 4236 8960
2509 BAČ 4238 140
2509 BAČ 4239 1570
2509 BAČ 4240 870
2509 BAČ 4242 3100
2509 BAČ 4257 910
2509 BAČ 4268 1310
2509 BAČ 4273 890
2509 BAČ 4285 1280
2509 BAČ 4293 160
2509 BAČ 4294 570
2509 BAČ 4297 3370
2509 BAČ 4308 5070
2509 BAČ 4309 1030
2509 BAČ 4312 970
2509 BAČ 4314 2540
2509 BAČ 4317 420
2509 BAČ 4320 370
2509 BAČ 4324 2290
2509 BAČ 4326/1 1820
2509 BAČ 4326/2 320
2509 BAČ 4329 750
2509 BAČ 4334 1880
2509 BAČ 4336 490
2509 BAČ 4340 1530
2509 BAČ 4341 660
2509 BAČ 4344 2320
2509 BAČ 4347 750
2509 BAČ 4349 1680
2509 BAČ 4358 560
2509 BAČ 4360 2830
2509 BAČ 4370 260
2509 BAČ 4381 220
2509 BAČ 4383 3690
2509 BAČ 4387 290
2509 BAČ 4393 1280
2509 BAČ 4395 500
2509 BAČ 4396 450
2509 BAČ 4403 2070
2509 BAČ 4405 900
2509 BAČ 4406/1 2500
2509 BAČ 4406/2 280
2509 BAČ 4414 400
2509 BAČ 4416 420
2509 BAČ 4419 1430
2509 BAČ 4420 390
2509 BAČ 4426 1010
2509 BAČ 4427 710
2509 BAČ 4429 650
2509 BAČ 4431 560
2509 BAČ 4432 4370
2509 BAČ 4437 800

2509 BAČ 4445 1490
2509 BAČ 4447 4980
2509 BAČ 4454 490
2509 BAČ 4455 1850
2509 BAČ 4458 1600
2509 BAČ 4466 1090
2509 BAČ 4469 900
2509 BAČ 4473 310
2509 BAČ 4477 250
2509 BAČ 4478 480
2509 BAČ 4480 390
2509 BAČ 4482 190
2509 BAČ 4483 520
2509 BAČ 4485 550
2509 BAČ 4486 940
2509 BAČ 4490/1 680
2509 BAČ 4490/2 110
2509 BAČ 4492 890
2509 BAČ 4493 390
2509 BAČ 4497 160
2509 BAČ 4498 6190
2509 BAČ 4499 620
2509 BAČ 4501 690
2509 BAČ 4502 410
2509 BAČ 4505 330
2509 BAČ 4507 300
2509 BAČ 4511 4100
2509 BAČ 4512 650
2509 BAČ 4517 600
2509 BAČ 4519 840
2509 BAČ 4521 5780
2509 BAČ 4523 350
2509 BAČ 4526 1210
2509 BAČ 4528 1690
2509 BAČ 4529 690
2509 BAČ 4546 1120
2509 BAČ 4552 230
2509 BAČ 4556 540
2509 BAČ 4560 2170
2509 BAČ 4575 1420
2509 BAČ 4580 2420
2509 BAČ 4602 480
2509 BAČ 4628 5460
2509 BAČ 4638 2760
2509 BAČ 4661 1110
2509 BAČ 4670 2820
2509 BAČ 4724 1420
2509 BAČ 4728 6570
2509 BAČ 4779 260
2509 BAČ 4789 3030
2509 BAČ 4796 810
2509 BAČ 4803 5490
2509 BAČ 4850 2420
2509 BAČ 4871 3750
2509 BAČ 4904 2370
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2509 BAČ 4942 2100
2509 BAČ 4945 3760
2509 BAČ 4973 460
2509 BAČ 4990 200
2509 BAČ 5012 2400
2509 BAČ 5017 1850
2509 BAČ 5023 800
2509 BAČ 5027 660
2509 BAČ 5030 290
2509 BAČ 5032 300
2509 BAČ 5066 580
2509 BAČ 5088 2824
2509 BAČ 4322 37300
2509 BAČ 5053 12180
2521 ČELJE 582/140 1175
2521 ČELJE 582/141 100
2521 ČELJE 582/142 435
2521 ČELJE 582/143 400
2521 ČELJE 582/146 190
2521 ČELJE 582/150 505
2521 ČELJE 582/172 690
2521 ČELJE 582/173 1070
2521 ČELJE 582/174 650
2521 ČELJE 582/175 125
2521 ČELJE 1237/9 1145
2521 ČELJE 1237/11 305
2521 ČELJE 1237/13 1180
2521 ČELJE 469/2 12
2521 ČELJE 466/2 5
2521 ČELJE 1312 494
2521 ČELJE 1237/9 1145
2550 DOLENJE 1818/3 550
2541 DOLNJI ZEMON 89/2 128
2541 DOLNJI ZEMON 89/3 31
2541 DOLNJI ZEMON 89/8 9
2566 GABERK 367 6420
2566 GABERK 368 1061
2566 GABERK 369 4207
2566 GABERK 370 2431
2566 GABERK 371 2044
2542 GORNJI ZEMON 86/8 630
2542 GORNJI ZEMON 1079/1 1200
2542 GORNJI ZEMON 1079/2 540
2535 HARIJE 1561 482
2535 HARIJE 1560/1 226
2577 HRUŠICA 3877/6 542
2577 HRUŠICA 3749/8 140
2577 HRUŠICA 3749/7 95
2577 HRUŠICA 3750/15 258
2577 HRUŠICA 6306/5 29
2577 HRUŠICA 3321/77 104
2577 HRUŠICA 3321/52 871
2577 HRUŠICA 6316 16130
2577 HRUŠICA 6317 2034
2577 HRUŠICA 6318 14120

2577 HRUŠICA 6319 4179
2577 HRUŠICA 6320 1657
2577 HRUŠICA 6321 1702
2577 HRUŠICA 6322 1950
2577 HRUŠICA 6323 2038
2577 HRUŠICA 6324 1801
2577 HRUŠICA 6325 6762
2577 HRUŠICA 6326 471
2577 HRUŠICA 6327 1453
2577 HRUŠICA 6328 1165
2577 HRUŠICA 6329 879
2577 HRUŠICA 6330 613
2577 HRUŠICA 6331 2352
2577 HRUŠICA 6334 87
2577 HRUŠICA 6335 2768
2577 HRUŠICA 6337 837
2577 HRUŠICA 6338/1 2031
2577 HRUŠICA 6338/2 420
2577 HRUŠICA 6339/1 4600
2577 HRUŠICA 6339/2 7970
2577 HRUŠICA 6339/3 745
2577 HRUŠICA 6340 644
2577 HRUŠICA 6341 818
2577 HRUŠICA 6342 5765
2577 HRUŠICA 6343 1788
2577 HRUŠICA 6344 427
2577 HRUŠICA 6345 245
2577 HRUŠICA 6346 210
2577 HRUŠICA 6348 858
2577 HRUŠICA 6349 224
2577 HRUŠICA 6350 550
2577 HRUŠICA 6351 749
2577 HRUŠICA 6352 800
2577 HRUŠICA 6353 573
2577 HRUŠICA 1800/2 36
2567 HUJE 783/71 652
2567 HUJE 783/74 397
2567 HUJE 825 116
2567 HUJE 864/2 62
2567 HUJE 866 2011
2567 HUJE 867/16 1773
2567 HUJE 863/3 1200
2567 HUJE 880 1237
2567 HUJE 882 1489
2567 HUJE 868/8 82
2567 HUJE 868/5 9969
2567 HUJE 868/6 2167
2567 HUJE 7/191 1541
2567 HUJE 7/192 94
2567 HUJE 783/127 477
2567 HUJE 876 292
2567 HUJE 10/7 287
2567 HUJE 883/2 2349
2567 HUJE 868/2 424
2567 HUJE 7/189 710
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2567 HUJE 7/193 1065
2543 JABLANICA 1001/13 3598
2543 JABLANICA 1001/24 111
2543 JABLANICA 1001/18 1894
2543 JABLANICA 1004/24 40
2543 JABLANICA 1568/5 3314
2543 JABLANICA 1568/6 359
2543 JABLANICA 1568/7 2288
2543 JABLANICA 1568/8 1592
2543 JABLANICA 1568/9 826
2543 JABLANICA 1568/10 630
2543 JABLANICA 1568/11 4657
2543 JABLANICA 1568/12 287
2543 JABLANICA 1568/13 1877
2543 JABLANICA 814/3 1081
2543 JABLANICA 814/4 131
2543 JABLANICA 271/2 20
2543 JABLANICA 272/2 50
2516 KILOVČE 1100 187
2516 KILOVČE 1221/2 237
2516 KILOVČE 1221/3 173
2516 KILOVČE 1293/3 446
2516 KILOVČE 1294/5 838
2516 KILOVČE 4/5 72
2516 KILOVČE 4/7 22
2516 KILOVČE 301/6 51
2516 KILOVČE 1319 39
2516 KILOVČE 304/2 14
2516 KILOVČE 305/2 19
2516 KILOVČE 286/2 123
2516 KILOVČE 275/2 29
2516 KILOVČE 279/2 49
2516 KILOVČE 278/2 605
2516 KILOVČE 1088/10 12
2516 KILOVČE 1088/12 23
2516 KILOVČE 1088/14 62
2516 KILOVČE 1088/16 32
2516 KILOVČE 1102/4 178
2516 KILOVČE 1113/3 582
2516 KILOVČE 1149/5 313
2516 KILOVČE 1149/6 79
2516 KILOVČE 1119/2 46
2516 KILOVČE 1121/2 175
2516 KILOVČE 1121/4 17
2516 KILOVČE 1147/6 19
2516 KILOVČE 1142/4 47
2516 KILOVČE 1085/7 13
2511 KNEŽAK 383/2 1135
2511 KNEŽAK 386/2 45
2511 KNEŽAK 479 655
2511 KNEŽAK 386/1 7673
2511 KNEŽAK 383/1 366
2511 KNEŽAK 384/2 136
2511 KNEŽAK 381/2 379
2511 KNEŽAK 382/1 201

2511 KNEŽAK 409/4 2655
2511 KNEŽAK 484 4232
2511 KNEŽAK 393/3 1065
2511 KNEŽAK 4717/65 11480
2528 KOSEZE 574/1 90
2528 KOSEZE 266/2 11
2528 KOSEZE 260/2 14
2528 KOSEZE 259/2 24
2528 KOSEZE 262/2 56
2528 KOSEZE 261/2 29
2528 KOSEZE 237/2 25
2528 KOSEZE 1536/2 82
2528 KOSEZE 1543/2 19
2528 KOSEZE 238/2 18
2528 KOSEZE 239/2 18
2528 KOSEZE 240/2 7
2528 KOSEZE 1541/2 15
2528 KOSEZE 1540/2 16
2528 KOSEZE 1539/4 10
2528 KOSEZE 1527/2 32
2528 KOSEZE 1553/2 142
2528 KOSEZE 302/2 1023
2528 KOSEZE 302/3 10
2510 KORITNICE 1369/170 87243
2568 MALE LOČE 121/11 22
2568 MALE LOČE 1050/1 3149
2568 MALE LOČE 1050/2 691
2568 MALE LOČE 1050/3 2288
2568 MALE LOČE 1050/4 1293
2568 MALE LOČE 1050/5 2518
2568 MALE LOČE 1051/1 3955
2568 MALE LOČE 1051/2 464
2568 MALE LOČE 1052 791
2568 MALE LOČE 1053/1 4011
2568 MALE LOČE 1053/2 10642
2568 MALE LOČE 1053/3 6086
2568 MALE LOČE 1053/4 867
2568 MALE LOČE 1053/5 1395
2568 MALE LOČE 1053/6 2424
2568 MALE LOČE 1054 601
2568 MALE LOČE 1055 1672
2568 MALE LOČE 1056 973
2568 MALE LOČE 1057 2204
2568 MALE LOČE 1058 2016
2514 MEREČE 159/2 93
2514 MEREČE 160/2 146
2548 NOVOKRAČINE 2003/13 141
2548 NOVOKRAČINE 2003/11 11
2548 NOVOKRAČINE 2000/16 3
2519 OSTROŽNO BRDO 1872/6 1632
2519 OSTROŽNO BRDO 1873/3 386
2519 OSTROŽNO BRDO 1924/10 1126
2519 OSTROŽNO BRDO 1944/6 218
2519 OSTROŽNO BRDO 3328/1 110
2579 PODGRAD 1228/5 78
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2579 PODGRAD 1274/2 50
2579 PODGRAD 1353/2 5
2579 PODGRAD 2441 47
2579 PODGRAD 2442 14
2579 PODGRAD 222/5 1632
2545 PODGRAJE 1549 2859
2545 PODGRAJE 1550 1591
2545 PODGRAJE 1551 960
2545 PODGRAJE 1552 3223
2545 PODGRAJE 1553 455
2545 PODGRAJE 1554 1595
2545 PODGRAJE 1555 6314
2545 PODGRAJE 1556 3068
2545 PODGRAJE 1557 6629
2545 PODGRAJE 1558 3012
2545 PODGRAJE 1559 3466
2545 PODGRAJE 1528 620
2520 PRELOŽE 417/2 400
2520 PRELOŽE 449/1 1439
2517 PREM 501 435
2517 PREM 643/18 420
2517 PREM 643/19 260
2517 PREM 643/20 1709
2517 PREM 643/21 150
2517 PREM 643/22 1160
2517 PREM 643/23 230
2517 PREM 809 489
2517 PREM 830/1 425
2517 PREM 830/2 239
2517 PREM 964/143 105
2517 PREM 864/144 2785
2515 RATEČEVO BRDO 455 47
2536 SABONJE 92/348 536
2536 SABONJE 92/349 262
2522 SMRJE 535/2 43
2522 SMRJE 535/3 43
2522 SMRJE 535/4 43
2522 SMRJE 801/2 384
2522 SMRJE 802/2 384
2522 SMRJE 813/10 384
2522 SMRJE 813/4 384
2522 SMRJE 813/7 384
2522 SMRJE 815/2 384
2522 SMRJE 815/3 384
2522 SMRJE 816/2 384
2522 SMRJE 818/5 43
2522 SMRJE 819/11 43
2522 SMRJE 819/8 43
2522 SMRJE 819/9 43
2522 SMRJE 797/2 43
2523 TOPOLC 1143/62 2443
2523 TOPOLC 1143/63 1733
2523 TOPOLC 1143/64 759
2523 TOPOLC 1143/65 1413
2523 TOPOLC 1143/66 1460

2523 TOPOLC 1143/67 521
2523 TOPOLC 1143/68 230
2523 TOPOLC 1143/76 283
2523 TOPOLC 1143/77 171
2523 TOPOLC 1145/18 1740
2523 TOPOLC 1145/20 1549
2523 TOPOLC 1145/21 2892
2523 TOPOLC 1167/104 328
2544 TRPČANE 671/86 3578
2544 TRPČANE 671/89 2293
2544 TRPČANE 671/92 526
2544 TRPČANE 671/95 975
2544 TRPČANE 671/99 4920
2544 TRPČANE 708/116 3120
2544 TRPČANE 708/122 3036
2544 TRPČANE 708/126 257
2544 TRPČANE 708/130 490
2544 TRPČANE 1353/16 1465
2544 TRPČANE 1353/19 1807
2544 TRPČANE 1353/22 310
2544 TRPČANE 1516/1 1760
2544 TRPČANE 1559/1 3973
2544 TRPČANE 1559/2 10243
2544 TRPČANE 1650/48 4572
2544 TRPČANE 2599 1640
2544 TRPČANE 2602 1320
2544 TRPČANE 2604 700
2544 TRPČANE 2606 3300
2544 TRPČANE 2608 340
2544 TRPČANE 2610 640
2544 TRPČANE 2611 4000
2544 TRPČANE 2612/1 1940
2544 TRPČANE 2612/2 480
2544 TRPČANE 2615/1 3050
2544 TRPČANE 2615/2 290
2544 TRPČANE 2620 210
2544 TRPČANE 2624 9200
2544 TRPČANE 2626 3400
2544 TRPČANE 2633 950
2544 TRPČANE 2637 150
2544 TRPČANE 2648 500
2544 TRPČANE 2650 1220
2544 TRPČANE 2652 1500
2544 TRPČANE 2653/1 2380
2544 TRPČANE 2656/2 320
2544 TRPČANE 2656/4 1370
2544 TRPČANE 2658 2950
2544 TRPČANE 2661 560
2544 TRPČANE 2664 3540
2544 TRPČANE 2666 1060
2544 TRPČANE 2668 2750
2544 TRPČANE 2669 440
2544 TRPČANE 2671 460
2544 TRPČANE 2673 1270
2544 TRPČANE 2675 1750
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2544 TRPČANE 2677 490
2544 TRPČANE 2678 1700
2544 TRPČANE 2680 850
2544 TRPČANE 2683 780
2544 TRPČANE 2686 280
2544 TRPČANE 2688 2800
2544 TRPČANE 2691 1570
2544 TRPČANE 2692 2050
2544 TRPČANE 2694 1950
2544 TRPČANE 2695 370
2544 TRPČANE 2698 1300
2544 TRPČANE 2702 2800
2544 TRPČANE 2709 780
2544 TRPČANE 2712 7400
2544 TRPČANE 2714 2800
2544 TRPČANE 2716 460
2544 TRPČANE 2717 790
2544 TRPČANE 2719 2630
2544 TRPČANE 2720 330
2544 TRPČANE 2724 150
2544 TRPČANE 2727 970
2544 TRPČANE 2729 130
2544 TRPČANE 2732 4720
2544 TRPČANE 2739 4200
2544 TRPČANE 2740 480
2544 TRPČANE 2742 3200
2544 TRPČANE 2743 800
2544 TRPČANE 2744 1800
2544 TRPČANE 2745/2 340
2544 TRPČANE 2749 280
2544 TRPČANE 2751 1760
2544 TRPČANE 2754 680
2544 TRPČANE 2757 370
2544 TRPČANE 2763 1600
2544 TRPČANE 2766 570
2544 TRPČANE 2768 75
2544 TRPČANE 2770 2700
2544 TRPČANE 2772 1050
2544 TRPČANE 2777 200
2544 TRPČANE 2782 1900
2544 TRPČANE 2785 880
2544 TRPČANE 2787 230
2544 TRPČANE 2789 2450
2544 TRPČANE 2815 2350
2544 TRPČANE 1749/1 87
2544 TRPČANE 2871/2 252
2551 VELIKO BRDO 314/5 234
2551 VELIKO BRDO 659/83 102
2551 VELIKO BRDO 1672/2 770
2551 VELIKO BRDO 1828/5 76
2551 VELIKO BRDO 659/238 9285
2551 VELIKO BRDO 1824/10 1657
2551 VELIKO BRDO 1824/11 792
2551 VELIKO BRDO 1824/12 484
2551 VELIKO BRDO 1824/13 824

2551 VELIKO BRDO 1824/14 901
2551 VELIKO BRDO 1824/15 1490
2551 VELIKO BRDO 1824/16 1291
2551 VELIKO BRDO 1824/17 1500
2551 VELIKO BRDO 1824/18 1799
2551 VELIKO BRDO 1826/14 1545
2551 VELIKO BRDO 1826/15 1433
2551 VELIKO BRDO 1826/16 1213
2551 VELIKO BRDO 1826/17 1163
2551 VELIKO BRDO 1826/18 1143
2551 VELIKO BRDO 1826/19 1652
2551 VELIKO BRDO 1826/20 1111
2551 VELIKO BRDO 1826/21 1909
2551 VELIKO BRDO 1826/22 4523
2551 VELIKO BRDO 1826/23 3554
2551 VELIKO BRDO 1826/24 2695
2539 VELIKA BUKOVICA 1060/1 100
2539 VELIKA BUKOVICA 1060/18 33
2539 VELIKA BUKOVICA 1060/22 596
2539 VELIKA BUKOVICA 1023 1402
2539 VELIKA BUKOVICA 1024/8 90
2539 VELIKA BUKOVICA 1025/5 204
2539 VELIKA BUKOVICA 1024/4 245
2539 VELIKA BUKOVICA 1024/6 11
2539 VELIKA BUKOVICA 1025/2 195
2539 VELIKA BUKOVICA 1026/4 122
2539 VELIKA BUKOVICA 1026/7 37
2539 VELIKA BUKOVICA 1027/2 130
2539 VELIKA BUKOVICA 1027/5 14
2539 VELIKA BUKOVICA 1028/2 96
2539 VELIKA BUKOVICA 1029/4 101
2539 VELIKA BUKOVICA 1029/5 74
2539 VELIKA BUKOVICA 1029/6 45
2539 VELIKA BUKOVICA 1030/2 73
2539 VELIKA BUKOVICA 1033/4 126
2539 VELIKA BUKOVICA 1033/6 37
2539 VELIKA BUKOVICA 1033/5 118
2539 VELIKA BUKOVICA 1164 2040
2539 VELIKA BUKOVICA 1047/5 26
2539 VELIKA BUKOVICA 1047/2 336
2539 VELIKA BUKOVICA 1045/4 287
2539 VELIKA BUKOVICA 1081/2 24
2539 VELIKA BUKOVICA 1082/2 175
2539 VELIKA BUKOVICA 1083/2 487
2539 VELIKA BUKOVICA 1074/2 206
2539 VELIKA BUKOVICA 1085/2 156
2539 VELIKA BUKOVICA 1073/2 390
2539 VELIKA BUKOVICA 1108/2 66
2539 VELIKA BUKOVICA 1061/4 96
2539 VELIKA BUKOVICA 1062/6 74
2539 VELIKA BUKOVICA 1063/11 40
2539 VELIKA BUKOVICA 1063/8 105
2546 ZABIČE 1272/2 245
2546 ZABIČE 1273/1 2237
2546 ZABIČE 1273/2 4312
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2546 ZABIČE 1274 396
2546 ZABIČE 1275 83
2546 ZABIČE 1277 2845
2546 ZABIČE 1278 2920
2546 ZABIČE 1279 3043
2546 ZABIČE 1280 1205
2546 ZABIČE 1281 3830
2546 ZABIČE 1282 234
2546 ZABIČE 1283 680
2546 ZABIČE 1284 593
2546 ZABIČE 1285 935
2546 ZABIČE 1286 464
2546 ZABIČE 1287/1 252
2546 ZABIČE 1287/2 1230
2546 ZABIČE 1720 2496
2546 ZABIČE 1721 3826
2546 ZABIČE 1722 19347
2546 ZABIČE 1723 13195
2546 ZABIČE 1098/25 45648
2546 ZABIČE 1289 1311
2546 ZABIČE 1319 2860
2546 ZABIČE 1320 4330
2546 ZABIČE 1321 530
2546 ZABIČE 1322 5192
2546 ZABIČE 1516 200
2546 ZABIČE 1517 1190
2546 ZABIČE 1518 346
2546 ZABIČE 1519 559
2546 ZABIČE 1609 13517
2546 ZABIČE 1610/1 6746
2546 ZABIČE 1610/2 241
2546 ZABIČE 1611 7583
2546 ZABIČE 1638 1791
2546 ZABIČE 1639 1616
2546 ZABIČE 1663 5958
2546 ZABIČE 1710 4833
2546 ZABIČE 1711 2524
2546 ZABIČE 1712 4658
2546 ZABIČE 1713 1704
2546 ZABIČE 857/5 51
2533 ZAJELŠJE 187/2 115
2533 ZAJELŠJE 190/1 111
2533 ZAJELŠJE 699/5 33
2533 ZAJELŠJE 675/2 366
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/1 1005
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/60 1000
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/61 1252
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/62 1240
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/66 818
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/67 465
2525 ILIRSKA BISTRICA 773/1 1268
2525 ILIRSKA BISTRICA 773/82 1390
2525 ILIRSKA BISTRICA 773/92 2497
2525 ILIRSKA BISTRICA 789/5 6470
2525 ILIRSKA BISTRICA 789/14 1970

2525 ILIRSKA BISTRICA 789/15 750
2525 ILIRSKA BISTRICA 789/33 2710
2525 ILIRSKA BISTRICA 800/9 2760
2525 ILIRSKA BISTRICA 800/12 1530
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/6 1640
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/7 4550
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/8 3940
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/17 1960
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/18 680
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/32 6640
2525 ILIRSKA BISTRICA 850/36 6970
2525 ILIRSKA BISTRICA 956/11 463
2525 ILIRSKA BISTRICA 956/11 557
2525 ILIRSKA BISTRICA 1127 420
2525 ILIRSKA BISTRICA 1128/1 12120
2525 ILIRSKA BISTRICA 1128/2 520
2525 ILIRSKA BISTRICA 1130 760
2525 ILIRSKA BISTRICA 1133 1090
2525 ILIRSKA BISTRICA 1138 660
2525 ILIRSKA BISTRICA 1140 320
2525 ILIRSKA BISTRICA 1144 1160
2525 ILIRSKA BISTRICA 1146 6540
2525 ILIRSKA BISTRICA 1147 4260
2525 ILIRSKA BISTRICA 1151 3890
2525 ILIRSKA BISTRICA 1152 310
2525 ILIRSKA BISTRICA 1156 1850
2525 ILIRSKA BISTRICA 1160 890
2525 ILIRSKA BISTRICA 1164 230
2525 ILIRSKA BISTRICA 1165 2170
2525 ILIRSKA BISTRICA 1168 380
2525 ILIRSKA BISTRICA 1171 1350
2525 ILIRSKA BISTRICA 1172 600
2525 ILIRSKA BISTRICA 1175 2270
2525 ILIRSKA BISTRICA 1177 3550
2525 ILIRSKA BISTRICA 1181 340
2525 ILIRSKA BISTRICA 1183 1300
2525 ILIRSKA BISTRICA 1186/1 2100
2525 ILIRSKA BISTRICA 1186/2 670
2525 ILIRSKA BISTRICA 1188 1130
2525 ILIRSKA BISTRICA 1190 650
2525 ILIRSKA BISTRICA 1192 1080
2525 ILIRSKA BISTRICA 1193 1720
2525 ILIRSKA BISTRICA 1195 1520
2525 ILIRSKA BISTRICA 1199 930
2525 ILIRSKA BISTRICA 1202 250
2525 ILIRSKA BISTRICA 1207 3400
2525 ILIRSKA BISTRICA 1209 75
2525 ILIRSKA BISTRICA 1212 620
2525 ILIRSKA BISTRICA 1214 700
2525 ILIRSKA BISTRICA 1216 300
2525 ILIRSKA BISTRICA 1218 130
2525 ILIRSKA BISTRICA 1222 1510
2525 ILIRSKA BISTRICA 1223 1290
2525 ILIRSKA BISTRICA 1225 1380
2525 ILIRSKA BISTRICA 1227 1000
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2525 ILIRSKA BISTRICA 1229 1280
2525 ILIRSKA BISTRICA 1231 500
2525 ILIRSKA BISTRICA 1237 1450
2525 ILIRSKA BISTRICA 1242 610
2525 ILIRSKA BISTRICA 1244 1580
2525 ILIRSKA BISTRICA 1246 2540
2525 ILIRSKA BISTRICA 1249 560
2525 ILIRSKA BISTRICA 1250 3620
2525 ILIRSKA BISTRICA 1252 1110
2525 ILIRSKA BISTRICA 1255 2480
2525 ILIRSKA BISTRICA 1257 2160
2525 ILIRSKA BISTRICA 1259 860
2525 ILIRSKA BISTRICA 1262 1740
2525 ILIRSKA BISTRICA 1264 2440
2525 ILIRSKA BISTRICA 1267 2290
2525 ILIRSKA BISTRICA 1269 2680
2525 ILIRSKA BISTRICA 1274 740
2525 ILIRSKA BISTRICA 1276 360
2525 ILIRSKA BISTRICA 1278 160
2525 ILIRSKA BISTRICA 1280 2460
2525 ILIRSKA BISTRICA 1282 640
2525 ILIRSKA BISTRICA 1284 1730
2525 ILIRSKA BISTRICA 1286 2800
2525 ILIRSKA BISTRICA 1288 1240
2525 ILIRSKA BISTRICA 1290 170
2525 ILIRSKA BISTRICA 1292 1800
2525 ILIRSKA BISTRICA 1296 1840
2525 ILIRSKA BISTRICA 1299 820
2525 ILIRSKA BISTRICA 1302 600
2525 ILIRSKA BISTRICA 1303 780
2525 ILIRSKA BISTRICA 1309 760
2525 ILIRSKA BISTRICA 1312 1090
2525 ILIRSKA BISTRICA 1315 850
2525 ILIRSKA BISTRICA 1318 3200
2525 ILIRSKA BISTRICA 1320 470
2525 ILIRSKA BISTRICA 1323 580
2525 ILIRSKA BISTRICA 1325 440
2525 ILIRSKA BISTRICA 1327 270
2525 ILIRSKA BISTRICA 1328 1050
2525 ILIRSKA BISTRICA 1333 2620
2525 ILIRSKA BISTRICA 1338 1750
2525 ILIRSKA BISTRICA 1342 1370
2525 ILIRSKA BISTRICA 1344 420
2525 ILIRSKA BISTRICA 1347 760
2525 ILIRSKA BISTRICA 1349/1 2470
2525 ILIRSKA BISTRICA 1349/2 1120
2525 ILIRSKA BISTRICA 1351 6560
2525 ILIRSKA BISTRICA 1354 990
2525 ILIRSKA BISTRICA 1355 480
2525 ILIRSKA BISTRICA 1359 1060
2525 ILIRSKA BISTRICA 1361/1 980
2525 ILIRSKA BISTRICA 1361/2 1940
2525 ILIRSKA BISTRICA 1363 1350
2525 ILIRSKA BISTRICA 1364 1000
2525 ILIRSKA BISTRICA 1366 1010

2525 ILIRSKA BISTRICA 1368 10490
2525 ILIRSKA BISTRICA 1369 1080
2525 ILIRSKA BISTRICA 1370 5180
2525 ILIRSKA BISTRICA 1372 350
2525 ILIRSKA BISTRICA 1375 820
2525 ILIRSKA BISTRICA 1378 900
2525 ILIRSKA BISTRICA 1380 2450
2525 ILIRSKA BISTRICA 1384 830
2525 ILIRSKA BISTRICA 1387/1 1450
2525 ILIRSKA BISTRICA 1387/2 2580
2525 ILIRSKA BISTRICA 1390 1000
2525 ILIRSKA BISTRICA 1392 2050
2525 ILIRSKA BISTRICA 1395 1480
2525 ILIRSKA BISTRICA 1396 2670
2525 ILIRSKA BISTRICA 1401 2000
2525 ILIRSKA BISTRICA 1402 220
2525 ILIRSKA BISTRICA 1406/1 220
2525 ILIRSKA BISTRICA 1406/2 210
2525 ILIRSKA BISTRICA 1408 1390
2525 ILIRSKA BISTRICA 1410 850
2525 ILIRSKA BISTRICA 1413 2050
2525 ILIRSKA BISTRICA 1415 500
2525 ILIRSKA BISTRICA 1418 1970
2525 ILIRSKA BISTRICA 1420 680
2525 ILIRSKA BISTRICA 1424 3160
2525 ILIRSKA BISTRICA 1425 150
2525 ILIRSKA BISTRICA 1428 260
2525 ILIRSKA BISTRICA 1431 860
2525 ILIRSKA BISTRICA 1434/1 1700
2525 ILIRSKA BISTRICA 1434/2 630
2525 ILIRSKA BISTRICA 1436 800
2525 ILIRSKA BISTRICA 1439 1600
2525 ILIRSKA BISTRICA 1441 430
2525 ILIRSKA BISTRICA 1443 2370
2525 ILIRSKA BISTRICA 1444 560
2525 ILIRSKA BISTRICA 1446 160
2525 ILIRSKA BISTRICA 1448 1170
2525 ILIRSKA BISTRICA 1449 420
2525 ILIRSKA BISTRICA 1450 1980
2525 ILIRSKA BISTRICA 1453 9920
2525 ILIRSKA BISTRICA 1455 2150
2525 ILIRSKA BISTRICA 1460 2140
2525 ILIRSKA BISTRICA 1462 2630
2525 ILIRSKA BISTRICA 1464 2180
2525 ILIRSKA BISTRICA 1466 810
2525 ILIRSKA BISTRICA 1468 440
2525 ILIRSKA BISTRICA 1471 210
2525 ILIRSKA BISTRICA 1472 610
2525 ILIRSKA BISTRICA 1476 460
2525 ILIRSKA BISTRICA 1483 580
2525 ILIRSKA BISTRICA 1485 530
2525 ILIRSKA BISTRICA 1486 1250
2525 ILIRSKA BISTRICA 1487 790
2525 ILIRSKA BISTRICA 1490 1170
2525 ILIRSKA BISTRICA 1492 1950
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2525 ILIRSKA BISTRICA 1498 1620
2525 ILIRSKA BISTRICA 1500 2030
2525 ILIRSKA BISTRICA 1502 2470
2525 ILIRSKA BISTRICA 1504 4580
2525 ILIRSKA BISTRICA 1509 1300
2525 ILIRSKA BISTRICA 1518 1440
2525 ILIRSKA BISTRICA 1521 410
2525 ILIRSKA BISTRICA 1528 450
2525 ILIRSKA BISTRICA 1529 1130
2525 ILIRSKA BISTRICA 1532 1620
2525 ILIRSKA BISTRICA 1534 490
2525 ILIRSKA BISTRICA 1535 7390
2525 ILIRSKA BISTRICA 1537 1450
2525 ILIRSKA BISTRICA 1546 730
2525 ILIRSKA BISTRICA 1547 4340
2525 ILIRSKA BISTRICA 1555 800
2525 ILIRSKA BISTRICA 1558 890
2525 ILIRSKA BISTRICA 1560 660
2525 ILIRSKA BISTRICA 1564 1240
2525 ILIRSKA BISTRICA 1568 1920
2525 ILIRSKA BISTRICA 1570 1190
2525 ILIRSKA BISTRICA 1572 1890
2525 ILIRSKA BISTRICA 1574 770
2525 ILIRSKA BISTRICA 1583/1 7310
2525 ILIRSKA BISTRICA 1583/2 4280
2525 ILIRSKA BISTRICA 1583/3 24880
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/28 21
2525 ILIRSKA BISTRICA 1095/61 25
2525 ILIRSKA BISTRICA 979/10 5
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/9 128
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/17 21
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/19 7
2525 ILIRSKA BISTRICA 979/5 30
2525 ILIRSKA BISTRICA 979/8 5
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/12 58
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/21 17
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/25 7
2525 ILIRSKA BISTRICA 1068/5 540
2525 ILIRSKA BISTRICA 986/23 4
2525 ILIRSKA BISTRICA 1712 14
2525 ILIRSKA BISTRICA 1094/4 76
2525 ILIRSKA BISTRICA 396/5 118
2525 ILIRSKA BISTRICA 419/2 200
2525 ILIRSKA BISTRICA 998/3 544
2525 ILIRSKA BISTRICA 408/9 4
2525 ILIRSKA BISTRICA 402/11 34
2525 ILIRSKA BISTRICA 402/21 426
2525 ILIRSKA BISTRICA 481/3 284
2525 ILIRSKA BISTRICA 480/4 2394
2525 ILIRSKA BISTRICA 496/36 542
2525 ILIRSKA BISTRICA 1824/2 187
2525 ILIRSKA BISTRICA 1619 57
2525 ILIRSKA BISTRICA 426/1 42
2525 ILIRSKA BISTRICA 427/1 27
2525 ILIRSKA BISTRICA 428/1 31

2525 ILIRSKA BISTRICA 432/1 509
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/5 1147
2525 ILIRSKA BISTRICA 411/3 33
2525 ILIRSKA BISTRICA 413/5 14
2525 ILIRSKA BISTRICA 461/5 23
2524 TRNOVO 1452/14 295
2524 TRNOVO 1452/20 143
2524 TRNOVO 1353/349 124
2524 TRNOVO 1452/15 14
2524 TRNOVO 1452/24 35
2524 TRNOVO 1452/25 16
2524 TRNOVO 1452/27 51
2524 TRNOVO 1441/1 502
2524 TRNOVO 1353/330 619
2524 TRNOVO 1353/363 1345
2524 TRNOVO 1396/5 66
2524 TRNOVO 1401/1 180
2524 TRNOVO 1353/334 203
2524 TRNOVO 1400/5 44
2524 TRNOVO 1353/335 1000
2524 TRNOVO 1353/346 702
2524 TRNOVO 1447/10 44
2524 TRNOVO 1406/5 102
2524 TRNOVO 1407/3 113
2524 TRNOVO 1416/10 231
2524 TRNOVO 1416/18 116
2524 TRNOVO 3368/6 217
2524 TRNOVO 1421/3 358
2524 TRNOVO 1421/4 168
2524 TRNOVO 1419/7 86
2524 TRNOVO 1420/3 76
2524 TRNOVO 1422/3 136
2524 TRNOVO 1424/7 77
2524 TRNOVO 1419/4 261
2524 TRNOVO 1421/8 213
2524 TRNOVO 1456/2 12
2524 TRNOVO 1443/3 43
2524 TRNOVO 1444/6 93
2524 TRNOVO 1446/3 33
2524 TRNOVO 1422/6 306
2524 TRNOVO 1442/2 39
2524 TRNOVO 1448/10 379
2524 TRNOVO 1448/13 320
2524 TRNOVO 1448/19 25
2524 TRNOVO 1448/26 77
2524 TRNOVO 1444/4 296
2524 TRNOVO 1447/1 388
2524 TRNOVO 1446/11 196
2524 TRNOVO 1446/2 170
2524 TRNOVO 1456/3 154
2524 TRNOVO 1414/2 203
2524 TRNOVO 1414/3 5
2524 TRNOVO 3368/2 126
2524 TRNOVO 3368/3 20
2524 TRNOVO 1416/25 11
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2524 TRNOVO 1453/27 103
2524 TRNOVO 1353/343 27
2524 TRNOVO 1443/7 124
2524 TRNOVO 1390/3 29
2524 TRNOVO 1392/4 65
2524 TRNOVO 1393/5 57
2524 TRNOVO 1394/5 52
2524 TRNOVO 1395/6 50
2524 TRNOVO 1457/4 119
2524 TRNOVO 1453/11 8
2524 TRNOVO 1453/25 12
2524 TRNOVO 1453/13 17
2524 TRNOVO 1453/18 1
2524 TRNOVO 1453/34 1
2524 TRNOVO 1453/36 6
2524 TRNOVO 1453/14 34
2524 TRNOVO 1453/38 21
2524 TRNOVO 1444/3 269
2524 TRNOVO 1963/21 516
2524 TRNOVO 1453/12 53
2524 TRNOVO 1445/8 87
2524 TRNOVO 1445/10 25
2524 TRNOVO 1454/8 233
2524 TRNOVO 1453/7 1008
2524 TRNOVO 1453/19 28
2524 TRNOVO 1454/7 15
2524 TRNOVO 1459/2 15
2524 TRNOVO 1460/2 45
2524 TRNOVO 1453/32 16
2524 TRNOVO 1453/30 33
2524 TRNOVO 1461/1 684
2524 TRNOVO 1462/4 20
2524 TRNOVO 1464/14 427
2524 TRNOVO 1462/11 256
2524 TRNOVO 1353/372 550
2524 TRNOVO 1457/3 190
2524 TRNOVO 1420/1 479
2524 TRNOVO 1401/10 403
2524 TRNOVO 1481/2 129
2524 TRNOVO 1963/27 664
2524 TRNOVO 1424/6 58
2524 TRNOVO 1453/25 12
2524 TRNOVO 722/3 427
2524 TRNOVO 688/1 266
2524 TRNOVO 684/9 62
2524 TRNOVO 685/9 69
2524 TRNOVO 685/8 8
2524 TRNOVO 685/7 37
2524 TRNOVO 685/6 65
2524 TRNOVO 685/5 45
2531 ZAREČJE 582/3 323
2531 ZAREČJE 582/4 197
2531 ZAREČJE 901/2 6

2531 ZAREČJE 490/2 4
2531 ZAREČJE 655/2 48
2531 ZAREČJE 543/2 34
2531 ZAREČJE 595/3 1376
2531 ZAREČJE 416/2 9
2531 ZAREČJE 378/3 13
2531 ZAREČJE 510/3 5
2531 ZAREČJE 646/2 6
2531 ZAREČJE 711/3 24
2531 ZAREČJE 693/2 49
2531 ZAREČJE 417/2 21
2531 ZAREČJE 731/2 47
2531 ZAREČJE 750/2 195
2531 ZAREČJE 541/2 22
2531 ZAREČJE 504/2 7
2531 ZAREČJE 502/2 6
2531 ZAREČJE 718/2 28
2531 ZAREČJE 730/2 31
2531 ZAREČJE 379/2 7
2531 ZAREČJE 484/2 98
2531 ZAREČJE 581/4 94
2531 ZAREČJE 516/2 32
2531 ZAREČJE 657/2 45
2531 ZAREČJE 897/3 31
2531 ZAREČJE 535/2 27
2531 ZAREČJE 691/2 137
2531 ZAREČJE 512/2 9
2531 ZAREČJE 729/3 48
2531 ZAREČJE 648/2 117
2531 ZAREČJE 468/2 24
2531 ZAREČJE 644/2 11
2531 ZAREČJE 694/2 101
2531 ZAREČJE 698/3 22
2531 ZAREČJE 653/2 24
2531 ZAREČJE 652/2 33
2531 ZAREČJE 654/2 26
2531 ZAREČJE 506/2 15
2531 ZAREČJE 508/3 11
2531 ZAREČJE 533/2 27
2531 ZAREČJE 500/2 8
2531 ZAREČJE 712/3 53
2531 ZAREČJE 340/3 8
2531 ZAREČJE 376/2 13
2531 ZAREČJE 381/2 18
2531 ZAREČJE 656/2 41
2531 ZAREČJE 380/2 10
2531 ZAREČJE 473/2 51
2531 ZAREČJE 526/2 39
2531 ZAREČJE 415/2 4
2531 ZAREČJE 689/3 61
2531 ZAREČJE 689/4 137
2531 ZAREČJE 544/2 50
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Priloga 2: Druge javne površine, parkirišča, zelenice, športne površine in objekti gospodarske javne infrastrukture

k.o. parc. št. površina namen
2509 BAČ 2540 723 zajetje meteornih in odpadnih voda iz komunalne 

čistilne naprave 
2509 BAČ 2548 640 čistilna naprava
2509 BAČ 2545 255 čistilna naprava
2521 ČELJE 467/7 42 spomenik
2530 DOBROPOLJE 906 1075 večnamensko igrišče
2566 GABERK 83/9 54 ekološki otok
2535 HARIJE 1578 501 ekološki otok  in mrliška vežica
2535 HARIJE 1579 311 ekološki otok in mrliška vežica
2577 HRUŠICA 2526/1 1507 del pokopališča 
2577 HRUŠICA 31/1 8220 javne površine v Prešernovi
2577 HRUŠICA 42 352 parkirišče
2577 HRUŠICA 4087 180 čistilna naprava v Hrušici
2577 HRUŠICA 4086 1348 čistilna naprava v Hrušici
2567 HUJE 825/0 146 balinišče
2525 ILIRSKA BISTRICA 900/1 270 deponija gradbenih odpadkov
2525 ILIRSKA BISTRICA 7 126 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 357 1889 bazen
2525 ILIRSKA BISTRICA 482 299 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 656 198 park na placu
2525 ILIRSKA BISTRICA 994 1219 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 996 299 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 1816 19 ekološki otok
2525 ILIRSKA BISTRICA 1886 116 parkirišče 
2525 ILIRSKA BISTRICA 1903 108 parkirišče in ekološki otok
2525 ILIRSKA BISTRICA 1034/8 391 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 1068/1 9712 igrišče pod Domom starejših občanov
2525 ILIRSKA BISTRICA 1095/30 190 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 1773/7 427 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 284/9 15132 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 31/34 294 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 341/2 13189 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 355/1 145 parkirišče pri sokolskem domu
2525 ILIRSKA BISTRICA 355/2 2427 igrišče
2525 ILIRSKA BISTRICA 366/1 280 balinišče
2525 ILIRSKA BISTRICA 366/1 534 parkirišče v športnem parku Nade Žagar
2525 ILIRSKA BISTRICA 369/1 603 parkirišče v športnem parku Nade Žagar
2525 ILIRSKA BISTRICA 402/22 399 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/20 21 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/25 5010 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/26 101 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/27 21 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/28 2360 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/29 71 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/6 104 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 432/7 425 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 442/2 5629 tenis igrišči
2525 ILIRSKA BISTRICA 455/1 2634 tenis igrišči
2525 ILIRSKA BISTRICA 458/1 2381 tenis igrišči
2525 ILIRSKA BISTRICA 469/5 204 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 645/1 587 parkirišče pri piceriji
2525 ILIRSKA BISTRICA 645/2 7 parkirišče pri piceriji
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2525 ILIRSKA BISTRICA 649/10 252 parkirišče (pri pošti)
2525 ILIRSKA BISTRICA 649/14 400 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 649/15 106 zelenica
2525 ILIRSKA BISTRICA 653/1 1470 otroško igrišče
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/43 9320 deponija gradbenih odpadkov
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/51 1464 deponija gradbenih odpadkov
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/64 5784 deponija gradbenih odpadkov
2525 ILIRSKA BISTRICA 732/70 8160 deponija gradbenih odpadkov
2525 ILIRSKA BISTRICA 930/2 500 pokopališča
2525 ILIRSKA BISTRICA 932/2 540 pokopališče
2525 ILIRSKA BISTRICA 934/2 3130 pokopališče
2543 JABLANICA 1094 192 ekološki otok
2543 JABLANICA 322/2 167 ekološki otok  v vasi Vrbica
2459 JELŠANE 1179 1250 otroško igrišče
2549 JELŠANE 1716/3 377 pokopališče
2549 JELŠANE 1683/4 4125 pokopališče
2549 JELŠANE 1722/1 491 pokopališče
2511 KNEŽAK 583/4 888 ponikovalnica meteornih vod
2511 KNEŽAK 386/1 7673 otroško igrišče
2511 KNEŽAK 1584/2 437 komunalna čistilna naprava
2540 MALA BUKOVICA 907/2 1040 ekološki otok
2540 MALA BUKOVICA 494/2 210 večnamensko igrišče 
2519 OSTROŽNO BRDO 1220/2 25 mrliška vežica 
2579 PODGRAD 1345 310 balinišče
2579 PODGRAD 1597 2654 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1603/2 514 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1603/1 129 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1604 421 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1602/2 478 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1601 3910 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1602/1 4259 čistilna naprava Podgrad
2579 PODGRAD 1665 2203 čistilna naprava Podgrad
2545 PODGRAJE 191 4511 pokopališče
2513 PODSTENJE 192/2 152 mrliška vežica 
2565 PREGARJE 691/2 138 otroško igrišče
2565 PREGARJE 868/139 770 ekološki otok
2520 PRELOŽE 803 374 ekološki otok
2517 PREM 65 454 ekološki otok
2517 PREM 43/1 1571 pokopališče
2515 RATEČEVO BRDO 454 237 ekološki otok
2536 SABONJE 92/249 787 ekološki otok
2512 ŠEMBIJE 2005/32 472 parkirišče
2512 ŠEMBIJE 137 2945 pokopališče
2512 ŠEMBIJE 137 2945 pokopališče
2512 ŠEMBIJE *91 773 pokopališče
2534 TOMINJE 809/2 423 otroško igrišče
2523 TOPOLC 1466/1 1640 ekološki otok
2523 TOPOLC 1143/77 156 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1145/18 1655 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1143/71 1525 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1145/15 7765 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1145/16 17666 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1145/17 2186 zbirni center Globovnik
2523 TOPOLC 1715/9 3841 zbirni center Globovnik
2524 TRNOVO 66/4 780 parkirišče in zelenica
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2524 TRNOVO 66/7 3070 parkirišče in igrišče
2524 TRNOVO 3137 3463 zelenice
2524 TRNOVO 1001/5 247 ekološki otok
2524 TRNOVO 145/1 8884 zelenice
2524 TRNOVO 145/10 5013 zelenice
2524 TRNOVO 145/3 1852 zelenice
2524 TRNOVO 145/4 11874 zelenice
2524 TRNOVO 145/5 8455 zelenice
2524 TRNOVO 145/7 210 zelenice
2524 TRNOVO 145/8 1227 zelenice
2524 TRNOVO 160/2 446 zelenice
2524 TRNOVO 167/15 271 zelenice
2524 TRNOVO 200/70 261 zelenice
2524 TRNOVO 200/71 70 zelenice
2524 TRNOVO 2274/6 693 ekološki otok in zelenica
2524 TRNOVO 291/15 547 zelenice
2524 TRNOVO 291/16 835 zelenice
2524 TRNOVO 3140/3 717 zelenice
2524 TRNOVO 374/11 389 zelenice
2524 TRNOVO 374/3 192 zelenice
2524 TRNOVO 393/6 779 zelenice
2524 TRNOVO 393/8 24 zelenice
2524 TRNOVO 66/3 253 zelenice
2524 TRNOVO 688/5 18 ekološki otok
2524 TRNOVO 698/1 755 zelenice
2524 TRNOVO 699/1 585 zelenice
2524 TRNOVO 699/2 158 zelenice
2524 TRNOVO 702/2 155 zelenice
2524 TRNOVO 706/14 468 zelenice
2524 TRNOVO 706/5 52 zelenice
2524 TRNOVO 722/1 945 zelenice
2524 TRNOVO 73/20 1523 parkirišče
2524 TRNOVO 73/3 21058 parkirišče in zelenica
2524 TRNOVO 75/3 514 zelenice
2524 TRNOVO 82/1 16 zelenice
2524 TRNOVO 825/178 349 zelenice
2544 TRPČANE 1301 1198 večnamensko igrišče
2539 VELIKA BUKOVICA 1636/6 415 večnamensko igrišče
2551 VELIKO BRDO 1038/2 310 večnamensko igrišče
2533 ZAJELŠJE 722/5 376 večnamensko igrišče
2533 ZAJELŠJE 141/18 205 večnamensko igrišče
2533 ZAJELŠJE 808/3 298 večnamensko igrišče
2531 ZAREČJE 1110/3 848 ekološki otok
2531 ZAREČJE 576 1931 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 567 888 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 568 482 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 574 547 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 565 575 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 562 511 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 563 302 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 564 1050 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 575 169 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 573/3 719 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 573/1 4421 KČN Ilirska Bistrica
2531 ZAREČJE 571/3 8304 KČN Ilirska Bistrica
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IVANČNA GORICA

2666. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske 
komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko 
sheme pomoči

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila Evropske komisije  

o prejemu povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko sheme pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 16. 7. 2015 
posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi dr-
žavne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska komisija nam je dne 6. 8. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o identifikacijski številki sheme državne 
pomoči.

Shema državne pomoči »Pravilnika o sofinanciranju 
kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za 
programsko obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko 
številko: SA.42677(2015/XA).

Št. 007-0010/2015-4
Ivančna Gorica, dne 11. avgusta 2015

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KOZJE

2667. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena 
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet 
Občine Kozje na 1. dopisni seji dne 26. 8. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Kozje za programsko 
obdobje 2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kozje za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 

za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter

– druge ukrepe.

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kozje (v nadaljevanju: 
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se 
določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni 

podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014;

(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

(6) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;

(7) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(8) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proi-
zvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, kate-
rega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(9) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

(10) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spa-
dajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. 
ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane 
na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);

(11) »kmetijsko-gozdarski sistemi« pomenijo sisteme rabe 
zemljišč, na katerih na istem zemljišču rastejo drevesa in se 
izvaja kmetijstvo;

(12) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;
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(13) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

(14) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

(15) »drugi upravljavec zemljišč« pomeni podjetje, ki 
upravlja zemljišče in ni dejavno v kmetijskem sektorju;

(16) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(17) »aktivni kmet« pomeni aktivnega kmeta v smislu 
člena 9 Uredbe (EU) št. 1307/2013 (2) Evropskega parlamenta 
in Sveta;

(18) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu 
s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(19) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, 
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje 
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, 
izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem pet-

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(20) »druge slabe vremenske razmere« pomenijo neu-

godne vremenske razmere, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 
4(19) te uredbe;

(21) »škodljivi organizmi na rastlinah« pomenijo škodljive 
organizme, kot je opredeljeno v členu 2(1)(e) Direktive Sveta 
2000/29/ES (2);

(22) »naravne nesreče« pomenijo potrese, snežne plazo-
ve, zemeljske plazove in poplave, tornade, hurikane, izbruhe 
vulkanov in požare v naravi naravnega izvora;

(23) »katastrofalni dogodek« pomeni nepredviden dogodek 
biotske ali abiotske narave, ki je posledica človekove dejavnosti 
ter povzroči znatne motnje gozdnih struktur, zaradi česar lahko 
nastane znatna gospodarska škoda za gozdarski sektor;

(24) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

(25) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, stro-
kovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(26) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bo-
disi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, 
bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali 
uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali 
dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna 
dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, 
se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;

(27) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(28) »standard Unije« pomeni obvezen standard, pred-
pisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti 
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, 
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna 
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(29) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

(30) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne pov-
zroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega 
gospodarstva;

(31) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč;

(32) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo 
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(33) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo, proi-
zvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v pre-
dlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina 
in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1);

(34) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni sku-
pino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, oprede-
ljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(35) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v she-
mi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve 
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po 
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotav-
ljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;

(36) »transakcijski stroški« pomenijo dodatne stroške, ki 
so povezani z izpolnjevanjem obveznosti, vendar jih ni mogoče 
neposredno pripisati izvajanju teh obveznosti ali vključiti v ne-
posredno povrnjene stroške ali neposredno povrnjen izpad do-
hodka in ki se lahko izračunajo na podlagi standardnih stroškov;

(37) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih  razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Kozje se finančna sredstva usmerjajo preko 
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije 
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in 
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi
Državne pomoči 
po skupinskih 
izjemah 
v kmetijstvu 
(na podlagi 
Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen); 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev 
kmetijskih zemljišč (15. člen); 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja (21. člen, 38. člen); 
UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne 
ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen); 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij (28. člen);

De minimis 
pomoči 
(na podlagi 
Uredbe  
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis; 
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja;

Ostali ukrepi 
občine

UKREP 8: Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva in razvoja podeželja
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6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 

podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, 
v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primeru 
ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejav-
na v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem go-
spodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in 
ima sedež na območju občine;

3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki deluje-
jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine.

(2) Pomoč za izvajanje ukrepa 3 in 4 iz 5. člena tega 
pravilnika, ki je namenjena upravičencem iz prve točke prve-
ga odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se 
izplača izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno 
registrirani za opravljanje storitev.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost (DDV), razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, 
le-ta ni izterljiv.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo 
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma 
javnega naročila, objavljenega na krajevno objavljen način, 
skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javne-
ga naročanja ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo po-
samezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen 
ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za 
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v 
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, 
odloča občinska uprava Občine Kozje.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma 
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).

12. člen
(kumulacija) 

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, dolo-

čeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 
15, 21, 24, 28 in 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne 
glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti 
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v 
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

– zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti 
z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno 
pridelane hrane.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-
kumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-

blike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturi-
ranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(4) Skupni znesek pomoči za posamezno kmetijsko go-

spodarstvo lahko znaša največ do 5.000 EUR na leto.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 

postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoje-
čih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev 
opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala …), 
razen postavitve vinogradov;

– izgradnja vodnih zajetij za namakanje, v primeru ko 
naložba ne vpliva na vodno telo podtalnice ali površinske vode, 
kot je opredeljeno v členu 14(6) Uredbe 702/2014.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev), ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta 
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kme-

tijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanj-

šanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zem-
ljišč.

Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev) in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na 
območju občine.
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Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih ze-

mljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih po-

stopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 

informiranja (21. člen, 38. člen)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne iz-

obraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno 
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov.

Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, 

izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.
Upravičenci do pomoči:
– člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se 
ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ki je ustrezno registrirana in 

zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in re-
dnega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in in-

formiranja, razen za stroške iz druge alineje drugega odstavka 
tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na 
območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposa-
bljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge mo-
rebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

16. člen
UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetij-

ske proizvode (24. člen)
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetij-

skih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proi-
zvodih.

Upravičeni stroški:
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter 

udeležbe na njih vključujejo: stroške udeležbe, potne stroške, 

stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napo-
vedan, najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške 
njihove postavitve in razstavljanja;

– stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše jav-
nosti o kmetijskih proizvodih in vključujejo: stroške tiskanih in 
elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, 
na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih in-
formacij o proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če 
so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake 
možnosti, da os predstavljeni v publikaciji.

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne 
znamke ali poreklo.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisani v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine in se ukvarjajo z 
dejavnostmi v kmetijskem sektorju.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno 

registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predra-

čunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.

Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kme-
tijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spod-
bujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, 
in druge morebitne obveznosti izvajalca se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo sku-
pine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

17. člen
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(28. člen)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub 
zaradi naslednjih dejavnikov:

– za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred ne-
varnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja;

– za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za 
primer bolezni.

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da za-
varujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz 
prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo 
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinan-
ciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino naci-

onalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacional-

ni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov 
zavarovalne premije.
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III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisil-
ni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali raz-
likovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči 
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo 

v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem 
dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-

spodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stro-

škov, kadar skupna vrednost naložbe presega 50.000 EUR;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo lahko 

znaša največ 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 

zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz 18. člena tega pravilnika.

21. člen
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 

področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraže-
nosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kme-
tijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, preda-

vanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov;

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje 
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se 

ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine.



Stran 7560 / Št. 64 / 4. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 

zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz 18. člena tega pravilnika.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

22. člen
UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
Namen ukrepa je sofinanciranje tehnične pomoči za bolj-

šo učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih prideloval-
cev, ki jo skozi svoje delovanje in aktivnosti izvajajo društva in 
združenja na področju kmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči: društva in združenja, ki delujejo 
na področju kmetijske dejavnosti.

Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov 

in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli 
za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za 
izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna 
izobraževanja, krožki, tečaji, strokovne ekskurzije ...) kot so 
najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradivo za 
udeležence;

– stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev 
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne 
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo 
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje 
stroškov vzpostavitve internetne strani).

Pogoji za pridobitev pomoči:
Vlogo za dodelitev sredstev vlagajo društva in združenja 

s področja kmetijske dejavnosti na sedež občine na osnovi 
objavljenega javnega razpisa. Pogoj za pridobitev sredstev je, 
da ima društvo ali združenje vsaj deset članov in da je v društvo 
ali združenje včlanjenih vsaj pet članov iz Občine Kozje.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: vloga, 
finančno ovrednoten program dela za tekoče leto, finančno po-
ročilo za preteklo koledarsko leto, dokazilo o ustreznem številu 
članstva in ostalo dokumentacijo, zahtevano v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva, združenja 

do 2.000 €/program letno.

23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.

(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

V. NADZOR IN SANKCIJE

24. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja 
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor 
občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

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

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

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

25. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 

podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami 
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 87/07, 71/09, 91/11).

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

Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dode-
litev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo 
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči.

Št. 032-0002/2014-DOP1/02
Kozje, dne 26. avgusta 2015

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.
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LJUBLJANA

2668. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 206 Regentova (del)

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Me-
stni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

206 Regentova (del)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 206 Regentova (del) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

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

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

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

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

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

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

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom so načrtovane gradnja stanovanjskega 
naselja večstanovanjskih stavb s spremljajočim programom, 
gradnja enostanovanjskih prostostoječih stavb ter pripadajoče 
ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za gradnjo 
novih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, pogo-
je za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za vodne ure-
ditve ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne 
in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

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

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) 
z mejo območja OPPN M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:500
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – 

prikaz na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije 

in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih 
in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

4.1 Odstranitev obstoječih objektov M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

strehe M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500
4.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.5 Prometnotehnična situacija in idejna 

višinska regulacija M 1:500
4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter za zaščito pred hrupom M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja stavbnih zemljišč,
7. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitek-
ti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta 
UP 12-009 v aprilu 2015.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prosto-
ra DR-203 in dele enot urejanja prostora DR-200, DR-285, 
DR-519 in DR-628.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami: 1087/1, 1087/4, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1091, 
1092/1, 1092/2, 1093, 1094/10, 1094/11, 1094/4, 1094/5, 
1094/6, 1094/7, 1094/8, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/5, 
1096/2, 1097/1, 1097/4, 1109/5, 1109/6, 1109/7, 1110/1, 
1110/4, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1143/10, 1143/2, 
1143/3, 1143/5, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1144/1, 1144/2, 1145, 
1146/4, 1153/10, 1153/11, 1153/12, 1153/13, 1153/14, 1153/16, 
1153/17, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/7 in 1153/9 ter dele ze-
mljišč s parcelnimi številkami: 1153/8, 1146/6, 1143/4, 1104/3, 
1092/3, 1090/5, 1089/4, 1089/5, 1060/101 in 1060/110, vsa v 
katastrski občini (1738) Dravlje.

(3) Površina območja OPPN znaša 16.656 m2.
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(4) Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot:
– PE1 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih 

stavb in enostanovanjske stavbe,
– PE2 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb,
– PE3 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih 

stavb,
– Z1 – površine, namenjene urejanju javnih zelenih in 

obvodnih površin,
– Z2 – površine, namenjene urejanju javnih zelenih in 

obvodnih površin,
– C – površine, namenjene gradnji javnih prometnih povr-

šin in premostitvenega objekta.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene 

v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje 
območja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje 
območja OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje se prometno navezuje na Regentovo cesto, 
Plešičevo ulico in Čebelarsko ulico. Po Regentovi cesti poteka 
linijski prevoz potnikov, najbližji obstoječi postajališči sta na juž-
ni strani, tik ob območju OPPN. Peš dostop do območja je po 
hodnikih za pešce obstoječih obodnih cest in po načrtovanem 
hodniku za pešce ob Čebelarski ulici. Dostop za kolesarje je 
po voziščih obodnih cest. Ob Regentovi cesti in Plešičevi ulici 
so načrtovane kolesarske steze.

(2) Preko severnega dela območja OPPN je v smeri 
sever-jug načrtovana interna pešpot, ki povezuje Plešičevo 
in Čebelarsko ulico. Preko južnega dela območja je v sme-
ri vzhod-zahod načrtovana interna pešpot, ki povezuje Ulico 
28. maja in Regentovo cesto.

(3) Na zahodni strani območja OPPN je predvidena ze-
lena površina s pešpotjo kot del obvodne ureditve vodotoka. 
Pešpot ob vodotoku je namenjena za novo poselitev in za 
širše območje.

(4) Širše območje je dobro opremljeno z objekti družbe-
nih, športnih in oskrbnih dejavnosti, ki bodo služile tudi potre-
bam novega stanovanjskega območja. V bližini sta dve osnovni 
šoli. Jugozahodno od območja, v polmeru dostopnosti približno 
300 m, je Osnovna šola Miška Kranjca, vzhodno, v polmeru 
dostopnosti približno 500 m, pa stoji Osnovna šola Dravlje. 
V sklopu osnovnih šol so tudi trije vrtci. Vzhodno od območja 
ob Vodnikovi cesti, v polmeru dostopnosti približno 250 m, in 
severovzhodno od območja ob Pečnikovi ulici, v polmeru do-
stopnosti približno 570 m, sta dva večja trgovska objekta z živili. 
Severovzhodno od območja, ob Korenčanovi ulici, stoji Cerkev 
Kristusovega učlovečenja. Na severni strani Plešičeve ulice sta 
bowling center in fitnes studio, vzhodno od območja, v polmeru 
dostopnosti približno 420 m, pa so teniška igrišča. Oddaljenost 
osnovne oskrbe, vrtca in šole je v okviru priporočenih polmerov 
dostopnosti. OPPN dopušča tudi nekatere spremljajoče oskrb-
ne in storitvene dejavnosti v območju.

(5) Po obodnih cestah, po Čebelarski ulici in preko ob-
močja OPPN potekata obstoječi komunalna in energetska in-
frastruktura, na kateri je treba priključiti načrtovane stavbe. Za 
izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in do-
graditi nekatere komunalne vode zunaj območja OPPN. Zunaj 
območja OPPN sta predvideni gradnja vodovodnega omrežja, 
kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode, pli-
novodnega omrežja in elektrokabelskega jaška ter izvedba 
nizkonapetostnega napajanja od transformatorske postaje TP 
1066 Regentova do predvidenih stavb.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti in 
dejavnosti:  

– 11220  Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11100 Enostanovanjske stavbe: samo stavba NA1,
– 11210  Dvostanovanjske stavbe: samo stavba NA1,
– 12420  Garažne stavbe: samo garaže. Pri tri- in večsta-

novanjskih stavbah so dopustne samo v kletnih etažah.
(2) V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti in 

dejavnosti:  
– 11100 Enostanovanjske stavbe.
(3) V prostorski enoti PE3 so dopustni naslednji objekti in 

dejavnosti:  
– 11220  Tri- in večstanovanjske stavbe.
(4) V pritličjih stavb ob Regentovi cesti in Plešičevi ulici je 

dopusten tudi nestanovanjski program, dopustni so naslednji 
objekti in dejavnosti:  

– 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisar-
nami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju 
podjetja,

– 12301 Trgovske stavbe: samo lokalne trgovine z bruto 
površino do 200 m2,

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazi-
skovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraže-
vanje,

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulan-
te.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

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

– Stavbe so v prostor umeščene v dveh nizih, ki potekata 
v smeri sever-jug. Vzhodni niz ob Regentovi cesti predstav - 
ljajo trije večstanovanjski bloki z oznakami V1, V2 in V3. Zaho-
dni niz ob vodotoku predstavljajo dva večstanovanjska bloka 
z oznakama V4 in V5 ter ena nizka prostostoječa eno- ali 
dvostanovanjska stavba z oznako NA1.

– Stavbe v vzhodnem nizu so vzporedne z Regentovo 
cesto. Nadzemni deli so postavljeni na skupno kletno etažo, 
ki ima uvoz s Čebelarske ulice. Kote pritličij stavb V1, V2 
in V3 so dvignjene nad Regentovo cesto in so med seboj 
usklajene, vhodni deli stavb pa so navezani na nivo pločnika 
ob Regentovi cesti. Na vzhodni in južni strani je kletna etaža 
delno nevkopana, oblikovana kot podstavek večstanovanj-
skih stavb.

– Večstanovanjski stavbi z oznakama V4 in V5 ter eno-
stanovanjska stavba NA1 so v prostor umeščene vzporedno 
z vodotokom. Nadzemna dela stavb V4 in V5 sta postavljena 
na skupno kletno etažo, ki ima uvoz s Čebelarske ulice. Kote 
pritličij stavb NA1, V4 in V5 so usklajene s kotami pritličij stavb 
V1, V2 in V3, vhodi v večstanovanjske stavbe so urejeni z 
večnamenske ploščadi med stavbami. Na zahodni in južni 
strani je kletna etaža večstanovanjskih stavb delno nevkopana, 
oblikovana kot podstavek.

– Parcela, namenjena gradnji stavbe NA1, je dostopna 
s Plešičeve ulice. Na severni strani stavbe NA1 je tlakovano 
dvorišče, namenjeno parkiranju in manipulaciji.

– Med nizoma stavb je skupna večnamenska ploščad, 
višinsko prilagojena kotam pritličij stavb. Preko večnamenske 
ploščadi v smeri sever-jug poteka interna pešpot, ki je na 
severni strani navezana na Plešičevo ulico, na južni strani pa 
na Čebelarsko ulico. Na južni strani je dostop do večnamen-
ske ploščadi urejen preko stopnic in klančine. Večnamenska 
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ploščad je namenjena vsem starostnim skupinam stanovalcev 
večstanovanjskih stavb v prostorski enoti. Na njej so igrala 
za različne starostne skupine otrok in prostor za sedenje. Na 
mestih, kjer večnamenska ploščad ni podkletena, so zasajena 
drevesa.

– Na zahodni strani prostorske enote se teren spušča 
proti parceli javne pešpoti. Višinske razlike so premoščene z 
ozelenjenimi brežinami.

– Na južni strani stavbe V4 je treba ob zbirno-odjemnem 
mestu za odpadke zagotoviti peš dostop do vhoda stavbe V4 
v primeru intervencije.

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

– Nizke prostostoječe enostanovanjske stavbe z ozna-
kami NA2, NA3 in NA4 so v prostor postavljene zaporedno, 
vzporedno z dovozno cesto.

– Posamezno stavbo sestavljata vzhodni del, oblikovan 
kot lamela, in na vrtni strani nanjo naslonjen manjši in nižji 
zahodni del. Vhod je iz pasaže v nivoju pritličja med stanovanj-
skim delom in garažo.

– Zunanja ureditev ob stavbah je zasnovana enotno. Na 
vzhodni strani je izvedena interna dovozna cesta za dostop 
do stavb. Med dovozno cesto in stavbami so v območju garaž 
in dostopov tlakovani pasovi. Parkirne površine so urejene v 
sklopu stavb. Na zahodni strani stavb so zelene površine.

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

– Večstanovanjska bloka z oznakama V6 in V7 sta v 
prostor postavljena zaporedno ob južni meji območja OPPN. V 
smeri sever-jug sta med seboj vzporedna, v smeri vzhod-zahod 
pa sta med seboj zamaknjena.

– Nadzemna dela stavb sta postavljena na ločeni kletni 
etaži. Uvoz v kletno etažo stavbe V6 je z Regentove ceste, v 
kletno etažo stavbe V7 pa z Ulice 28. maja.

– Med stavbama je skupna večnamenska površina, ki 
je namenjena vsem starostnim skupinam stanovalcev stavb v 
prostorski enoti. Večnamenska površina je opremljena s klopmi 
in igrali za različne starostne skupine otrok.

– Peš dostop do vhoda v stavbo V6 se navezuje na Re-
gentovo cesto, do vhoda v stavbo V7 pa preko novega premo-
stitvenega objekta čez vodotok na Ulico 28. maja. Višinski koti 
pritličij stavb sta med seboj usklajeni.

– Kote zunanje ureditve v prostorski enoti je treba nave-
zati na kote terena v sosednjih prostorskih enotah.

(4) Prostorska enota C je namenjena rekonstrukciji ceste 
C1 (Čebelarska ulica), hodniku za pešce ob Ulici 28. maja in 
širitvi Regentove ceste. Do končne ureditve Regentove ceste je 
med hodnikom za pešce ob Regentovi cesti in vzhodnim robom 
prostorskih enot PE1, PE2 in PE3 urejena zelenica. Zelenico je 
treba oblikovno in funkcionalno navezati na zunanjo ureditev v 
prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3.

(5) Preko prostorskih enot Z1 in Z2 v smeri sever-jug 
poteka vodotok s sonaravno urejenimi brežinami. Na vzhodni 
strani vodotoka je urejena javna pešpot, ki v prostorski enoti Z1 
služi tudi kot intervencijska pot. Prečkanje vodotoka omogočata 
dva premostitvena objekta – prepusta, preko katerih potekata 
Čebelarska ulica in dovozna cesta do parcele, namenjene 
gradnji stavbe V7, ob južni meji območja OPPN. Brežini vodo-
toka in priobalno zemljišče so zatravljeni, zasajeni z drevjem 
in grmičevjem.

(6) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni 
v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – 
nivo strehe« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
kleti«.

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

(1) Na celotnem območju OPPN, razen na vodnem in 
priobalnem zemljišču ter na površinah, namenjenih dovozom, 
dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je 

dovoljeno postaviti ali urediti naslednje nezahtevne in enostav-
ne objekte:

– grajena igrala na otroških igriščih,
– grajeno vadbeno opremo,
– spominska obeležja in kipe,
– vodnjake in okrasne bazene.
(2) Na lokacijah, ki so določene za zbiranje in odjem ko-

munalnih odpadkov, so dopustne nadstrešnice, ki morajo biti 
znotraj prostorske enote oblikovane enotno.

(3) V prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustne nad-
strešnice za kolesa, ki morajo biti znotraj prostorske enote 
oblikovane enotno.

(4) V prostorski enoti PE2 in pri stavbi NA1 v prostorski 
enoti PE1 so dopustni naslednji enostavni in nezahtevni objekti:

– lopa,
– uta,
– senčnica,
– bazen.
(5) Pred pričetkom gradnje večstanovanjskih stavb je na 

njihovih parcelah, namenjenih gradnji, dopustno izvesti parki-
rišča s povšino do 200 m2 za potrebe območja, na parcelah 
PV1/2, PV2/2, PV4/2 in P3 pa je dopustno urediti večnamensko 
ploščad oziroma dvorišče. Parkirišča morajo biti v smeri javnih 
in skupnih površin ozelenjena.

(6) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
pomožnih cestnih objektov, priključkov na objekte gospodarske 
javne infrastruktre, vodnih zbiralnikov ter pomožnih infrastruk-
turnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih za 
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

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

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorskih enotah 
PE1 in PE3 so:

– stavbe v prostorski enoti morajo biti oblikovane skladno;
– fasade stavb znotraj prostorske enote morajo biti uskla-

jene v oblikovni zasnovi, proporcih, arhitekturnih detajlih, bar-
vah in materialih;

– stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter 
morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno;

– fasade so izvedene po sistemu obešene fasade iz kom-
paktnih fasadnih plošč, stekla ali kovine. Na notranji strani lož 
so stene lahko tudi ometane ali obložene z lesom;

– barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in neizsto-
pajoče. Dopustna je uporaba smetanove barve ter sivih in rjavih 
odtenkov. Stavbno pohištvo je grafitno sive barve;

– v dnevnih prostorih so večje steklene površine;
– klimatske naprave so lahko umeščene le na vizualno 

neizpostavljenem delu stavbe;
– ograje balkonov morajo biti oblikovane enotno oziroma 

oblikovno usklajeno. Poznejša zasteklitev balkonov je dopustna 
le po enotnem projektu za objekt;

– strehe stavb so ravne, pri večstanovanjskih stavbah so 
zasnovane kot zelene strehe;

– varovalne ograje nad vencem stavbe morajo biti tran-
sparentne, od roba fasade odmaknjene najmanj 1,00 m;

– uvozno-izvozne klančine so lahko pokrite z zeleno 
streho ali s streho iz transparentnega materiala na kovinski 
konstrukciji.

(2) Pri oblikovanju fasad večstanovanjskih stavb v pro-
storski enoti PE1 je treba upoštevati še:

– na fasadah ob Regentovi cesti balkoni in lože niso dopu-
stni. Vhodni del je poudarjen, oblikovan kot vhodna niša skozi 
nivo pritličja in 1. nadstropja;

– na zahodni strani stavb V1, V2 in V3 prvo in drugo 
nadstropje previsevata nad nivojem pritličja. V previsevajočem 
delu so lože, pod njim pa pokrite terase stanovanj v pritličju. 
Jugozahodne lože so odprte proti jugu in proti zahodu;
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– na vzhodnih fasadah stavb V4 in V5 je vhodni del po-
udarjen;

– na zahodnih fasadah stavb V4 in V5 so balkoni in lože 
dodani na fasadni plašč v enakomernem geometrijskem rastru;

– na severnih in južnih fasadah, razen na severni fasadi 
stavbe V1, so dopustne le manjše okenske odprtine;

– pri stavbi V1 mora biti kakovostno oblikovan seve-
rovzhodni vogal.

(3) Pri oblikovanju fasad v prostorski enoti PE3 je treba 
upoštevati še:

– v vseh etažah so v vse štiri vogale umeščene lože, ka-
terih zunanja stena mora biti oblikovana transparentno. Senčila 
morajo biti oblikovana iz vertikalnih lamel iz lesa ali v barvi 
fasade;

– v zgornji etaži so lože podaljšane tako, da na vsaki fa-
sadi po ena loža konzolno previseva nad spodnjima etažama;

– fasadne odprtine so razporejene v enakomernem ver-
tikalnem rastru.

(4) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti PE2 so:
– stavbe v prostorski enoti morajo biti oblikovane skladno;
– stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter mo-

rajo biti oblikovane sodobno in kakovostno. Barve fasad morajo 
biti v naravnih odtenkih in neizstopajoče;

– finalna obdelava fasad so les in fasadne obloge iz kom-
paktnih fasadnih plošč, stekla ali kovine;

– strehe stavb so ravne.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

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

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

– pešpoti in skupne zunanje površine morajo biti tlakova-
ne, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

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

– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton;

– v sklopu vsake faze ali etape večstanovanjske gradnje 
je treba na parceli, namenjeni gradnji stavb, zagotoviti odprte 
bivalne površine, urejene tako, da omogočajo igro otrok in 
rekreacijo stanovalcev;

– površine, namenjene igri otrok, morajo biti opremljene z 
enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igrali, namenjenimi 
različnim starostnim skupinam otrok. Vsaj del igrišča mora 
omogočati tudi igro funkcionalno oviranih otrok;

– za odprte bivalne površine se štejejo vse zelene in tla-
kovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo 
kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine 
(npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke);

– odprte bivalne površine na raščenem terenu morajo 
predstavljati najmanj 15 % parcele, namenjene gradnji stavbe;

– otroška igrišča morajo biti namenjena skupni rabi vseh 
prebivalcev večstanovanjskih stavb znotraj prostorske enote;

– zasebni vrtovi stanovanj v pritličju večstanovanjskih 
stavb v prostorski enoti PE1 so lahko zamejeni z zidcem z vi-
šino do 0,50 m ali z živo mejo z višino do 0,70 m. Kjer obstaja 
nevarnost padca, je dopustna transparentna kovinska ograja z 
višino do 1,10 m. Večnamenska ploščad je na severni in južni 
strani lahko ograjena s transparentno kovinsko ograjo, visoko 
do 1,10 m;

– ograditev stavbe NA1 je dopustna z živo mejo ali s 
transparentno kovinsko ograjo z višino največ 1,60 m. Ograja 
ne sme segati na priobalno zemljišče ob vodotoku;

– ograditev stavb NA2, NA3 in NA4 je dopustna z živo 
mejo ali s transparentnimi kovinskimi ograjami z višino največ 
1,60 m. Ograje so na vzhodni strani poravnane z vzhodnimi 
fasadami stavb. Na zahodni strani ograje potekajo ob meji 
priobalnega zemljišča;

– v prostorski enoti PE3 ni dopustna ograditev zasebnih 
vrtov stanovanj v pritličju. Na južni strani ob meji prostorske 
enote in ob Regentovi cesti sta dopustni živa meja ali tran-
sparentna kovinska ograja z višino največ 1,60 m. Na zahodni 
strani stavbe V7 je vzdolž meje priobalnega zemljišča dopustna 
zasaditev žive meje z višino največ 0,70 m, ki ne sme segati 
na priobalno zemljišče;

– v prostorskih enotah PE1 in PE2 je treba ob vsaki stav-
bi v sklopu pripadajoče zunanje ureditve zasaditi najmanj po 
2 drevesi na raščenem terenu;

– v prostorski enoti PE3 je treba ob vsaki stavbi v sklopu 
pripadajoče zunanje ureditve zasaditi najmanj po 3 drevesa na 
raščenem terenu;

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m;

– višinske razlike morajo biti v čim večji meri premoščene 
z ozelenjenimi brežinami; izjemoma so dopustni ozelenjeni 
oporni zidovi v prostorski enoti PE1 do višine največ 1,00 m 
in v prostorskih enotah PE2 in PE3 do višine največ 0,50 m;

– pri ureditvah je treba upoštevati priobalno zemljišče, to 
je 5 m širok pas ob vodotoku, ki poteka preko območja OPPN. 
Na priobalnem zemljišču je dopustna le gradnja objektov javne 
infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunal-
nih priključkov na infrastrukturo;

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

– svetla odprtina novih premostitvenih objektov mora 
zagotavljati pretočnost za 100-letne visoke vode brez zajeze-
vanja vode gorvodno s 50 cm varnostne višine nad gladino in 
spodnjim robom premostitve.

(2) Pogoji za ureditev javne pešpoti na vzhodni strani 
vodotoka:

– ob vodotoku je pešpot s širino 1,20 m, obojestransko 
obrobljena z zelenico,

– skupna širina poti je 3,0 m,
– tlakovani del poti in zelenica na odseku med Čebelarsko 

ulico in Plešičevo ulico morata biti utrjena za vožnjo interven-
cijskih vozil.

(3) Zasnova zunanje ureditve, meja priobalnega pasu ter 
območja, kjer je dopustna ureditev zasebnih vrtov stanovanj v 
pritličju večstanovanjskih stavb, so določeni v grafičnem načrtu 
št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so:
– stavba V1:

– dolžina: 17,10 m
– širina: 13,70 m

– stavbe V2, V3, V4 in V5:
– dolžina 25,30 m
– širina: 13,70 m

– stavbi V6 in V7:
– dolžina: 19,00 m
– širina: 17,10 m

– stavba NA1:
– dolžina: 17,10 m
– širina: 10,00 m

– stavbe NA2, NA3 in NA4:
– vzhodni del stavbe: dolžina 17,60 m, širina 7,60 m
– zahodni del stavbe: dolžina 8,60 m, širina 4,00 m

(2) BTP terasne etaže stavbe NA1 ne sme presegati 70 % 
BTP prvega nadstropja.

(3) Pri stavbah V1, V2 in V3 je treba upoštevati gradbeno 
linijo (GL). GL je črta, na katero morajo biti z enim robom fa-
sade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. 
Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m 
v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar največ v 1/3 
dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko do 0,15 m pre-
segajo fasadni poudarki, na primer rob venca fasade, obrobe 
fasadnih odprtin ipd.
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(4) Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje pod 
zemljo (GMz). GMz je črta, ki je novo grajene stavbe v kletnih 
etažah ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo 
nosilne konstrukcije ali pa so od nje odmaknjene v notranjost 
parcele, namenjene gradnji.

(5) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnih na-
črtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 
št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«.

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

14. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna izvedba ene 
kletne etaže.

(2) Etažnost stavb nad terenom je:
– stavbe V1, V2, V3, V4, V5, V6 in V7: P+2,
– stavba NA1: P+1+T,
– stavbe NA2, NA3 in NA4: vzhodni del P+1, zahodni 

del P.
(3) Višina stavb (h) je določena z višino venca fasade, 

merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja:
– stavbe V1, V2, V3, V4, V5, V6 in V7: h = 10,00 m,
– stavba NA1: h = 10,00 m,
– stavbe NA2, NA3 in NA4: vzhodni del: h = 6,50 m, za-

hodni del: h = 3,50 m.
(4) Pri stavbah V1, V2, V3, V4, V5, V6 in V7 je nad koto h 

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

(5) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih 
št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in št. 4.4 
»Značilni prerezi in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena in pritličja stavb:
– stavba V1: 311,00 m n. v.
– stavba V2: 311,00 m n. v.
– stavba V3: 311,00 m n. v.
– stavba V4: 311,00 m n. v.
– stavba V5: 311,00 m n. v.
– stavba V6: 309,05 m n. v.
– stavba V7: 309,05 m n. v.
– stavba NA1: 311,00 m n. v.
– stavba NA2: 309,45 m n. v.
– stavba NA3: 309,45 m n. v.
– stavba NA4: 309,45 m n. v.
(2) Pritličja večstanovanjskih stavb v prostorski enoti PE1 

so višinsko usklajena s koto Plešičeve ulice in večnamenske 
ploščadi ter so lahko dvignjena največ 1,40 m nad koto zuna-
njega terena ob Regentovi cesti in ob vodotoku.

(3) Pri stavbah V1, V2 in V3 mora biti višinska kota vho-
dnega dela prilagojena koti hodnika za pešce ob Regentovi 
cesti.

(4) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 
dostopne ceste in uvozov v garaže, kotam raščenega terena 
na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih 
zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba 
pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(5) Kota večnamenske ploščadi v PE1 je 311,00 m n. v.
(6) Najvišja višinska kota premostitvenega objekta na 

Čebelarski ulici je vsaj 309,90 m n.v.
(7) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 

načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«, 
št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 4.5 »Prometnotehnič-
na situacija in idejna višinska regulacija«.

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Prostorska enota PE1
– površina 5.642 m²
– BTP nad terenom 5.320 m²
– BTP pod terenom 3.275 m²,

od tega 2.700 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 50
(2) Zmogljivost posamezne stavbe v prostorski enoti 
PE1
– stavba V1:

– BTP nad terenom 700 m²
– BTP pod terenom 445 m²,

od tega 365 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 8
– stavba V2:

– BTP nad terenom 1.040 m²
– BTP pod terenom 600 m²,

od tega 505 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
– stavba V3:

– BTP nad terenom 1.040 m²
– BTP pod terenom 505 m²,

od tega 410 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
– stavba V4:

– BTP nad terenom 1.040 m²
– BTP pod terenom 625 m²,

od tega 495 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
– stavba V5:

– BTP nad terenom 1.040 m²
– BTP pod terenom 575 m²,

od tega 400 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
– skupni del podzemne garaže stavb V1, V2 in V3:

– BTP pod terenom, namenjenih dovozu 
in parkiranju 105 m²,

– skupni del podzemne garaže stavb V4 in V5:
– BTP pod terenom, namenjenih dovozu 
in parkiranju 140 m²,

– skupni del podzemne garaže vseh 
večstanovanjskih stavb v PE1:

– BTP pod terenom, namenjenih dovozu 280 m²,
– stavba NA1:

– BTP nad terenom 460 m²
– število stanovanjskih enot do 2
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(3) Prostorska enota PE2
– površina 4.253 m²
– BTP nad terenom 900 m²
– število stanovanjskih enot 3

(4) Zmogljivost posamezne nove stavbe v prostorski 
enoti PE2
– stavbe NA2, NA3 in NA4:

– BTP posamezne stavbe nad terenom 300 m²
– število stanovanjskih enot v eni stavbi 1

(5) Prostorska enota PE3
– površina 2.123 m²
– BTP nad terenom 1.950 m²
– BTP pod terenom 1.360 m²,

od tega 1.120 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 20
(6) Zmogljivost posamezne stavbe v prostorski enoti 
PE3
– StavbaV6:

– BTP nad terenom 975 m²
– BTP pod terenom največ 680 m²,

od tega 560 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
– stavba V7:

– BTP nad terenom 975 m²
– BTP pod terenom 680 m²,

od tega 560 m2 površine, namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom

– število stanovanjskih enot do 10
(7) Površina prostorske enote Z1 1.733 m²
(8) Površina prostorske enote Z2 1.418 m²
(9) Površina prostorske enote C 1.487 m²
(10) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad te-

renom oziroma pod njim, izračunanih skladno s standardom 
SIST ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine 
pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.

17. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Dopustna je odstranitev vseh obstoječih objektov, 
razen stavb z oznakama O1 in O2.

(2) Na obstoječih legalno zgrajenih objektih v območju 
OPPN so dopustna redna vzdrževalna dela. Na stavbah z 
oznakama O1 in O2 so dopustne tudi rekonstrukcije.

18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

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

– stavba R1 (stanovanjska stavba) na zemljišču s parcel-
no številko 1143/5, katastrska občina (1738) Dravlje,

– stavba R2 (nestanovanjska stavba) na zemljišču s par-
celno številko 1143/5, katastrska občina (1738) Dravlje,

– stavba R3 (stanovanjska stavba) na zemljišču s parcel-
no številko 1091, katastrska občina (1738) Dravlje,

– stavba R4 (nestanovanjska stavba) na zemljišču s par-
celno številko 1091, katastrska občina (1738) Dravlje.

(2) Stavbe, ki so predvidene za odstranitev, so do-
ločene v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev obstoječih 
objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

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

1. Prostorska enota PE1:
– PV1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe V1, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnimi številkami 1143/2, 1143/5 in 1145, 
vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV1/1 meri 
671 m2.

– PV1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe V1, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1143/2, 1143/5, 1143/7 in 
1145, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV1/2 
meri 156 m2.

– PV2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe V2, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1142/3, 1143/5, 1143/8 in 
1143/9, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV2/1 
meri 707 m2.

– PV2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe V2, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1143/5, 1143/7, 1143/8 in 
1143/9, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV2/2 
meri 142 m2.

– PV3: parcela, namenjena gradnji stavbe V3, ki obse-
ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 1110/1, 1143/10 in 
1144/1, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV3 
meri 677 m2.

– PV4/1: parcela, namenjena gradnji stavbe V4, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1153/2, 1153/9, 1153/14 in 
1153/16, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV4/1 
meri 842 m2.

– PV4/2: parcela, namenjena gradnji stavbe V4, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 1153/14 in 1153/16, obe 
katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV4/2 meri 83 m2.

– PV5: parcela, namenjena gradnji stavbe V5, ki obsega 
zemljišče s parcelno številko 1153/11 in dele zemljišč s par-
celnimi številkami 1110/1, 1110/4, 1153/2, 1153/3, 1153/4 in 
1153/12, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV5 
meri 858 m2.

– PNA1: parcela, namenjena gradnji stavbe NA1, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 1146/6 in 1153/17, 
obe katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PNA1 meri 
817 m2.

– P1: parcela, namenjena zbirno-odjemnemu mestu za 
odpadke, ki obsega zemljišče s parcelno številko 1142/4 ter 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1142/3, 1143/8, 1143/10 
in 1144/1, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina P1 
meri 14 m2.

– P2: parcela, namenjena gradnji skupnega dela garaže 
stavb V1, V2 in V3, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi števil-
kami 1143/8, 1143/10 in 1144/1, vsa katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina P2 meri 115 m2.

– P3: parcela, namenjena gradnji skupnega dela gara-
že večstanovanjskih stavb v prostorski enoti PE1 in gradnji 
uvozno-izvozne klančine, ki obsega zemljišče s parcelno šte-
vilko 1153/13 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1143/8, 
1143/10, 1144/1, 1153/3, 1153/4, 1153/10, 1153/14 in 1153/16, 
vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina P3 meri 384 m2.

– P4: parcela, namenjena zbirno-odjemnemu mestu za 
odpadke, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1153/3, 
katastrska občina (1738) Dravlje. Površina P4 meri 11 m2.

– P5: parcela, namenjena gradnji skupnega dela garaže 
stavb V4 in V5, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1153/2, 1153/4, 1153/9, 1153/12, 1153/14 in 1153/16, vsa kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina P5 meri 165 m2.

2. Prostorska enota PE2:
– PNA2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe NA2, ki ob-

sega dela zemljišč s parcelnima številkama 1094/4 in 1094/5, 
obe katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PNA2/1 meri 
429 m2.
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– PNA2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe NA2, ki 
obsega del zemljišča s parcelno številko 1094/5, katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina PNA2/2 meri 87 m2.

– PNA3/1: parcela, namenjena gradnji stavbe NA3, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1094/4, 1094/6 in 
1094/8, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PNA3/1 
meri 465 m2.

– PNA3/2: parcela, namenjena gradnji stavbe NA3, ki 
obsega del zemljišča s parcelno številko 1094/6, katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina PNA3/2 meri 87 m2.

– PNA4/1: parcela, namenjena gradnji stavbe NA4, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1087/1, 1094/7 in 
1094/8, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PNA4/1 
meri 487 m2.

– PNA4/2: parcela, namenjena gradnji stavbe NA4, ki 
obsega del zemljišča s parcelno številko 1094/7, katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina PNA4/2 meri 90 m2.

– PO1: parcela stavbe O1, ki obsega del zemljišča s 
parcelno številko 1095/2, katastrska občina (1738) Dravlje. 
Površina PO1 meri 1.628 m2.

– PO2: parcela stavbe O2, ki obsega zemljišči s parcelni-
ma številkama 1095/1 in 1095/5, obe katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina PO2 meri 980 m2.

3. Prostorska enota PE3:
– PV6: parcela, namenjena gradnji stavbe V6, ki obsega 

zemljišča s parcelnimi številkami 1090/2, 1090/3 in 1092/1 ter 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1087/1, 1090/1, 1091 in 
1093, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV6 meri 
1.013 m2.

– PV7: parcela, namenjena gradnji stavbe V7, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1087/1, 1091 in 1093, vsa 
katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PV7 meri 1.110 m2.

4. Prostorska enota C:
– PC1: parcela, namenjena gradnji ceste C1 (Čebelarska 

ulica), ki obsega zemljišči s parcelnima številkama 1097/1 
in 1109/5 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1094/4, 
1094/11, 1095/2, 1096/2, 1097/4, 1104/3, 1109/6, 1109/7, 
1110/1, 1110/4, 1144/1, 1144/2, 1153/3 in 1153/10, vsa katastr-
ska občina (1738) Dravlje. Površina PC1 meri 485 m2.

– PC2: parcela vodotoka, namenjena gradnji premostitve-
nega objekta, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1094/11, 1097/4, 1109/6, 1110/4 in 1153/9, vsa katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina PC2 meri 90 m2.

– PC3: parcela Ulice 28. maja, ki obsega dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 1094/11, 1097/4, 1109/4, 1110/4, 1153/7 
in 1153/9, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PC3 
meri 301 m2.

– PC4: parcela, namenjena ureditvi Regentove ceste in 
križišča, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1142/5, 
1142/6 in 1143/3 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1104/3, 1109/7, 1142/3, 1143/2, 1143/4, 1143/5, 1143/9, 1144/2 
in 1146/6, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PC4 
meri 340 m2.

– PC5: parcela, namenjena ureditvi Regentove ceste, 
ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1090/4, 1092/2 in 
1095/3 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1089/4, 1089/5, 
1090/1, 1090/5, 1092/3, 1096/2 in 1104/3, vsa katastrska obči-
na (1738) Dravlje. Površina PC5 meri 271 m2.

5. Prostorska enota Z1:
– PVO1: parcela, namenjena ureditvi vodotoka, ki obsega 

dele zemljišč s parcelnimi številkami 1146/4, 1153/7 in 1153/9, 
vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Površina PVO1 meri 
1.383 m2.

– PP1: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti, ki obse-
ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 1110/4, 1146/4, 1153/7, 
1153/9 in 1153/17, vsa katastrska občina (1738) Dravlje. Povr-
šina PP1 meri 350 m2.

6. Prostorska enota Z2:
– PVO2: parcela, namenjena ureditvi vodotoka, ki obse-

ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 1060/101, 1060/110, 
1087/4, 1094/10 in 1094/11, vsa katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina PVO2 meri 1.022 m2.

– PP2: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1087/1, 1087/4, 
1094/4, 1094/8, 1094/10 in 1094/11, vsa katastrska občina 
(1738) Dravlje. Površina PP2 meri 312 m2.

– PVO3: parcela vodotoka, namenjena gradnji premosti-
tvenega objekta, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka-
mi 1060/101, 1060/110 in 1087/4, vsa katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina PVO3 meri 85 m2.

(2) Na parceli P2, namenjeni gradnji dela skupne garaže 
stavb V1, V2 in V3, je treba zagotoviti pravico za dostop do 
podzemnih parkirišč za vsakokratne lastnike parcel PV1/1 in 
PV1/2, PV2/1 in PV2/2 ter PV3.

(3) Na parcelah PV2/1 in PV2/2, namenjenih gradnji stav-
be V2, je treba zagotoviti pravico za dostop do podzemnih 
parkirišč za vsakokratne lastnike parcel PV1/1 in PV1/2.

(4) Na parceli P3, namenjeni gradnji dela skupne garaže 
stavb V1, V2, V3, V4 in V5, je treba zagotoviti pravico za dostop 
do podzemnih parkirišč za vsakokratne lastnike parcel PV1/1 in 
PV1/2, PV2/1 in PV2/2, PV3, PV4/1 in PV4/2 ter PV5.

(5) Na parcelah PV1/2, PV2/2, PV4/2 in P3 je treba za-
gotoviti pravico za dostop do skupnih zunanjih površin za vsa-
kokratne lastnike parcel, namenjenih gradnji večstanovanjskih 
stavb znotraj prostorske enote PE1.

(6) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v 
grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelaci-
je in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. 
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

20. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parce-
le, namenjene gradnji javne ceste (Čebelarske ulice), ureditvi 
Regentove ceste ter ureditvi vodotoka in javne pešpoti ob vo-
dotoku znotraj območja OPPN. Javnemu dobru v lasti lokalne 
skupnosti so namenjene parcele z oznakami PC1, PC2, PC3, 
PC4, PC5, PP1 in PP2. Javnemu dobru v upravljanju Republike 
Slovenije so namenjene parcele z oznakami PVO1, PVO2 in 
PVO3.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru v lasti lokalne 
skupnosti, obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 1090/4, 
1092/2, 1095/3, 1096/2, 1097/1, 1097/4, 1109/5, 1109/6, 
1142/5, 1142/6 in 1144/2 ter dele zemljišč s parcelnimi šte-
vilkami 1060/101, 1087/1, 1087/4, 1089/4, 1089/5, 1090/1, 
1090/5, 1092/3, 1094/4, 1094/8, 1094/10, 1094/11, 1095/2, 
1104/3, 1109/7, 1110/1, 1110/4, 1142/3, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 
1143/5, 1143/9, 1144/1, 1146/4, 1146/6, 1146/11, 1146/12, 
1153/3, 1153/7, 1153/9, 1153/10, in 1153/17, vsa katastrska 
občina (1738) Dravlje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru v upravljanju 
Republike Slovenije, obsegajo dele zemljišč s parcelnimi šte-
vilkami 1060/101, 1060/110, 1087/4, 1094/10, 1094/11, 1146/4, 
1153/7 in 1153/9, vsa katastrska občina (1738) Dravlje.

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 4.639 m2. 
Površine, namenjene javnemu dobru v lasti lokalne skupnosti, 
merijo 2.149 m2. Površine, namenjene javnemu dobru v upra-
vljanju Republike Slovenije, merijo 2.490 m2.

(5) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni 
načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz 
na geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posege, ki so dopustni na obstoječih objektih, ureditev 
javnih površin, ureditev prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture ter vodne ureditve v območju 
OPPN je mogoče izvajati v posameznih ločenih fazah.
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(2) Novogradnje stavb v območju OPPN so razdeljene v 
štiri faze:

– faza A: gradnja večstanovanjskih stavb in pripadajočih 
ureditev v prostorski enoti PE1,

– faza B: gradnja stavb in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti PE2,

– faza C: gradnja stavb in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti PE3,

– faza D: gradnja stavbe NA1 v prostorski enoti PE1.
(3) Gradnja stavb v posamezni fazi je lahko izvedena v 

več etapah. Vsaka stavba znotraj območja OPPN s pripadajo-
čimi ureditvami predstavlja ločeno etapo.

(4) Pogoji za gradnjo stavb v fazi A:
– fazo A je dopustno razdeliti na naslednje etape:

– etapa A1 obsega gradnjo stavbe V1 in pripadajoče 
ureditve na parcelah PV1/1 in PV1/2,

– etapa A2 obsega gradnjo stavbe V2 in pripadajoče 
ureditve na parcelah PV2/1 in PV2/2,

– etapa A3 obsega gradnjo stavbe V3 in pripadajoče 
ureditve na parceli PV3,

– etapa A4 obsega gradnjo stavbe V4 in pripadajoče 
ureditve na parcelah PV4/1 in PV4/2,

– etapa A5 obsega gradnjo stavbe V5 in pripadajoče 
ureditve na parceli PV5;
– pred ali sočasno z etapo, ki bo v fazi A grajena prva, 

morajo biti izvedeni:
– rekonstrukcija ceste C1 (Čebelarska ulica) s pri-

padajočo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko 
infrastrukturo na parcelah PC1, PC2 in PC3 ter navezava 
na obstoječe vodovodno omrežje v Regentovi cesti in Uli-
ci 28. maja in elektrokabelski jašek KJ2 v Regentovi cesti,

– javna pešpot, ki služi tudi kot intervencijska pot na 
parceli PP1 s pripadajočo javno infrastrukturo,

– plinovodno omrežje v Ulici 28. maja od ceste C1 
do navezave na obstoječe omrežje na jugu,

– postavitev PSKRO 2 in polaganje napajalnih ka-
blov od obstoječe TP 1066 Regentova do PSKRO 2,

– linijska rešetka s kineto dimenzije 30x30 cm na 
uvozu na parcelo PNA1 ter interni padavinski kanal di-
menzije Ø30 z iztokom v vodotok;
– skupni del garaže stavb V1, V2 in V3 na parceli P2 se 

lahko izvaja sočasno z etapo A2 ali A3. Izveden mora biti naj-
kasneje do dokončanja etape A2;

– zbirno-odjemno mesto za odpadke na parceli P1 se 
izvaja sočasno z etapama A2 in A3 oziroma sočasno s tisto od 
obeh etap, ki bo grajena prva;

– skupni del garaže stavb V4 in V5 ter ureditev zbirno-od-
jemnega mesta na parceli P4 se izvajata sočasno z etapama 
A4 in A5 oziroma sočasno s tisto od obeh etap, ki bo grajena 
prva;

– skupni del garaže stavb V1, V2, V3, V4 in V5 ter zuna-
nja ureditev na parceli P3 se izvajata sočasno z etapami A2, 
A3, A4 in A5 oziroma sočasno s tisto od naštetih etap, ki bo 
grajena prva;

– etapo A1 je mogoče izvajati sočasno z etapo A2 ali za 
njo;

– pred etapo A1 ali sočasno z njo morata biti odstranjeni 
stavbi R1 in R2;

– v projektu za etapo, ki bo v fazi A grajena prva, je treba 
prikazati idejno zasnovo krajinske ureditve skupnih površin 
(večnamenska ploščad z dostopi), ki morajo biti zasnovane 
tako, da jih je mogoče postopoma dograjevati glede na eta-
pnost gradnje.

(5) Pogoji za gradnjo stavb v fazi B:
– gradnjo stavb v fazi B je dopustno razdeliti na tri loče-

ne etape, ki se izvajajo sočasno ali v poljubnem časovnem 
zaporedju:

– etapa B1 obsega gradnjo stavbe NA2 s pripada-
jočimi ureditvami na parceli PNA2/1,

– etapa B2 obsega gradnjo stavbe NA3 s pripada-
jočimi ureditvami na parceli PNA3/1,

– etapa B3 obsega gradnjo stavbe NA4 s pripada-
jočimi ureditvami na parceli PNA4/1;
– pred ali sočasno z gradnjo etape, ki bo v fazi B grajena 

prva, morajo biti izvedeni:
– rekonstrukcija ceste C1 (Čebelarska ulica) s pri-

padajočo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko 
infrastrukturo na parcelah PC1, PC2 in PC3 ter naveza-
va na obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje v 
Regentovi cesti in Ulici 28. maja in elektrokabelski jašek 
KJ2 v Regentovi cesti;

– plinovodno omrežje v Ulici 28. maja z navezavo 
na obstoječe omrežje na jugu;

– interni dostop s pripadajočo javno energetsko in 
interno komunalno infrastrukturo.
(6) Pogoji za gradnjo stavb v fazi C:
– gradnjo stavb v fazi C je dopustno razdeliti na dve 

ločeni etapi, ki se izvajata sočasno ali v poljubnem časovnem 
zaporedju:

– etapa C1 obsega gradnjo stavbe V6,
– etapa C2 obsega gradnjo stavbe V7;

– pred etapo C1 ali sočasno z njo morajo biti izvedeni:
– odstranitev stavb R3 in R4,
– elektrokabelska kanalizacija od obstoječega ka-

belskega jaška KJ02789 do PSKRO 1,
– povezava plinovodnega omrežja od Čebelarske 

ulice v smeri proti jugovzhodu do navezave na obstoječe 
omrežje,

– prestavitev javnega padavinskega kanala B DN 
400 na parcelah P5 in PV6 od jaška J1 do jaška J2;
– pred etapo C2 ali sočasno z njo morajo biti izvedeni:

– plinovodno omrežje v Ulici 28. maja od obstoječe-
ga plinovoda južno od območja OPPN do uvozne ceste 
stavbe V7,

– javna pešpot na parceli PP2 s pripadajočo te-
lekomunikacijsko infrastrukturo in javno razsvetljavo z 
navezavo na obstoječo traso javne razsvetljave ob Ulici 
28. maja,

– dovozna cesta s premostitvenim objektom – pre-
pustom preko vodotoka in javnim hodnikom za pešce z 
navezavo na obstoječi hodnik za pešce ob Ulici 28. maja 
na parceli PVO3;
– v projektu za etapo, ki bo grajena prva, je treba prikazati 

idejno zasnovo krajinske ureditve skupnih površin (večnamen-
ska površina med stavbama), ki morajo biti zasnovane tako, da 
jih je mogoče v naslednji etapi dograditi.

(7) Pogoji za gradnjo stavbe v fazi D:
– v primeru priključitve stavbe NA1 na plinovodno omrežje 

mora biti pred fazo D ali sočasno z njo zgrajeno plinovodno 
omrežje v Ulici 28. maja od križišča s Čebelarsko ulico do 
križišča s Plešičevo ulico.

(8) Za vse faze in etape gradnje je treba zagotoviti pri-
ključke na komunalno in energetsko infrastrukturo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na obmnočju OPPN ni registriranih enot kulturne 
dediščine. Ker predhodna ocena arheološkega potenciala ze-
mljišča še ni bila izdelana, v bližini pa se nahaja registrirana 
enota kulturne dediščine EŠD 14894 Ljubljana – Arheološko 
najdišče Dravlje, je priporočljivo izvesti predhodne arheološke 
raziskave.

(2) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene 
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arhe-
oloških ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
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omogočiti dostop do zemljišč, kjer potekajo zemeljska dela, in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/od-
govornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheolo-
ške stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to 
zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, do-
kler niso opravljene raziskave arheoloških ostalin, oziroma 
omeji ali prepove gospodarsko in drugo rabo zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

(4) Investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom grad-
benih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljub-
ljana.

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

23. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
vinskih voda z utrjenih površin.

(2) Padavinske vode je dopustno voditi v vodotok le pod 
pogojem, da ne bo negativnih vplivov na pretočnost vodotoka. 
V nadaljni fazi projektiranja je treba računsko ovrednotiti vpliv 
padavinskih voda na pretočnost vodotoka ter podati rešitve za 
zadrževanje padavinske vode, če je to potrebno.

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

(4) Načrtovana gradnja se nahaja na vodovarstvenem 
območju, na širšem območju vodnega telesa vodonosnika 
Ljubljanskega polja, z oznako VVO III.

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

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

24. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz 
nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj) 
je treba speljati nad strehe stavb.

(2) Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, 
kjer v neposredni bližini ni otroških in športnih igrišč ter sta-
novanj.

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

(4) V času odstranitve objektov in gradnje je treba prepre-
čevati nekontrolirano prašenje.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot območje II. in 
III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati elaborat 
Strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom, številka 2014-
026/OP, ki ga je izdelal Epi spektrum d.o.o. v novembru 2014.

(3) Pri stavbah V1, V2, V3, V6 in NA1, kjer je dovolje-
na mejna raven hrupa presežena zaradi hrupa Regentove 
ceste in Plešičeve ulice, je treba zagotoviti ustrezno zvočno 
izolativnost fasadnih elementov skladno z veljavnimi predpisi. 
Območje, kjer je dovoljena mejna raven hrupa presežena, je 
določeno v grafičnem načrtu 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

(4) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba iz-
delati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na 
dovoljeni ravni.

26. člen
(osončenje)

Stavbam je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhi-
njo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje 
v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.

27. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirno-prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunal-
nih odpadkov so predvidena:

– za stavbe V1, V2 in V3 ob Regentovi cesti na parceli P2,
– za stavbe V4, V5, NA2, NA3 in NA4 ob uvozu v skupno 

garažo na parceli P4,
– za stavbi V6 in V7 na parcelah, namenjenih gradnji 

stavb ob uvozno-izvoznih klančinah,
– za stavbo NA1 ob uvozu na parcelo, namenjeno gradnji 

stavbe.
(2) Zbirno-prevzemna mesta morajo biti ograjena in opre-

mljena s tekočo vodo, lahko so pokrita z nadstrešnico. Višinske 
razlike na poteh med zbirno-prevzemnim mestom in cesto, kjer 
ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami 
v blagem naklonu.

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

(4) Razmestitev zbirno-prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo strehe«.

28. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne 
mikrorajonizacije 0,35 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti oja-
čitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov 
nanjo.
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30. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Z visokimi vodami je ogrožen le manjši del območja 
OPPN ob premostitvenem objektu na Čebelarski ulici. Vodo-
tok, ki poteka na zahodni strani območja OPPN, je dimenzi-
oniran na višje pretoke, kot so predvideni v primeru visokih 
vod Q100.

(2) Pritličja stavb morajo biti načrtovana najmanj 0,50 m 
nad koto pričakovane višine stoletne visoke vode.

(3) Za preprečitev dotoka poplavne vode na območje 
OPPN je treba izvesti naslednja ukrepa:

– na mestu uvoza na parcelo PNA1 mora biti preko ce-
lotne širine uvoza izvedena linijska rešetka s kineto dimenzije 
30/30 cm z iztokom dimenzije Ø 30 v vodotok;

– obstoječ premostitveni objekt na Čebelarski ulici je 
treba sanirati z nadvišanjem vozišča in pločnika na višinsko 
koto 309,90 m n.v.

(4) Pri načrtovanju stavb je treba upoštevati Hidrološko-
hidravlični elaborat Pržanca in odvodnika iz Šentvida za OPPN 
206 Regentova za enoti urejanja prostora DR-203 in del DR-
200, junij 2012, Hidrološko-hidravlični elaborat Pržanca in od-
vodnika iz Šentvida za OPPN 206 Regentova (del), januar 
2015, ter dopolnitev elaborata, maj 2015, ki jih je izdelalo 
podjetje IZVO – VODAR, d.o.o.

31. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

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

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni 

v predpisu o zasnovi požarne varnosti. Izpolnjevanje bistvenih 
zahtev za varstvo pred požarom je treba dokazati:

– za požarno manj zahtevne objekte v elaboratu zasnove 
požarne varnosti,

– za požarno zahtevne objekte v študiji požarne varnosti.
(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju 

OPPN so za intervencijska vozila dostopne po javnih cestah 
na obodu območja OPPN. Intervencijska pot poteka tudi znotraj 
območja OPPN po Čebelarski ulici in javni pešpoti ob vodotoku 
v prostorski enoti PE1, ki služi tudi kot intervencijska pot. Poti, 
zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je pred-
videna pot za intervencijska vozila, utrjene skladno s predpisi. 
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih 
nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane 
skladno z veljavnimi standardi.

(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za 
gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidran-
tnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, 
mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno 
požarno varnost z drugimi ukrepi.

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

(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba 
predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na 
proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu 
pešpoti v območju OPPN do javnih cest na obodu območja. 
Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih 
zemljišč, če to niso javne površine.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

32. člen
(pogoji za prometno urejanje)

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

(2) Najmanjši notranji radij robnika ob javnih cestah je 
5,0 m.

(3) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, 
primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge 
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. 
Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s 
tega področja.

(4) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.5 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regula-
cija«.

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

(1) Območje OPPN je dostopno po Regentovi cesti, Ple-
šičevi ulici in Ulici 28. maja. Preko območja poteka cesta C1 
(Čebelarska ulica), ki je znotraj območja OPPN predvidena za 
rekonstrukcijo. V prostorski enoti PE1 mora biti uvoz/izvoz iz 
garaže večstanovanjskih stavb priključen na cesto C1. Stavba 
NA1 v prostorski enoti PE1 mora biti priključena individualno na 
Plešičevo ulico z zavijanjem desno-desno. Stavbe NA2, NA3 in 
NA4 v prostorski enoti PE2 imajo skupni izmenično enosmerni 
priključek (interni dostop) na cesto C1. V prostorski enoti PE3 
mora biti uvoz v garažo stavbe V6 priključen na Regentovo 
cesto z zavijanjem desno-desno, uvoz v garažo stavbe V7 pa 
na Ulico 28. maja z desnim in levim zavijanjem.

(2) Na Regentovi cesti je prehod za pešce ob uvozu/izvo-
zu iz garaže stavbe V6 prestavljen 5 m proti severu.

(3) Vsi priključki na javne ceste morajo biti izvedeni preko 
spuščenega robnika tik ob vozišču in brez poglobitve pločnika.

(4) Cesta C1 predstavlja območje umirjenega prometa. 
Od Ulice 28. maja do uvoza v garažo večstanovanjskih stavb 
v PE1 je dvosmerna, v vzhodnem delu pa je zaprta za motorni 
promet. Vožnja je dopustna le za intervencijska vozila. Cesta 
C1 ima naslednja prečna profila:

1. zahodni dvosmerni del:
– hodnik za pešce 1,60 m
– vozišče: 2 x 2,30 m 4,60 m
– skupaj 6,20 m
2. vzhodni del, namenjen le intervencijskim 

vozilom:
– hodnik za pešce 1,60 m
– vozišče: 1 x 3,00 m 3,00 m
– utrjena zelenica 1,75 m
– skupaj 6,35 m

(5) Hodnik za pešce in vozišče Čebelarske ulice sta 
izvedena v istem nivoju. Tlakovanje hodnika za pešce je v 
vodopropustni izvedbi.

(6) V prostorski enoti PE2 je vozišče internega izmenično 
enosmernega dostopa široko 3,50 m.

34. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so za večsta-
novanjske stavbe v prostorskih enotah PE1 in PE3 predvidene 
v podzemnih garažah. Enostanovanjske stavbe v prostorski 
enoti PE2 imajo parkirna mesta zagotovljena v sklopu stavbe. 
Enostanovanjska stavba NA1 v prostorski enoti PE1 ima par-
kirišča zagotovljena v sklopu stavbe ali kot zunanja parkirišča 
na parceli, namenjeni gradnji stavbe.
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(2) Število parkirnih mest je treba izračunati glede na BTP 
objekta ali dela objekta glede na namembnost.

(3) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba za vsako 
etapo gradnje zagotoviti parkirna mesta (v besedilu tabele: PM) 
znotraj prostorske enote ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

Namembnost stavb Število PM za motorni promet Število PM za kolesa

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje v velikosti do 50 m2 neto 
tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce, 
2 PM/stanovanje v velikosti nad 50 m2 neto 
tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za 
stanovalce ter dodatno 1 PM/5 
stanovanj za obiskovalce

12203 Druge poslovne stavbe: samo 
stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, 
namenjenimi lastnemu poslovanju podjetja

1 PM/60,00 m2 BTP objekta, 
od tega 10 % PM za obiskovalce

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe do 200 m2 BTP PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo: samo 
stavbe za neinstitucionalno izobraževanje

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

1 PM/na oddelek

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: 
samo ambulante

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj kot 3 PM, 
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce

0,5 PM/20 m2 BTP objekta

(4) Od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila 
je treba zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga eno-
sledna vozila.

(5) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z 
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

(6) Prostor za parkiranje koles je načrtovan v kleteh stavb 
ter na površinah pri vhodih v stavbe.

35. člen
(peš promet)

(1) Hodnik za pešce na cesti C1 je širok najmanj 1,60 m.
(2) Pešpoti znotraj območja OPPN so v prostorski enoti 

PE1 široke najmanj 2,50 m. Dostopi do stavb v prostorski enoti 
PE3 morajo biti široki najmanj 1,30 m. Pešpoti in dostopi do 
stavb so povezani s hodniki za pešce javnih cest na obodu in 
znotraj območja.

(3) Na zahodni strani območja je vzdolž vodotoka v pro-
storskih enotah Z1 in Z2 javna pešpot s širino 3,00 m. Na 
severni strani je pešpot navezana na hodnik za pešce ob Ple-
šičevi ulici, na južni strani pa do ureditve sosednjega območja 
na hodnik za pešce ob Ulici 28. maja.

36. člen
(kolesarski promet)

V območju OPPN niso predvidene ločene kolesarske ste-
ze. Kolesarski promet poteka po mešanih prometnih površinah.

37. člen
(intervencijske poti in površine)

Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z 
veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in 
ozelenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih 
površinah, mora biti omogočen dostop za intervencijska vozila.

38. člen
(dostava)

Dovoz za dostavna vozila za potrebe javnega programa 
v pritličjih stavb ob Regentovi cesti je treba zagotoviti v kletnih 
etažah stavb.

39. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko 

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

getske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 

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

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

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

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

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

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

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

– del energije za potrebe večstanovanjskih stavb je treba 
zagotoviti z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo 
objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s pred-
pisi, ki urejajo to področje.

(2) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.6 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

40. člen
(vodovod)

(1) Preko območja OPPN ob cesti C1 – Čebelarski ulici 
poteka javno vodovodno omrežje LŽ DN 80, ki je zahodno od 
območja, v Ulici 28. maja, navezano na vodovod NL DN 100, 
vzhodno od območja pa na vodovod PVC d 200, ki poteka 
vzdolž vzhodne strani Regentove ceste.



Stran 7572 / Št. 64 / 4. 9. 2015 Uradni list Republike Slovenije

(2) Obstoječi vodovod LŽ DN 80 je ukinjen. Hišna pri-
ključka obstoječih stavb z oznakama R1 in R3, ki sta z OPPN 
predvideni za odstranitev, sta z odstranitvijo stavb ukinjena.

(3) Za oskrbo stavb v območju OPPN s pitno, sanitarno 
in požarno vodo sta preko območja OPPN predvideni gradnja 
sekundarnega vodovodnega omrežja NL DN 100 v cesti C1 in 
gradnja novih hišnih vodovodnih priključkov.

(4) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz 
obstoječega in predvidenega javnega hidrantnega omrežja.

(5) Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike ter odlok MOL, ki urejajo 

oskrbo s pitno vodo,
– interni dokument JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.: 

Tehnična navodila za vodovod,
– Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 

za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, 
št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05),

– Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vo-
donosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06, 
1/12 in 44/12),

– projektno nalogo št. 2655 V, 3321 K, »Ureditev vodovo-
da in kanalizacije zaradi gradnje objektov ob Regentovi cesti«, 
ki jo je marca 2014 izdelalo podjetje JP Vodovod - Kanalizacija, 
d.o.o.,

– pri načrtovanju izrabe prostora je treba od obstoječih 
in predvidenih javnih vodovodov na območju tras vodovodov 
zagotoviti ustrezne odmike ostalih objektov in naprav, dreves 
in grmovnic.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključi-
tev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

41. člen
(kanalizacija)

(1) Na obravnavanem območju je zasnovan in zgrajen 
ločen sistem kanalizacijskega omrežja. Draveljski potoki so 
regulirani in delno tečejo v ceveh, delno pa v odprtih trapeznih 
koritih.

(2) Na vzhodni strani Regentove ceste, izven cestnega 
telesa, in v Ulici 28. maja potekata obstoječa betonska kanala 
B 300 za odvod komunalnih odpadnih voda. Preko območja 
OPPN v cesti C1 – Čebelarski ulici poteka kanal za padavinske 
odpadne vode B 400, ki je na zahodni strani priključen v cevni 
prepust s premerom DN 2100. Na zahodni strani Regentove 
ceste poteka kanal za odvod padavinske odpadne vode B 300, 
ki je na južni strani območja povečan na B 400 in odvaja pada-
vinske odpadne vode v zacevljen Draveljski potok. Na severni 
strani območja Plešičevo ulico prečka zacevljen Draveljski 
potok v cevi s premerom DN 2100.

(3) Obstoječi padavinski kanal B 400, ki danes poteka 
v Čebelarski ulici, je od jaška J5 do priključitve v prepust 
opuščen. Preostali del kanala, ki ob ulici Za krajem prečka 
Regentovo cesto, je treba preko jaška J5 prevezati na obstoječi 
kanal B DN 300, ki poteka na zahodni strani Regentove ceste. 
Obstoječi padavinski kanal B 400, ki poteka na zahodni strani 
Regentove ceste, je treba v vplivnem območju gradnje kleti 
stavbe V6 prestaviti. Od jaška J1 do jaška J2 je treba zgraditi 
kanal P1 s premerom DN 400.

(4) Za priključitev stavb V3, V4, V5, NA2, NA3 in NA4 na 
kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode je 
treba v cesti C1 na novo zgraditi kanal O, GRP DN 250 za od-
vod komunalne odpadne vode. Ostale stavbe znotraj območja 
OPPN je za odvod komunalnih odpadnih voda treba priključiti 
na obstoječe omrežje.

(5) Padavinske odpadne vode stavb NA1, NA2, NA3, 
NA4, V4, V5 in V7, ki so predvidene ob vodotoku, je treba 
ponikati. Če to ni mogoče, kar je treba v nadaljni fazi projek-
tiranja računsko dokazati, je dopustno izlivanje v vodotok z 
zadrževanjem vode na območju. Stavbe V1, V2, V3 in V6 je za 
odvod padavinskih odpadnih voda treba priključiti na obstoječ 

betonski kanal B 300-400, ki poteka na zahodni strani Regen-
tove ceste.

(6) Za odvajanje padavinskih odpadnih voda s cestišča 
ceste C1 – Čebelarske ulice je treba zgraditi nov kanal GRP DN 
200 in ga priključiti na prepust. Odvodnjavanje je treba speljati 
preko cestnih požiralnikov z vtokom pod robnik. Na iztoku v 
vodotok je na kanalu treba predvideti izlivno glavo.

(7) Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike,
– interni dokument JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.: 

Tehnična navodila za kanalizacijo,
– projektno nalogo št. 2655 V, 3321 K, »Ureditev vodovo-

da in kanalizacije zaradi gradnje objektov ob Regentovi cesti«, 
ki jo je marca 2014 izdelalo podjetje JP Vodovod - Kanalizacija, 
d.o.o.,

– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 
64/14),

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vo-
donosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06, 
1/12 in 44/12),

– pri načrtovanju izrabe prostora je treba upoštevati ustre-
zne odmike od javnih kanalov oziroma zagotoviti predpisane 
varovalne pasove oziroma odmike od ostalih objektov in ko-
munalnih naprav.

(8) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za pri-
ključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Pred 
uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijske-
ga omrežja s standardiziranimi postopki.

42. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN morajo biti za potrebe 
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, razen v primeru 
uporabe obnovljivih virov energije, priključene na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina. Kadar stavbe zadovoljujejo potrebe 
po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode z obnovljivimi viri 
energije samo delno, za preostali del potreb še vedno velja 
obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delov-
nim tlakom 50–100 mbar.

(2) Za priključitev stavb na sistem zemeljskega plina je 
treba od obstoječega glavnega plinovoda N 19300, PE 160 po 
Ulici 28. maja in znotraj območja OPPN po Čebelarski ulici iz-
vesti glavne plinovode DN 100, v interni dostopni cesti pa glavni 
plinovod DN 50. Gradnja glavnih plinovodov po Ulici 28. maja in 
znotraj območja OPPN je predmet komunalnega opremljanja. 
Priključni plinovodi do posameznih stavb ali sklopov stavb mo-
rajo biti zaključeni z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na 
fasadi stavb. Glavno plinovodno omrežje, grajeno po območju 
OPPN v okviru oskrbe z zemeljskim plinom, mora investitor 
predati v upravljanje sistemskemu operaterju distribucijskega 
plinovodnega omrežja Javnemu podjetju Energetika Ljubljana.

(3) Pri načrtovanju plinovodnega omrežja na območju 
OPPN in oskrbe z zemeljskim plinom je treba upoštevati Idejno 
zasnovo plinovodnega omrežja št. R-1-P/5, ki jo je v aprilu 2014 
izdelala Energetika Ljubljana, d.o.o.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodi-
li za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska 
območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 – EZ-1), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska 
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območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 25/08 in 11/11) ter internim dokumentom 
Energetike Ljubljana, d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glav-
nih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.

43. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Vzdolž Čebelarske ulice poteka obstoječ nizkonape-
tostni zemeljski kabel, ki napaja obstoječi stavbi ob Regentovi 
cesti z oznakama O1 in O2. Obstoječi stavbi z oznakama 
R1 in R3, ki sta z OPPN predvideni za odstranitev, sta na ele-
ktro omrežje priključeni preko nizkonapetostnega prostozrač-
nega omrežja, ki bo z odstranitvijo stavb ukinjeno.

(2) Ob območju OPPN v zahodnem pločniku Regento-
ve ceste poteka srednjenapetostna elektroenergetska veja, 
TP1066 Regentova – TP0256 Pržanj-naselje.

(3) Obstoječe okoliške stavbe so napajane iz dveh trans-
formatorskih postaj (v nadaljnem besedilu: TP), TP0710 Martin-
čeva (zahodno od obravnavanega območja) in TP0711 Plešiče-
va 10 (severozahodno od obravnavanega območja).

(4) V bližini območja OPPN se nahaja TP1066 Regen-
tova, iz katere bodo napajane nove stavbe znotraj območja.

(5) Nizkonapetostni razvod iz TP1066 Regentova poteka 
delno po obstoječi elektrokabelski kanalizaciji, delno po dogra-
jeni. Obstoječo elektrokabelsko kanalizacijo je treba dograditi 
od obstoječega kabelskega jaška KJ02789 do mikro lokacije 
PSKRO 1 oziroma omarice na fasadi stavbe, od predvidenega 
kabelskega jaška KJ1 preko predvidenega kabelskega jaška 
KJ2 do mikro lokacije PSKRO 2 oziroma omarice na fasadi 
stavbe, od predvidenega kabelskega jaška KJ2 preko pred-
videnega kabelskega jaška KJ3 do mikro lokacije PSKRO 3 
oziroma omarice na fasadi stavbe, od predvidenaga jaška KJ3 
do zahodne meje območja OPPN ter od obstoječega kabel-
skega jaška KJ02787 preko predvidenega kabelskega jaška 
KJ4 do mikro lokacije PSKRO 4 oziroma omarice na fasadi 
stavbe. Nova elektrokabelska kanalizacija bo potekala po cesti 
C1 – Čebelarska ulica in v južnem pločniku ob Plešičevi ulici.

(6) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja na ob-
močju OPPN je treba upoštevati idejno rešitev EE napajanje 
za OPPN 206 Regentova-novelacija IDR 1-14, št. 04/14, ki jo 
je v novembru 2014 izdelalo podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

44. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Znotraj območja OPPN sta zgrajeni omrežji dveh 
operaterjev: kabelsko omrežje operaterja Gratel v kabelski 
kanalizaciji in samonosilno omrežje operaterja Telemach. V 
vzhodnem robu Regentove ceste je zgrajeno obstoječe ze-
meljsko kabelsko omrežje operaterja Telekom, ki poteka v 
kabelski kanalizaciji z že izvedenim cevnim prehodom preko 
Regentove ceste.

(2) Obstoječe samonosilno omrežje po drogovih opera-
terja Telemach bo odstranjeno. Obstoječi drog samonosilnega 
kabla, ki poteka iz zahodne strani v območje OPPN, je treba 
prestaviti na rob javne pešpoti, ob obstoječi prepust čez vo-
dotok. Obstoječo kabelsko kanalizacijo operaterja Gratel, ki 
poteka v cesti C1, je treba prestaviti ob južni rob ceste C1.

(3) Za priključitev stavb na omrežje operaterja Telekom je 
treba v cesti C1 zgraditi novo kabelsko kanalizacijo, ki bo na 
strani Regentove ceste navezana na obstoječi cevni prehod, 
kjer je tudi priključno mesto. Na zahodni strani je treba cevi 
kabelske kanalizacije slepo zaključiti ob zahodni meji območja 
OPPN. Iz ceste C1 je treba v javni pešpoti in ob vzhodnem robu 
območja OPPN izvesti prečne odcepe kabelske kanalizacije do 
kletnih etaž posameznih stavb.

(4) Priključno točko za priključitev stavb na omrežje ope-
raterja Telemach je treba izvesti na prestavljenem drogu, kjer je 
samonosilni kabel uveden v novo kabelsko kanalizacijo. V cesti 

C1 je treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo z zaključkom v 
kabelskem jašku na Regentovi cesti, na zahodni strani pa s 
slepim zaključkom ob zahodni meji območja OPPN. Iz ceste C1 
je treba v javni pešpoti in ob vzhodnem robu območja OPPN 
izvesti prečne odcepe kabelske kanalizacije do kletnih etaž 
posameznih stavb. Za priključitev obstoječih stavb z oznaka-
ma O1 in O2 na omrežje operaterja Telemach je treba položiti 
dodatno kabelsko cev.

(5) Za priključitev stavb na omrežje operaterja Gratel je v 
javni pešpoti in ob vzhodnem robu območja treba zgraditi novo 
kabelsko kanalizacijo do kletnih etaž posameznih stavb.

(6) Omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer bo omogo-
čen 24-urni dostop.

(7) V kabelsko kanalizacijo je treba od priključnih mest do 
objekta uvleči naročniške kable po konfiguraciji in vrsti kablov, 
kot ju določijo izbrani operaterji. Tehnološke elemente omrežij 
je treba določiti v projektu za gradbeno dovoljenje glede na 
zahteve operaterjev.

(8) Pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje je treba 
v vseh stavbah predvideti optične notranje inštalacije. Pred 
priključitvijo stavb na telekomunikacijsko omrežje je treba od 
operaterja pridobiti ustrezno soglasje.

(9) Pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja na ob-
močju OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo telekomunika-
cijskega kabelskega omrežja št. 16014003, ki jo je v aprilu 2014 
izdelalo podjetje Dekatel, d.o.o.

45. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječa javna razsvetljava poteka vzdolž Ulice 
28. maja.

(2) Vse javne površine v območju OPPN je treba ustrezno 
osvetliti. Na celotnem območju je treba izdelati ustrezno kabel-
sko kanalizacijo. Nova javna razsvetljava je načrtovana v ploč-
niku ceste C1 in v javni pešpoti severno in južno od ceste C1.

(3) Javna razsvetljava znotraj območja OPPN je napajana 
iz obstoječe svetilke javne razsvetljave ob Ulici 28. maja in iz 
obstoječega prižigališča.

(4) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske 
elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. 
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede ener-
gijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.

(5) Izvedba javne razsvetljave mora omogočati daljinski 
nadzor javne razsvetljave in nadzor regulacije svetlobnega toka 
v svetilkah. Sistem vodenja in upravljanja mora biti izveden de-
centralizirano in mora omogočati brezhibno delovanje naprav 
tudi ob izpadu komunikacije.

(6) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in sku-
pnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna 
in nebleščeča.

(7) Pri načrtovanju omrežja javne razsvetljave na območju 
OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo javne razsvetljave 
št. 03-30-2396/2466, ki jo je v aprilu 2014 izdelalo podjetje 
JRS, d.d.

46. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

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

XI. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

47. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Program opremljanja stavbnih zemljišč 206 Regentova 
(del) (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja) je izdelalo 
podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, 
s.p., Ljubljana, pod številko projekta PO 12-009 v aprilu 2015.
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48. člen
(območje Programa opremljanja)

(1) Program opremljanja velja za naslednje prostor-
ske enote znotraj območja OPPN: PE1 in PE3 ter del PE2 
za parcele PNA2/1, PNA2/2, PNA3/1, PNA3/2, PNA4/1 in 
PNA4/2.

(2) Za parceli PO1 in PO2 v prostorski enoti PE2 se 
uporabljajo določila Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 27/11; v nadaljnjem besedilu: PO MOL).

49. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:

– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za ko-

munalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko 
omrežje),

– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Primarne in sekundarne ceste ter pripadajoči objekti 

po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinske vode.

50. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(1) Stavbe na območju OPPN so v naslednjih obračunskih 
območjih predvidene komunalne opreme:

51. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne 
opreme na dan 30. 4. 2015 po posameznih vrstah komunalne 
opreme in po obračunskih območjih so:

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme Skupni stroški (EUR) Obračunski stroški (EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 176.870,84 176.870,84
Vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 28.100,00 28.100,00
Kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 24.615,60 24.615,60
Plinovodno omrežje PL (sekundarno) 156.081,99 156.081,99
Druge javne površine JP (sekundarne) 124.951,56 124.951,56
Skupaj 510.619,99 510.619,99

(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obra-
čunskih območjih so opredeljeni v PO MOL.

(3) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi 
objekti, plinovodno omrežje in druge javne površine vključujejo 
DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, 
kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne 
vključujejo DDV.

– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(sekundarne),

– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekun-
darno-centralni),

– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (se-
kundarno-centralni),

– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekun-
darno),

– sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekun-
darne).

(2) Obračunska območja predvidene komunalne opreme 
so opredeljena in prikazana v Programu opremljanja.

(3) Stavbe na območju OPPN so v naslednjih obračunskih 
območjih obstoječe komunalne opreme:

– primarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(primarne),

– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE 
(sekundarne),

– primarno vodovodno omrežje z oznako VO (primarno- 
centralni),

– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekun-
darno-centralni),

– primarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (primar-
no-centralni),

– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (se-
kundarno-centralni),

– primarno plinovodno omrežje z oznako PL (primarno),
– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekun-

darno),
– objekti za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– primarne druge javne površine z oznako JP (primarne),
– sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekun-

darne).
(4) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme 

so opredeljena in prikazana v PO MOL.

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme

Cp 
(EUR/m²)

Ct 
(EUR/m²)

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 18,80 16,60
Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 2,99 2,64
Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 2,62 3,30
Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 16,59 20,93
Druge javne površine JP (sekundarne) 13,28 16,76
Skupaj 54,26 60,23

52. člen
(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme 

na enoto mere)
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, 

preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in 
na m2 neto tlorisne površine stavbe (v nadaljnjem besedilu: Ct), 
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih so:
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(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komu-
nalne opreme na enoto mere so upoštevane površine parcel 
in neto tlorisne površine iz prvega odstavka 53. člena tega 
odloka.

(3) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, pre-
računani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na m2 
neto tlorisne površine stavbe (v nadaljnjem besedilu: Ct), po 
posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih ob-
močjih, so opredeljeni v PO MOL.

(4) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere iz prejšnjega odstavka so indeksirani na dan 30. 4. 

2015 ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posa-
mezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«, in je 1,05811. Indeksirani obračunski stroški 
obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za posamezno 
komunalno opremo zmanjšajo za obračunske stroške iste vrste 
predvidene komunalne opreme na enoto mere. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek za posamezno obstoječo 
komunalno opremo ne plača.

(5) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe 
komunalne opreme na enoto mere, upoštevani pri izračunu 
komunalnega prispevka, so:

Obstoječa komunalna oprema Obračunsko območje obstoječe 
komunalne opreme

Cp  
(EUR/ m²)

Ct 
(EUR/ m²)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti CE (primarne) 16,16 17,50
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 0,72 7,90
Primarno vodovodno omrežje VO (primarno-centralni) 2,60 2,78
Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno-centralni) 1,14 2,49
Primarno kanalizacijsko omrežje KA (primarno-centralni) 5,52 5,75
Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno-centralni) 5,00 5,63
Primarno plinovodno omrežje PL (primarno) 3,18 3,29
Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 0,00 0,00
Objekti za ravnanje z odpadki OD 0,48 0,52
Primarne druge javne površine JP (primarne) 3,03 3,27
Sekundarne druge javne površine JP (sekundarne) 0,00 0,00
Skupaj 37,38 49,14

53. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane 
v Programu opremljanja, so:

Oznaka 
prostor. 
enote

Oznaka faze Etapa Objekt Površina 
parcele (m2)

NTP stavbe brez delov 
kleti, ki so namenjeni 

parkiranju in servisnim 
prostorom (m2)

NTP delov stavbe, 
ki so namenjeni 

parkiranju in servisnim 
prostorom (m2)

PE1 Faza A
 
 
 

 

Etapa A1 V1 827 647,40 302,95
Etapa A2 V2 849 942,05 419,15
Etapa A3 V3 806 942,05 427,45
Etapa A4 V4 1.485 971,10 759,45
Etapa A5 V5 858 1.008,45 332,00

Faza D  NA1 817 381,80 0,00
SKUPAJ PE1: 5.642 4.892,85 2.241,00

PE2 Faza B
 

 

Etapa B1 NA2 516 249,00 0,00
Etapa B2 NA3 552 249,00 0,00
Etapa B3 NA4 577 249,00 0,00

SKUPAJ PE2: 1.645 747,00 0,00
PE3 Faza C

 
Etapa C1 V6 1.013 908,85 481,40
Etapa C2 V7 1.110 908,85 473,10

SKUPAJ PE3: 2.123 1.817,70 954,50
SKUPAJ: 9.410 7.457,55 3.195,50

(2) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto 
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse 
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.

(3) Faktor dejavnosti je 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanj-

ske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510) 
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),

– stavbe, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servi-

snim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(4) Za vse druge stavbe je faktor dejavnosti odvisen od 

faktorja izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) in:
– je 1,0 za vse stavbe, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
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– se za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in 
manjši od 2,00, izračuna po formuli: 

Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.
(5) FI je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe in 

celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne 
upoštevajo bruto tlorisne površine kleti, ki so namenjene servi-
snim prostorom stavbe (garaže, kolesarnice in prostori za inšta-
lacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.

54. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunal-
nih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na 
katero lahko zavezanec priključi svojo stavbo ali mu je omogo-
čena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno 
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po po-
sameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, 
v katerih se nahaja stavba.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna 
na naslednji način:

KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)

Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju,

A(parcela) površina parcele,
Cpij obračunski stroški opremljanja kvadratnega me-

tra parcele oziroma njenega dela z določeno ko-
munalno opremo na določenem obračunskem 
območju,

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispev-
ka,

K(dejavnost) faktor dejavnosti,
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta,
Ctij obračunski stroški opremljanja kvadratnega me-

tra neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo na določenem obračunskem 
območju,

Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

i posamezna vrsta komunalne opreme,
j posamezno obračunsko območje.

(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino 
parcele upošteva površina parcel iz prvega odstavka 53. člena 
tega odloka. Če se v fazi A stavbi V3 in V4 ne bosta gradili 
prvi, se pri tisti etapi v fazi A, ki se bo izvajala prva, za izra-
čun predvidene komunalne opreme upoštevajo tudi površine 
parcel, namenjenih gradnji skupnih delov podzemne etaže, iz 
19. člena tega odloka, pri stavbah V3 in V4 pa se ta površina 
zato ustrezno zmanjša.

(5) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlori-
sno površino upošteva dejanska neto tlorisna površina stav-
be iz projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna 
površina stavbe manjša od neto tlorisne površine iz prvega 
odstavka 53. člena tega odloka, se pri izračunu komunalnega 
prispevka za predvideno komunalno opremo upošteva neto 
tlorisna površina iz prvega odstavka 53. člena tega odloka. 
Če se v fazi A stavbi V3 in V4 ne bosta gradili prvi, se pri tisti 
etapi v fazi A, ki se bo izvajala prva, za izračun predvidene 
komunalne opreme upoštevajo tudi neto tlorisne površine, 
namenjene gradnji skupnih delov podzemne etaže, iz 16. čle-
na tega odloka, pri stavbah V3 in V4 pa se ta površina zato 
ustrezno zmanjša.

55. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Za dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in 
servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za in-
štalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in 
pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.

(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezah-
tevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom 
o vrstah objektov glede na zahtevnost.

(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 
pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:

– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki 
se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi 
stavba, za katero se odmerja komunalni prispevek,

– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, 
na kateri se nahaja stavba, za katero se odmerja komunalni 
prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.

(4) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prej-
šnjega odstavka odloči organ Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.

(5) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem ob-
močju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremlja-
nja kvadratnega metra neto tlorisne površine stavbe z določeno 
komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij) 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbor-
nice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(6) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka.

56. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo 
stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 
12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640), če je 
100-odstotni lastnik in investitor teh stavb Mestna občina Lju-
bljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če 
je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela stavbe, se lahko 
oprostitev upošteva le za ta del stavbe.

57. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upošte-
vana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana 
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunal-
nega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, 
da zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradi 
del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na 
kateri namerava graditi stavbo. V tem primeru se v pogodbi o 
opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh 
strank.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

58. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. Tlorisni gabariti stavb:
– dopustna so odstopanja navzdol do 0,50 m;
– pri stavbi V1 je na severni strani dopustno odstopanje 

zaradi oblikovanja vogala na križišču med Regentovo cesto 
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in Plešičevo ulico. Del stavbe, ki presega tlorisni gabarit, ima 
lahko zazidano površino največ 30 m2;

– pri stavbah V4 in V5 lahko do 2,0 m preko zunanje 
tlorisne dimenzije na zahodni strani segajo lože in balkoni, na 
vzhodni strani pa nadstreški nad vhodi.

2. Višinski gabariti in etažnost stavb:
– dopustna je podkletitev stavb v prostorski enoti PE2 in 

stavbe NA1 v prostorski enoti PE1;
– stavba NA1 je lahko nižja za eno etažo;
– pri stavbah NA2, NA3 in NA4 v prostorski enoti PE2 

lahko višina h odstopa do ±0,50 m, vendar morajo biti vse tri 
stavbe med seboj višinsko usklajene.

3. Višinske kote pritličja:
– pri stavbah NA1, NA2, NA3 in NA4 višinske kote pritličja 

lahko odstopajo do 0,30 m navzdol,
– pri stavbah V1, V2 in V3 lahko v območju vhodov vi-

šinske kote pritličja odstopajo in se prilagodijo koti pločnika ob 
Regentovi cesti.

4. Zmogljivost območja:
– pri večstanovanjskih stavbah V1, V2, V3, V4 in V5 v 

prostorski enoti PE1, pri večstanovanjskih stavbah v prostorski 
enoti PE3 ter pri enostanovanjskih stavbah v prostorski enoti 
PE2 lahko BTP etaž nad terenom odstopa do ±10 %;

– pri stavbi NA1 v prostorski enoti PE1 lahko BTP etaž 
nad terenom odstopa v okviru dopustnih odstopanj pri gabaritih 
stavbe;

– pri večstanovanjskih stavbah v PE1 in PE3 lahko BTP 
pod terenom odstopa znotraj GMz.

5. Prometne, komunalne in energetske ureditve:
– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od pote-

ka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske in-
frastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda;

– gradnja plinovodnega omrežja ni obvezna za etape, v 
katerih se gradijo objekti, pri katerih bo zagotovljena energet-
ska oskrba iz obnovljivih virov energije in ne bodo priključeni 
na javni plinovod;

– uvozno-izvozno klančino za dostop do kletne etaže več-
stanovanjskih stavb v prostorski enoti PE1 je dopustno izvesti 
v širini, ki omogoča izmenično enosmerni promet, pri čemer 
se velikosti parcele P3 ne spreminja. V takem primeru je treba 
priključek opremiti z ustrezno prometno signalizacijo;

– do izvedbe skupnega dela garaže stavb V1, V2 in V3 
na parceli P2 je za stavbo V3 dopustno urediti začasen dostop 
do parkirišča pod stavbo V3 preko parcele P3.

6. Osončenje: znotraj posamezne večstanovanjske stav-
be lahko največ 20 % od celotnega števila stanovanj odstopa 
od pogojev glede osončenja bivalnih prostorov iz 26. člena 
tega odloka.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

59. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

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

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

– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastruktur-
ne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– gradnjo je treba izvajati tako, da se izogne vplivom na 
mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi 
čim manjši v dopustnih mejah;

– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in tere-
na. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih objektov 
in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje 
posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sose-
dnji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. 
Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. V fazi PGD 
za vsako posamezno etapo strokovnjak s področja gradbenih 
konstrukcij določi, katere od obstoječih objektov je treba opa-
zovati, in opredeli potreben obseg meritev;

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

60. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem 
območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 

dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni 
parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih 
površin,

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

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

XIV. KONČNI DOLOČBI

61. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Šiška,
– Četrtni skupnosti Dravlje.

62. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-45/2011-124
Ljubljana, dne 6. julija 2015

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

PIRAN

2669. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
»Med vrtovi«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 
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109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno be-
sedilo) župan Občine Piran sprejme

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) »Med vrtovi«

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
PROSTORSKEGA NAČRTA

Obravnavano območje se nahaja v Portorožu, na pobočju 
nad obalno štiripasovnico, južno od kompleksa bivše vrtnarije. 
Površina območja znaša cca 40.744 m2. Obravnavano obmo-
čje je terasasto urejena površina hriba, delno v uporabi kot 
vrtovi in oljčniki, na kateri stoji nekaj stanovanjskih stavb, dve 
večji parkirišči ter v JV delu kompleks Vile Marije.

Na območju se nahajajo pozidana in nepozidana stavbna 
zemljišča, katerih lastniki bi želeli graditi objekte s turistično na-
membnostjo ter individualne stanovanjske objekte. Celotno obmo-
čje je namenjeno gradnji objektov v parkovno urejenih površinah, 
katerim se bo posvečala posebna pozornost, tako da bo hrib 
nad Portorožem urejen z veliko zelenicami, med katerimi bodo 
posamezni volumni objektov, namenjeni poslovnim programom, 
vezanim na turistično dejavnost kot tudi stanovanjskim objektom. 
Cesto Med vrtovi, ki poteka po osrednjem delu območja in pred-
stavlja povezavo s cesto Obala, je predvideno razširiti in jo opre-
miti s pločnikom in drevoredom. V severnem delu je predvideno 
urediti parkirišče za potrebe vzgojno izobraževalnih ustanov. Na 
območju nad Vilo Marijo je predvidena gradnja večje garažne hiše 
s športnimi igrišči na strehi. V objektu Vile Marije je možno predvi-
deti tako turistično kot tudi izobraževalno dejavnost.

Po planskih aktih Občine Piran je območje namenjeno 
delno za stanovanja, delno za centralne dejavnosti, v južnem 
delu pa za parkovne površine. Na obravnavanem območju 
trenutno veljajo Prostorski ureditveni pogoji za območja plan-
skih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled 
– Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), 
Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v 
Občini Piran (Uradni objave št. 25/93) ter njegove spremembe, 
ki pa načrtovanih posegov ne omogočajo. Skladno z Zakonom 
o prostorskem načrtovanju je za gradnjo, kakršno želijo izvesti 
lastniki zemljišč, potrebna izdelava in sprejetje OPPN.

OPPN ureja status zemljišč v območju, ki so sicer stavb-
na, vendar je potrebno sprejeti prostorski izvedbeni akt, ki 
precizira merila in pogoje za umestitev objektov v prostor.

Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo po-
trebno preveriti in obdelati vso komunalno infrastrukturo (ka-
nalizacija, vodovod, elektrika, telefon in plin) na način, da bodo 
kapacitete ustrezale predvideni kapaciteti območja.

Poseben poudarek je v prostorskem aktu namenjen reše-
vanju trenutno neurejenih prometnih razmer na obravnavanem 
območju kot tudi v stičnih območjih, tako z vidika varnosti pro-
meta kot tudi izboljšanja ureditev mirujočega prometa.

Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov 
Iahko tudi spremeni.

2. UREDITVENO OBMOČJE
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah 

št. 1366/1, 1366/7, 1367/3, 1366/9, 1366/10, 1328/1, 1326/1, 
1324, 1323/2, 1323/3, 1325/2, 1322/1, 1320/2, 1318/1, 1317, 
7723, 1559/5, 1553/4, 1553/3, 1551/2, 1551/1, 7724, 1398/1, 
1398/3, 1396/2, 1396/1 vse k.o. Portorož.

Območje na jugu omejuje cesta Obala. Jugovzhodni del 
območja je že pozidano stavbno zemljišče z večjim objektom Vile 
Marije v parku, katerega karakter se ohranja tudi v predlogu uredi-
tev. V jugozahodnem delu območja se ob cesti Obala nahaja par-
kirišče s parkovno urejeno okolico, ki ga je predvideno ohraniti. Na 
vzhodu sega območje do Stopniške poti, na severu do kompleksa 
bivše vrtnarije ter na severozahodu do vzgojno izobraževalnega 

kompleksa. Na zahodu območje meji na obstoječo stanovanjsko 
sosesko. Območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji 
ter gradnji turističnih objektov, manjših hotelov ali penzionov.

Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ure-
ditvenega območja tudi spremeni.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, 
GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI 

V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani 

pobudnikov, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu 
z zakonom in podzakonskimi akti.

Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN krijejo pobudni-
ki: stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN, program 
opremljanja, geodetski posnetek obstoječega stanja zemljišča 
in idejno zasnovo predvidene gradnje. Pobudniki prav tako kri-
jejo stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih 
študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve 
nosilcev urejanja prostora, izdelava okoljskega poročila, doda-
tne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne 
zasnove infrastrukture itd.).

4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE 
OPPN OZIROMA POSAMEZNIH FAZ

Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2015 in 2016. Po-
drobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prika-
zana s terminskim planom.

Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske 
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je 
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in 
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci ure-
janja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz 
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.

FAZA NOSILEC ROK
Sklep o začetku priprave 
OPPN

UOP, župan, 
načrtovalec

avgust 2015

Objava sklepa v uradnem 
glasilu in svetovnem spletu 

župan, UOP september 
2015

Priprava osnutka načrtovalec september 
2015

Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev 
smernic, pridobitev smernic 
in pridobitev obvestila MKO 
za varstvo okolja o izvedbi 
celovite presoje vplivov 
na okolje

načrtovalec 
pripravi 
vlogo, 
posreduje 
UOP

30 dni 
 

oktober 2015

Analiza smernic, izdelava 
strokovnih podlag 
in dopolnitev osnutka OPPN

načrtovalec november, 
december 2015

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka OPPN; 
objava v svetovnem spletu 
in na krajevno običajen način

župan, UOP 7 dni pred 
pričetkom javne 

razgrnitve 
 

januar 2016
Javna razgrnitev 
in obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN 
z evidentiranjem vseh pisnih 
pripomb

UOP, 
načrtovalec

februar 2016

Priprava stališča do pripomb 
in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

načrtovalec 
UOP, župan

marec 2016

Prva obravnava na OS občinski svet april 2016
Objava stališč do pripomb 
na krajevno običajen način, 
pisna seznanitev lastnikov 
parcel na območju OPPN

UOP maj 2016
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Oblikovanje predloga OPPN 
na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti 

načrtovalec junij 2016

Pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora 
na dopolnjen predlog OPPN 
in opredelitev pristojnih 
ministrstev o sprejemljivosti 
OPPN, v kolikor je potrebna 
celovita presoja vplivov 
na okolje 

UOP, 
načrtovalec

julij 2016

Priprava usklajenega 
predloga OPPN

načrtovalec avgust 2016

Druga obravnava in sprejem 
odloka na občinskem svetu

župan, 
občinski svet

september 
2016

Objava odloka v Uradnih 
objavah 

UOP september 
2016

Če se na podlagi obvestila Ministrstva za okolje in prostor 
ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi 
veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.

Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega 
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo 
na potek sprejemanja prostorskega akta.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO 
SMERNICE IN MNENJA

Pobudnik OPPN je skupina investitorjev.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in 

prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: PIA Studio, d.o.o., Obala 26, 6320 

Portorož.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 

za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana;

3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, 
Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg 
bratstva 1, 6330 Piran;

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, 
Pristaniška 12, 6000 Koper;

7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina 
Kristana 1, 6310 Izola;

8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 
Koper;

9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1/b, 6330 
Piran;

10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Ko-
per, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;

11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 
Koper;

12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 
6000 Koper;

13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje 
lokalnih cest.

OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt 
pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, 
Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odlo-
či, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja pro-
stora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Št. 3505-5/2015
Piran, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 
108/09, 57/12 e 109/12), l’art. 33 della Legge sulle autonomie 
locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 
– testo unico, 76/08, 79/09 e 51/10) e l’art. 31 dello Statuto 
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo 
unico), il sindaco del Comune di Pirano approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del Piano regolatore 

particolareggiato comunale (PRPC) “Med vrtovi”

1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI 
PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE

La zona interessata dal progetto in questione è ubicata 
a Portorose, sulla collina sopra la quattro corsie della Via 
Lungomare, a sud dell’ex azienda di floricoltura. L’area misura 
40.744 mq circa. La zona comprende il pendio terrazzato della 
collina, parzialmente adibito ad orti e oliveti e parzialmente 
edificato con alcuni edifici residenziali e due parcheggi e nella 
parte sudest il complesso di Villa Maria.

L’area è costituita da terreni edificabili, edificati e non 
edificati, i cui proprietari vorrebbero costruirvi degli edifici a 
connotati turistici e delle case singole. Tutta l’area avrà il ca-
rattere di parco, all’interno del quale saranno inseriti gli edifici. 
Una particolare attenzione sarà dedicata all’arredo verde del 
parco, di modo che la collina sopra Portorose possa diventare 
un’ampia area verde nella quale saranno inseriti i singoli edifici 
destinati a un programma legato al turismo e ad abitazioni. 
La strada Med vrtovi (Fra gli orti) scorre nella parte centrale 
dell’area e rappresenta il collegamento con la Via Lungomare. 
Il piano prevede un’estensione della strada, la costruzione del 
marciapiede e la trasformazione della strada in un viale albera-
to. Nella parte settentrionale dell’area è prevista la costruzione 
di un parcheggio ad uso del complesso scolastico. Nell’area 
sopra la Villa Maria è prevista la costruzione di un autosilo con 
i campi sportivi sul tetto. Nell’edificio di Villa Maria è possibile 
sviluppare sia un’attività turistica sia delle attività educative.

In base alle disposizioni degli atti di pianificazione del Comu-
ne di Pirano il comprensorio in questione è destinato parzialmente 
all'edilizia residenziale, parzialmente alle attività centrali e nella 
parte sud ai parchi. La zona è attualmente regolata dalle dispo-
sizioni delle Condizioni di assetto territoriale per le unità di piano 
Strugnano (1), Fiesso-Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere-Mostra- 
Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di 
Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel comune di 
Pirano (Bollettino Ufficiale, n.25/93) e le successive modifiche, le 
quali però non consentono la realizzazione degli interventi come 
sopra esposti. In conformità alla disciplina vigente occorre perciò 
predisporre e approvare un PRPC per l’area interessata.

Il PRPC regolerà lo status dei terreni che sono edificabili, 
ma per i quali bisogna comunque elaborare un piano territoriale 
esecutivo che stabilisca le regole per la localizzazione delle 
strutture edilizie sull’area.

In concordanza con le richieste dei responsabili per la 
pianificazione territoriale sarà necessario verificare, ovvero 
prendere in esame, tutte le infrastrutture comunali (fognature, 
acqua, elettricità, telefono e all’occorrenza anche gas) di modo 
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che le stesse possano rispondere alle capienze previste del 
nuovo insediamento.

Un accento particolare sarà posto anche alla soluzione 
del traffico che attualmente non è risolto adeguatamente né 
nell’area in questione né nelle aree limitrofi, in ragione di un 
miglioramento della sicurezza stradale come pure della situa-
zione dei parcheggi.

In relazione ai risultati delle analisi scientifiche, il program-
ma previsto potrà subire delle ulteriori modifiche.

2. AREA D’INTERVENTO
Il confine dell’area d’intervento si estende sui lotti no. 

1366/1, 1366/7, 1367/3, 1366/9, 1366/10, 1328/1, 1326/1, 
1324, 1323/2, 1323/3, 1325/2, 1322/1, 1320/2, 1318/1, 1317, 
7723, 1559/5, 1553/4, 1553/3, 1551/2, 1551/1, 7724, 1398/1, 
1398/3, 1396/2, 1396/1 tutte c.c. Portorose.

La zona a sud è delimitata dalla Via Lungomare. La parte 
sudest dell’area è rappresentata dai terreni già edificati con il 
complesso edilizio di Villa Maria che è collocato nel parco di 
cui carattere si mantiene anche nella proposta dei futuri inter-
venti. Nella parte sudovest, lungo la Via Lungomare, si trova 
il parcheggio all’interno della zona sistemata a parco, di cui 
è previsto il mantenimento. Ad est, l’area si estende fino alla 
via Stopniška pot (Scalinata). A nord, l’area si estende fino al 
complesso dell’ex azienda di floricoltura e a nordovest fino al 
complesso scolastico. A ovest, l’area è delimitata dall’esistente 
quartiere residenziale. L’area è adibita alla costruzione degli 
edifici residenziale e degli edifici a connotati turistici quali pic-
coli alberghi e pensioni.

In relazione ai risultati delle analisi scientifiche e alle linee 
guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale 
il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori variazioni.

3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI 
SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA 

NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del 
PRCP, scelto dal promotore. L’elaboratore eseguirà il PRCP in 
linea con le leggi e con i regolamenti di attuazione.

I costi complessivi dell’elaborazione del PRPC sono a 
carico del promotore: ossia, i costi di predisposizione, le opere 
di urbanizzazione, la rilevazione geodetica dello stato di fatto 
dell'area in questione e il progetto ideale dell’intervento previ-
sto. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potre-
bbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici 
che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale 
(richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territo-
riale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse 
sulla base del PRPC, ecc.).

4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO 
DI MODIFICHE DEL PRPC, OVVERO PER OGNI 

SINGOLA FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2015 

e 2016. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di appro-
vazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.

Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai ter-
mini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia 
necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del 
Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento 
con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto 
ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o 
della data di approvazione finale del piano territoriale.

FASE RESPONSABILI SCADENZA
Delibera d’avvio stesura 
del PRPC

U.A.T. (Ufficio 
ambiente 
e territorio), 
Sindaco, 
progettista

Agosto 2015

Pubblicazione della 
delibera attraverso i mezzi 
d'informazione ufficiali 
ed internet 

Sindaco, U.A.T. Settembre 2015

Redazione della bozza progettista Settembre 2015
Invito ai responsabili 
della pianificazione 
territoriale in relazione 
all’acquisizione delle 
direttive e ottenimento 
delle direttive e delle 
informazioni da parte del 
Ministero dell’Agricoltura 
e dell’ Ambiente, relative 
alla tutela ambientale 
e concernenti la necessità 
di esecuzione della 
revisione completa di tutti 
gli effetti sull'ambiente

Il progettista 
prepara la 
domanda, 
l’U.A.T. la inoltra

30 giorni 
 

Ottobre 2015

Analisi delle direttive ed 
integrazione della bozza 
del PRPC

progettista Novembre, 
dicembre 2015

Avviso pubblico 
dell'esposizione in libera 
visione e del dibattito 
pubblico della bozza 
integrata del PRPC; 
pubblicazione su internet 
e secondo prassi locale

Sindaco, U.A.T. 7 giorni prima 
dell’inizio 

dell’esposizione 
pubblica 

 
Gennaio 2016

Esposizione pubblica 
e dibattimento della bozza 
integrata del PRPC con 
la rilevazione di tutte 
le osservazioni scritte

U.A.T., 
progettista

Febbraio 2016

Presa di posizione 
in relazione alle 
proposte ed osservazioni 
presentate all'esposizione 
pubblica e al dibattito 
pubblico

progettista, 
U.A.T., Sindaco

Marzo 2016

Prima lettura del Consiglio 
comunale

Consiglio 
comunale

Aprile 2016

Pubblicazione, secondo 
prassi locale, delle 
posizioni in merito 
alle osservazioni, 
informazione scritta ai 
proprietari delle particelle 
nella zona del PRPC

U.A.T. Maggio 2016

Redazione della proposta 
di PRPC in osservanza 
delle posizioni relative alle 
proposte ed osservazioni 
espresse dal pubblico

progettista Giugno 2016

Acquisizione dei pareri 
da parte dei responsabili 
per la pianificazione 
territoriale in merito 
alla proposta integrata 
del PRPC e dei pareri 
dei ministeri competenti 
in merito alla compatibilità 
del PRPC, ove sia 
necessaria una revisione 
completa degli effetti 
sull'ambiente

U.A.T., 
progettista

Luglio 2016
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Stesura della proposta 
armonizzata del PRPC

progettista Agosto 2016

Seconda lettura e 
adozione dell’atto da parte 
del Consiglio comunale 

Sindaco, 
Consiglio 
comunale

Settembre 2016

Pubblicazione dell’atto 
nella Gazzetta ufficiale

U.A.T. Settembre 2016

Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente 
e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazi-
one sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà 
in ordine al relativo disposto di legge.

Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronopro-
gramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, 
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad 
influenzare l’approvazione dell’atto in questione.

5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE FORNITORI DI DIRETTIVE E PARERI

Promotore del PRPC è un gruppo di investitori.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Co-

mune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 
6330 Pirano.

Elaboratore del PRPC è: la società Pia Studio, d.o.o.- 
s.r.l., Lungomare 26, 6320 Portorose.

I responsabili competenti riguardo alla pianificazione ter-
ritoriale:

1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lu-
biana,

2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore 
gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,

3. Ministero delle Infrastrutture e del Territorio, DRSC, 
Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 
Capodistria,

4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale 

di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero per l'ambiente e il territorio, Agenzia RS per 

l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino 
Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriati-
co e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,

7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica 
di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 
Isola,

8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 
Capodistria,

9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di 

Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Sta-

zione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, 

Sermin 10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per 

il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in 

materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene 
inviato anche al Ministero per l'ambiente e il territorio, Diret-
torato dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 
cesta 47, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento 
pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto 
ambientale.

Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà con-
statata la necessità di includere anche altri organi e i pareri 
degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli 
stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo proce-
dimento.

6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione della stesura viene pubblicata via inter-

net e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è 
immediatamente esecutiva.

N. 3505-5/2015
Pirano, 27 agosto 2015

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PUCONCI

2670. Sklep o začetku postopka priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska 
gradnja) v naselju Puconci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Puconci (Uradni 
list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del območja 
Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja)  

v naselju Puconci
1. člen

(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprava Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del območja Vas in V ora-
čaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci (v nadaljnjem 
besedilu: podrobni prostorski načrt).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega  

prostorskega načrta)
V skladu s 7. členom Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 
102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 
50/10, 33/11, 76/11, 39/12, 71/12, 35/13, 29/14 in 11/15) je na 
predmetnem območju predvidena izdelava podrobnega pro-
storskega načrta za območje Vas in V oračaj (Puconci).

Investitor Geo-Tehnika, gradbena dela, d.o.o. je na pred-
metnem območju izkazal investicijski interes za gradnjo stano-
vanjskih stavb, zato je z njegove strani bila podana pobuda za 
pripravo podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

Območje podrobnega prostorskega načrta obsega zemlji-
šče s parcelno številko 1831/5, v k.o. Puconci.

Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi 
izdelave podrobnega prostorskega načrta spremeni.

4. člen
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje  

in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev  
iz njihove pristojnosti)

Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slo-

venije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,
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– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bodon-
ci 127a, 9265 Bodonci,

– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopali-
ška ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota.

Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 47, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave podrobnega prostorske-
ga načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno 
področje.

5. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zako-
na o prostorskem načrtovanju.

6. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Sprejem predloga podrobnega prostorskega načrta je 

predviden v roku šestih mesecev po začetku postopka pripra-
ve. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega 

prostorskega načrta)
Pripravo podrobnega prostorskega načrta v celoti finan-

cira investitor Geo-Tehnika, gradbena dela, d.o.o., Puconci 81, 
9201 Puconci, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem, ki 
izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

8. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Puconci.

Št. 350-0003/2015
Puconci, dne 25. avgusta 2015

Župan
Občine Puconci

Ernest Nemec l.r.

REČICA OB SAVINJI

2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
zemljišču s parcelnimi številkami 1088/2, 
1088/3 in 1091, k.o. Rečica ob Savinji (921)

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 
126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob 
Savinji na 5. seji dne 21. 5. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču 

s parcelnimi številkami 1088/2, 1088/3 in 1091, 
k.o. Rečica ob Savinji (921)

I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra 

zemljišču v k.o. Rečica ob Savinji (921):
– parcelna številka 1088/2, v izmeri 206 m²,
– parcelna številka 1088/3, v izmeri 6 m² in
– parcelna številka 1091, v izmeri 946 m².

II.
Na zemljiščih iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2015-6
Rečica ob Savinji, dne 21. maja 2015

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ŽIROVNICA

2672. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči

Na podlagi določil 44. člena Statuta Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) 
podžupan občine podaja

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 
o državni pomoči z identifikacijsko številko 

sheme pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 18. 8. 2015 
posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi dr-
žavne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 20. 8. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki sheme državne pomoči.

Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica«, se vodi 
pod identifikacijsko številko: SA.42912(2015/XA).

Št. 330-0003/2015
Breznica, dne 26. avgusta 2015

Podžupan
Občine Žirovnica

Sebastijan Zupan l.r.
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JEZERSKO

2673. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12 
in 111/13), Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za 
kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 38/13) 
in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko 01/11) ter dopolnjenega predloga Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, št. II-41/3-2010/8 z dne 
15. 7. 2015 je Občinski svet Občine Jezersko na 7. redni seji 
dne 25. 8. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve 

Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 38/13) 
se drugi stavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Spomenik stoji na parcelah št. 2/13, 2/15 in 2/16, vse 
k.o. 2076 – Zgornje Jezersko.«

Tretji stavek 1. člena se črta.

2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 213, 

k.o. 2076 – Zgornje Jezersko in parcele št. 2/13, 2/15, 2/16, 
vse k.o. 2076 – Zgornje Jezersko. Meja spomenika je določena 
na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 7. aprila 2003, 
Uradni list RS, št. 40/03; datoteka z dne 2. februarja 2015; 
izvorno merilo 1:5760) in vrisana na načrtu v merilu 1:1000. 
Izvirnika načrtov hranita Občina Jezersko in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.«

3. člen
V 4. členu se doda alineja:
»ohranjati je treba gabarite, materialne in krajevne hi-

storične značilnosti oblikovanja pokopališča in nagrobnikov. 
V območju spomenika je treba ohranjati kamnite historične 
nagrobnike in plošče ter litoželezne križe. Ohranjati je tre-
ba značilnosti nagrobnikov zlasti obliko, material, tip, vsebino 
in barvo napisov. V primeru opustitve posamičnega izposta-
vljenega groba/nagrobnika, je potrebno nagrobnik ohranjati v 
območju pokopališča. Strokovne posege v nagrobnike lahko 
opravi le strokovno usposobljen izvajalec na podlagi predhodno 
pridobljenih pogojev in soglasja Zavoda«.

4. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi 

zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, 
navedenih v 2. členu tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 620-01/2015-1314
Zg. Jezersko, dne 25. avgusta 2015

Župan
Občine Jezersko
Jurij Rebolj l.r.

PODČETRTEK

2674. Odlok o podeljevanju priznanj Občine 
Podčetrtek

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. red-
ni seji dne 26. 8. 2015 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek

1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine 

Podčetrtek in podeljevanje priznanj župana ter se določajo 
pogoji, postopek in način podeljevanja.

2. člen
Priznanja in nagrade Občine Podčetrtek so:
– naziv častni občan
– plaketa občine
– priznanje občine
– nagrada občine.

3. člen
Priznanji župana Občine Podčetrtek sta:
– županova petica
– priznanje župana.
Priznanji župan podeljuje na podlagi svoje odločitve.
Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega pre-

jema kateregakoli drugega priznanja občine.

4. člen
Priznanje občine se podeli: posamezniku, skupini, organi-

zaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.

5. člen
Naziv častni občan občine

Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, 
katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na 
kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba, 
ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju, 
ugledu, uveljavitvi oziroma pri promociji občine.

Za častnega občana je lahko imenovana tudi oseba, ki 
nima stalnega prebivališča v občini.

Naziv častni občan se osebi podeli samo enkrat.
Priznanje je unikatno oblikovano in slehernemu nagra-

jencu osebno prilagojena listina s simboli občine in besedilom 
sklepa. Listina je v formatu A3 in primerno bogato okvirjena 
v okvir velikosti 50 x 60 cm. Listina nosi pečat občine, ter je 
(lahko) podpisana s strani župana. Na listini je datum podelitve 
priznanja, podeli pa se lahko največ vsake 4 leta.

6. člen
Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozor-

nost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Pravice in pozornosti do častnega občana so:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter pozornost 

ob bolezni
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve, ki jih 

organizira ali pri organizaciji sodeluje občina
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali 

pri njihovi izdaji sodeluje občina 
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje 

venca
– izkazana pozornost po smrti ob dnevu mrtvih.
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7. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, 

ki so bila neznana ali zamolčane ob podelitvi naziva častnega 
občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat 
znana

– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen 
na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice 
in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno 
ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.

Pobudo za odvzem naziva častni občan lahko občinske-
mu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj, 
ki so navedeni v 18. členu tega odloka.

O odvzemu naziva odloča občinski svet na predlog pri-
stojne komisije.

8. člen
Plaketa občine

Plaketa Občine Podčetrtek je drugo najvišje priznanje 
občine. To priznanje se podeljuje tistim posameznikom, organi-
zacijam in skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke 
na svojih področjih delovanja v daljšem časovnem obdobju na 
vseh področjih ustvarjalnosti in dela.

Priznanje plaketa Občine Podčetrtek se lahko podeli naj-
več po dva primera na leto.

Plaketa je kvadratna medeninasta plošča s stranicami 
25 cm, galvansko pozlačena in potiskana z umetniško obliko-
vanimi ornamenti iz občinske simbolike. Na sredini jo krasi prav 
tako medeninast in galvansko pozlačen grb občine, z barvno 
podobo grba. Plaketa vsebuje natisnjeno besedilo sklepa, pre-
jemnikov naziv, datum podelitve in ime župana. Plaketa je vsta-
vljena v ročno izdelano šatuljo primerne velikosti, s pokrovom, 
na katerem je barvni grb občine in ornamenti odtisnjeni v zlatu. 
Šatulja je lahko v izvedbi za postavitev v vitrino, ali za okvirjanje 
in obešanje na steno.

9. člen
Priznanje občine

Priznanje občine je tretje najvišje občinsko priznanje. 
Ta listina se podeljuje tistim posameznikom, organizacijam in 
skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na svo-
jih področjih delovanja v krajšem obdobju na vseh področjih 
ustvarjalnosti in dela.

Priznanje občine se lahko podeli največ v dveh primerih 
na leto.

Priznanje je unikatno oblikovana in slehernemu nagra-
jencu osebno prilagojena listina s simboli občine in besedilom 
sklepa. Listina je v formatu A4 in primerno okvirjena v okvir 
velikosti 30x40 cm. Listina nosi pečat občine, ter je (lahko) pod-
pisana s strani župana. Na listini je datum podelitve priznanja.

10. člen
Nagrada občine

Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga določi 
občinski svet.

Nagrada je unikatno oblikovana in slehernemu nagra-
jencu osebno prilagojena listina s simboli občine in besedilom 
sklepa. Listina je v formatu A4 in primerno okvirjena v okvir 
velikosti 30x40 cm, praviloma lesen (z možnostjo prilagoditve 
osebnim željam prejemnika). Listina nosi pečat občine, ter je 
(lahko) podpisana s strani župana. Na listini je datum podeli-
tve nagrade, podeli pa se lahko vsako leto več zaslužnim za 
uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na 
gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih 
področjih.

11. člen
Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izre-

dno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih 
dogodkih.

Plaketo in priznanje občine lahko občinski svet podeli tudi 
uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.

12. člen
Županova petica

Županova petica je priznanje, ki se podeljuje učencem 
osnovne šole, kateri so vse razrede osnovne šole končali z 
odličnim uspehom.

Priznanje obsega spominsko plaketo s stilizirano petico in 
nagrado v obliki knjižne nagrade ali druge nagrade v vrednosti 
največ 10 % zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS.

Priznanje podeljuje župan ob zaključku šolskega leta.

13. člen
Priznanje župana

Priznanje župana ima pomen osebnega priznanja za do-
sežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem, športnem in 
drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta. Pode-
ljuje jo župan po svoji presoji posameznikom, pretežno za en-
kratne dosežke na različnih področjih delovanja. Priznanja se 
podeljujejo priložnostno, lahko pa tudi na občinskem prazniku.

Priznanje se podeljuje v obliki listine.

14. člen
Občinski svet s sklepom določi število posameznih pri-

znanj, ki se podelijo v tekočem letu.
Priznanji župana se podeljujeta brez razpisa.

15. člen
Priznanje podeli občinski svet praviloma enkrat letno na 

podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija. Prizna-
nja se podelijo ob občinskem prazniku.

Če se podelitev plakete, priznanja ali nagrade predlaga za 
izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se 
priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.

Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi po-
samezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, 
krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku ali drugi 
svečani priložnosti.

O podelitvi priznanja iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena odloči občinski svet na predlog pristojne komisije.

16. člen
Župan podeljuje priznanja župana priložnostno, brez jav-

nega razpisa, na podlagi pisnega sklepa župana. Sklep mora 
biti obrazložen.

Župan enkrat letno pisno obvesti občinski svet o podelje-
nih priznanjih župana v preteklem letu, praviloma na isti seji, na 
kateri občinski svet odloča o priznanjih občine.

17. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo podeljuje priznanje
– koliko priznanj je lahko podeljenih
– za katera področja se razpisujejo priznanja
– komu se lahko podeli priznanje
– denarna vrednost nagrade
– kdo je lahko predlagatelj
– katere podatke mora vsebovati predlog
– rok za predložitev predlogov.

18. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 

in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne 
more predlagati za priznanje.

19. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 

obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev 
predloga.

20. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
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21. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj po-

sebno evidenco.
Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika 

priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljene-
ga priznanja, število in datum sklepa o podelitvi priznanja ter 
kraj in datum vročitve priznanja.

Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena so lahko 
uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.

22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 109/07).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-047/2015
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2675. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1230 – 
Imeno

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 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-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji 
dne 26. 8. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1230 – Imeno

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 1867/12, površine 113 m2, parc. št. 1867/13, 
površine 125 m2 in parc. št. 1894/4, površine 130 m2, vse 
k.o. 1230 – Imeno. Za navedene parcele se vpiše lastninska 
pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetr-
tek, matična številka 5883997 000.

2.
Pristojno okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-051/2015
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2676. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – 
Lastnič

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 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-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji 
dne 26. 8. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 1692/5, površine 136 m2, parc. št. 1684/8, 
površine 195 m2 in parc. št. 1684/9, površine 135 m2, vse k.o. 
1241 – Lastnič. Za navedene parcele se vpiše lastninska pra-
vica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, 
matična številka 5883997 000.

2.
Pristojno okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-052/2015
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2677. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – 
Nezbiše

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 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-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji 
dne 26. 8. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – Nezbiše

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 652/9, površine 1128 m2, parc. št. 655/5, po-
vršine 50 m2, parc. št. 668/3, površine 502 m2, parc. št. 668/4, 
površine 357 m2, parc. št. 670/2, površine 279 m2, parc. 
št. 655/7, površine 125 m2, vse k.o. 1212 – Nezbiše. Za 
navedene parcele se vpiše lastninska pravica za Občino 
Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 
5883997 000.
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2.
Pristojno okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-053/2015
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2678. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – 
Pristava

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 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-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji 
dne 26. 8. 2015 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini, parc. št. 1356/9, površine 19 m2, parc. št. 1354/11, po-
vršine 13 m2, parc. št. 1354/8, površine 175 m2, vse k.o. 1210 
– Pristava. Za navedene parcele se vpiše lastninska pravica za 
Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična 
številka 5883997 000.

2.
Pristojno okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-054/2015
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

SEVNICA

2679. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica 
za območje površine za industrijo (IP) 
– BL21.ip

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, in 109/12), 
ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/15 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Sevnica za območje površine 
za industrijo (IP) – BL21.ip

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo 
(IP) – BL21.ip.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od torka, 1. 9. 2015 

do srede, 30. 9. 2015 v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih 
ur, v prostorih Krajevne skupnosti Blanca, Blanca 24, 8283 
Blanca v času uradnih ur in na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si).

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka bo v če-

trtek, 24. 9. 2015 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti 
Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca.

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 

osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zaintere-
sirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi 
se lahko podajo:

– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 

razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 

javne razgrnitve.

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

na spletni strani Občine Sevnica, ter stopi v veljavo naslednji 
dan po objavi.

Št. 3505-0005/2015
Sevnica, dne 27. avgusta 2015

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.
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