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Pravilnik o območjih in sedežih policijskih
postaj

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o policiji
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in
14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o območjih in sedežih policijskih postaj
1. člen
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem
območju ali za določeno področje dela policijske uprave se
ustanovijo policijske postaje.
2. člen
Policijska uprava Celje:
1. Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje
naslednjih naselij:
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo, Bezovica, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak,
Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni Vrh pri Vojniku,
Dobrna, Dobrova, Dol pod Gojko, Draga, Frankolovo, Gabrovec
pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče
pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova,
Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Klanc,
Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec,
Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi,
Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata,
Male Dole, Medlog, Nova Cerkev, Novake, Ogorevc, Osenca,
Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje pod
Čerinom, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas,
Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh,
Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni Dolini, Socka,
Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Strmec nad
Dobrno, Svetina, Svetli Dol, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni Dolini,
Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom,
Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven,
Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba,
Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zavrh nad Dobrno, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina.
2. Policijska postaja Laško, s sedežem v Laškem, za
območje naslednjih naselij:
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica,
Brunk, Brunška Gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro,
Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Gore-

ljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda Jama,
Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc,
Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Log pri Vrhovem, Lokavec,
Loška Gora, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše,
Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modrič, Mrzlo Polje,
Njivice, Obrežje pri Zidanem Mostu, Obrežje, Ojstro, Olešče,
Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce,
Slivno, Spodnja Rečica, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca,
Suhadol, Svibno, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor,
Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat,
Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh
nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad, Zavrate, Zgornja Rečica,
Zidani Most, Žebnik, Žigon.
3. Policijska postaja Mozirje, s sedežem v Mozirju, za
območje naslednjih naselij:
Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol Suha, Florjan pri Gornjem Gradu,
Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh,
Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče,
Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa,
Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri
Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica
ob Savinji, Robanov Kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava,
Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec,
Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž,
Ter, Tirosek, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor.
4. Policijska postaja Rogaška Slatina, s sedežem v Rogaški Slatini, za območje naslednjih naselij:
Brestovec, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Drevenik, Gabrce, Gabrovec
pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna
Gorca, Log, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška
Slatina, Rogatec, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv.
Jurij, Sv. Florijan, Tekačevo, Tlake, Topole, Trlično, Tržišče,
Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj pod Bočem, Zgornja
Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik,
Žahenberc.
5. Policijska postaja Slovenske Konjice, s sedežem v
Slovenskih Konjicah, za območje naslednjih naselij:
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Breg
pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje, Črešnova,

Stran

11770 /

Št.

83 / 22. 8. 2008

Čretvež, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Dobrovlje, Draža vas,
Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič,
Hudinja, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška
vas, Koroška vas na Pohorju, Kraberk, Križevec, Ličenca,
Lipa, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loška Gora pri Zrečah, Mala
Gora, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje,
Osredek pri Zrečah, Ostrožno pri Ločah, Padeški Vrh, Paka,
Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju,
Podob, Podpeč ob Dravinji, Polajna, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje
Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Stranice,
Spodnji Dolič, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič
pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh,
Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zabork, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže,
Zlakova, Zreče, Žiče.
6. Policijska postaja Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju, za območje naslednjih naselij:
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri
Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje,
Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem,
Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno-del, Grušce, Hotunje,
Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec,
Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze
pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini,
Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi-del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas,
Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog
pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu,
Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož
pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno,
Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi,
Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene,
Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice,
Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec
pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice,
Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž,
Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod
Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Slemene, Zgornje Selce,
Zlateče pri Šentjurju, Žegar.
7. Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, s sedežem v
Šmarjah pri Jelšah, za območje naslednjih naselij:
Babna Brda, Babna Gora, Babana Reka, Beli potok pri
Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bistrica ob Sotli, Bobovo
pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Cmereška
Gorca, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dol pri
Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Drensko Rebro, Dvor, Gaj,
Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas,
Gostinca, Gradišče, Grliče, Grobelce, Grobelno-del, Gubno,
Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jazbina,
Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju,
Kamenik, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan
Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnič, Laše, Lekmarje,
Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nova vas pri Šmarju, Olimje, Orehovec,
Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj,
Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podsreda, Poklek pri Podsredi,
Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska
vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava
pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pustike, Rakovec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora,
Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje
Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Srebrnik, Stranje, Strtenica, Sv. Ema, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo,

Uradni list Republike Slovenije
Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Topolovo, Trebče, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo,
Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj,
Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas.
8. Policijska postaja Velenje, s sedežem v Velenju, za
območje naslednjih naselij:
Arnače, Bele Vode, Bevče, Črnova, Družmirje, Florjan,
Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče,
Laze, Lipje, Lokovica, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica,
Mali Vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Pirešica,
Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska,
Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju,
Slatina, Šenbric, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica,
Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje.
9. Policijska postaja Žalec, s sedežem v Žalcu, za območje naslednjih naselij:
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli,
Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Dobrič, Dobriša vas,
Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko,
Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec,
Liboje, Limovce, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke,
Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka,
Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas,
Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Podgorje pri
Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin pri Polzeli,
Podvin, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri
Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Preserje, Rakovlje, Ruše,
Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, Šempeter v Savinjski dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor,
Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko,
Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik-del, Zakl, Zalog pri
Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec,
Železno.
10. Postaja mejne policije Bistrica ob Sotli, s sedežem v
Bistrici ob Sotli, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Bistrica ob Sotli,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Imeno,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Imeno,
– mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo.
11. Postaja mejne policije Rogatec, s sedežem v Rogatcu,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec.
12. Postaja prometne policije Celje, s sedežem v Celju,
za območje Policijske uprave Celje.
3. člen
Policijska uprava Koper:
1. Policijska postaja Izola, s sedežem v Izoli, za območje
naslednjih naselij:
Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija,
Nožed, Šared.
2. Policijska postaja Koper, s sedežem v Kopru, za območje naslednjih naselij:
Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur,
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Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah,
Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon,
Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica,
Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči,
Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje,
Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade,
Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec,
Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči,
Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara, Šeki,
Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek,
Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje
Škofije, Župančiči.
3. Policijska postaja Kozina, s sedežem v Kozini, za območje naslednjih naselij:
Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo,
Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina,
Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane,
Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope,
Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje.
4. Policijska postaja Piran, s sedežem v Portorožu, za
območja naslednjih naselij:
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter.
5. Policijska postaja Sežana, s sedežem v Sežani, za
območje naslednjih naselij:
Avber, Barka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Povirju, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri
Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Sežani, Divača, Divči, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolanci, Dolenja
vas, Dolenje, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Dutovlje, Famlje,
Filipčje Brdo, Gabrče, Gabrovica pri Komnu, Godnje, Gorenje
pri Divači, Goriče pri Famljah, Gorjansko, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje,
Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Hruševica, Ivanji Grad, Jakovce,
Kačiče Pared, Kazlje, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava,
Koboli, Kodreti, Komen, Kopriva, Kosovelje, Kozjane, Krajna
vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Laže, Lipica, Lisjaki,
Lokev, Lukovec, Mahniči, Majcni, Mali Dol, Matavun, Merče,
Misliče, Nadrožica, Naklo, Nova vas, Orlek, Ostrovica, Otošče,
Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Podgrad pri Vremah, Poljane
pri Štjaku, Ponikve, Potoče, Povir, Prelože pri Lokvi, Preserje
pri Komnu, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Rubije, Sela, Selo,
Senadole, Senadolice, Senožeče, Sežana, Skopo, Stomaž,
Sveto, Šepulje, Šibelji, Škocjan, Škofi, Škoflje, Škrbina, Šmarje
pri Sežani, Štanjel, Štjak, Štorje, Tabor, Tomačevica, Tomaj,
Trebižani, Tublje pri Komnu, Tupelče, Utovlje, Vale, Vareje,
Vatovlje, Večkoti, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Volčji Grad,
Vrabče, Vremski Britof, Vrhovlje, Zagrajec, Zavrhek, Žirje.
6. Postaja mejne policije Sečovlje, s sedežem v Sečovljah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Dragonja (Dragogna),
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka,
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Portorož (Portorose)-Sečovlje (Sicciole) na letališču Portorož.
7. Postaja mejne policije Sočerga, s sedežem v Spodnjih
Škofijah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Sočerga,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Rakitovec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Podgorje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec.
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8. Postaja pomorske policije Koper, s sedežem v Kopru,
za območje:
– notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike
Slovenije,
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Izola
(Isola),
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Koper
(Capodistria),
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Piran
(Pirano).
9. Postaja prometne policije Koper, s sedežem v Kopru,
za območje Policijske uprave Koper.
10. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper, s sedežem v Krvavem potoku, za območje Policijske uprave Koper.
4. člen
Policijska uprava Kranj:
1. Policijska postaja Bled, s sedežem na Bledu, za območje naslednjih naselij:
Bitnje, Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica,
Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Grabče, Jereka,
Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Koritno, Krnica, Kupljenik, Laški
Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Mevkuž, Nemški Rovt, Nomenj,
Obrne, Perniki, Podhom, Podjelje, Polje, Poljšica pri Gorjah,
Radovna, Ravne v Bohinju, Ribčev Laz, Ribno, Savica, Selo
pri Bledu, Slamniki, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Srednja vas
v Bohinju, Stara Fužina, Studor v Bohinju, Ukanc, Višelnica,
Zasip, Zgornje Gorje, Zgornje Laze, Žlan.
2. Policijska postaja Jesenice, s sedežem na Jesenicah,
za območje naslednjih naselij:
Blejska Dobrava, Breg, Breznica, Doslovče, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Koroška Bela, Lipce, Moste,
Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi,
Rodine, Selo pri Žirovnici, Slovenski Javornik, Smokuč, Vrba,
Zabreznica, Žirovnica.
3. Policijska postaja Kranj, s sedežem v Kranju, za območje naslednjih naselij:
Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj,
Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje,
Čepulje, Češnjevek, Drulovka, Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik,
Goriče, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru, Hrib,
Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Kokra, Kokrica, Kranj, Lahovče, Lavtarski Vrh, Letenice, Luže, Mače, Mavčiče, Meja, Milje,
Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova
vas, Okroglo, Olševek, Orehek, Orehovlje, Pangršica, Planica,
Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje, Poženik,
Praprotna Polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Pšata, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Ravne, Rupa, Sidraž,
Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela,
Srednja vas Goriče, Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje,
Stiška vas, Strahinj, Struževo, Suha pri Predosljah, Sveti Jošt
nad Kranjem, Sveti Lenart, Šenčur, Šenturška Gora, Šmartno,
Štefanja Gora, Šutna-del, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko,
Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica,
Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik,
Žablje, Žabnica, Žeje, Žerjavka.
4. Policijska postaja Kranjska Gora, s sedežem v Kranjski
Gori, za območje naslednjih naselij:
Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji Vrh, Zgornja Radovna.
5. Policijska postaja Radovljica, s sedežem v Radovljici,
za območje naslednjih naselij:
Begunje na Gorenjskem, Brda, Brezje, Brezovica, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas,
Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Noše,
Nova vas pri Lescah, Otoče, Ovsiše, Peračica, Podnart, Poljče,
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Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Ravnica, Rovte, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Studenčice,
Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zgornja Dobrava,
Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša.
6. Policijska postaja Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki,
za območje naslednjih naselij:
Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Breznica
pod Lubnikom, Breznica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukov Vrh
nad Visokim, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Čabrače, Četena
Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenčice,
Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina,
Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan
nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora,
Godešič, Goli Vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan,
Gorenja vas, Gorenja vas-Reteče, Gorenja Žetina, Gorenje
Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri
Stari Oselici, Hosta, Hotavlja, Hotovlje, Izgorje, Jarčja Dolina,
Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe,
Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik,
Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše,
Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad
Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski
Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave,
Na Logu, Nova Oselica, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec,
Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfrca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost,
Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri
Žireh, Reteče, Robidnica, Rovte v Selški Dolini, Rudno, Selca,
Selo, Selške Lajše, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj,
Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja
vas Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica,
Stirpnik, Strmica, Studeno, Studor, Suha, Suša,Sv. Andrej,
Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib,
Sv. Tomaž, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Topolje, Torka, Trata,
Trebija, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog,
Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve,
Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas,
Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski
Vrh Sv. Urbana.
7. Policijska postaja Tržič, s sedežem v Tržiču, za območje naslednjih naselij:
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču,
Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben,
Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod
Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje
Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja
vas.
8. Postaja letališke policije Brnik, s sedežem na Brniku,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Ljubljana-Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
9. Postaja prometne policije Kranj, s sedežem v Kranju,
za območje Policijske uprave Kranj.
10. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Kranj, s sedežem na Hrušici, za območje Policijske uprave Kranj.
5. člen
Policijska uprava Krško:
1. Policijska postaja Brežice, s sedežem v Brežicah, za
območje naslednjih naselij:
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezina, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri
Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek,
Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah,
Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica,
Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec
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pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice,
Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice,
Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec,
Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška
vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh,
Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas
pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem,
Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri
Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe,
Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi,
Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja
Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas Bizeljsko, Stojanski
Vrh, Šentlenart, Trebež, Trnje, Velika Dolina, Velike Malence,
Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas,
Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas,
Župelevec.
2. Policijska postaja Krško, s sedežem v Krškem, za območje naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska
Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje,
Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri
Krškem, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe, Dobrava ob
Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova,
Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas
pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga,
Globočice pri Kostanjevici, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora,
Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole,
Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa,
Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik,
Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile,
Kočarija, Kočno, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Kostanjek,
Kostanjevica na Krki, Kremen, Krško, Kržišče, Leskovec pri
Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice,
Malence, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo
Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora,
Nemška vas, Nova Gora, Orehovec, Osredek pri Trški Gori,
Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Površje,
Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako,
Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah,
Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sajevce, Sela
pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smečice, Smednik, Sotelsko, Spodnja
Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad,
Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad
v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri
Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri
Krškem, Velike Vodenice, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm,
Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača,
Zaboršt, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju,
Žadovinek, Ženje in za območje:
– mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju.
3. Policijska postaja Sevnica, s sedežem v Sevnici, za
območje naslednjih naselij:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj,
Breg, Brezovo, Bučka, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik,
Češnjice, Dedna Gora, Dolenje Radulje, Dolenji Boštanj, Dolnje
Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Dule,
Gabrijele, Gabrje, Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Gornje
Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo
Brezje, Jablanica, Jarčji Vrh, Jelovec, Jeperjek, Jerman Vrh,
Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kaplja vas, Kladje nad
Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina,
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Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev
Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Močvirje,
Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje
nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje
ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču,
Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Račica,
Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce
nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko,
Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit,
Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje
nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale,
Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol.
4. Postaja mejne policije Dobova, s sedežem v Dobovi,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Dobova,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Orešje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Rigonce,
– mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas – Bizeljsko.
5. Postaja mejne policije Obrežje, s sedežem v Obrežju,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Obrežje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Slovenska vas.
6. Postaja prometne policije Krško, s sedežem v Krškem,
za območje Policijske uprave Krško.
6. člen
Policijska uprava Ljubljana:
1. Policijska postaja Domžale, s sedežem v Domžalah, za
območje naslednjih naselij:
Bišče, Blagovica, Brdo, Brdo pri Lukovici, Brezje pri Dobu,
Brezovica pri Dobu, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica,
Čeplje, Češenik, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Depala vas,
Dešen, Dob, Dobeno, Dobovlje, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri
Krašcah, Dolenje, Domžale, Dragomelj, Drtija, Dupeljne, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, Gabrje pod Špilkom, Golčaj,
Gora pri Pečah, Gorenje, Gorica, Goričica pri Ihanu, Goričica
pri Moravčah, Gorjuša, Gradišče pri Lukovici, Homec, Hrastnik,
Hrib nad Ribčami, Hribi, Hudo, Ihan, Imenje, Imovica, Jasen,
Javorje pri Blagovici, Jelša, Katarija, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašce, Krašnja,
Križate, Krtina, Laze pri Domžalah, Limbarska Gora, Lipa, Log,
Loka pri Mengšu, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mala
Loka, Mali Jelnik, Mengeš, Moravče, Mošenik, Negastrn, Nožice, Obrše, Peče, Ples, Podgora pri Zlatem Polju, Podgorica
pri Pečah, Podmilj, Podrečje, Podsmrečje, Podstran, Pogled,
Poljane nad Blagovico, Prelog, Preserje pri Lukovici, Preserje
pri Radomljah, Preserje pri Zlatem Polju, Pretrž, Prevalje, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Prikrnica, Prilesje, Prvine, Pšata,
Rača, Račni Vrh, Radomlje, Rafolče, Rodica, Rova, Rudnik pri
Moravčah, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Ihanu, Selo pri
Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava,
Spodnja Javoršica, Spodnje Jarše, Spodnje Koseze, Spodnje
Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar,
Spodnji Tuštanj, Srednje Jarše, Stegne, Straža, Straža pri Moravčah, Studenec pri Krtini, Suša, Sv. Andrej, Sv. Trojica, Šentožbolt, Šentpavel pri Domžalah, Šentvid pri Lukovici, Škocjan,
Škrjančevo, Topole, Trnjava, Trnovče, Trojane, Trzin, Turnše,
Učak, V Zideh, Velika vas, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici,
Vinje pri Moravčah, Vir, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo,
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Vrhovlje, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt, Zagorica pri Rovah,
Zalog pod Sv. Trojico, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah,
Zavrh pri Trojanah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče,
Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek,
Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žiče, Žirovše.
2. Policijska postaja Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, za
območje naslednjih naselij:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Bičje, Blečji Vrh, Boga vas,
Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Velikem Gabru,
Breg pri Zagradcu, Brezje pri Grosupljem, Brezovi Dol, Bruhanja vas, Brvace, Bukovica, Cerovo, Cesta, Cikava, Čagošče,
Češnjice pri Zagradcu, Četež pri Strugah, Čušperk, Debeče,
Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobje,
Dobrava pri Stični, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Ilovi Gori, Gabrje pri
Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gajniče, Gatina,
Glogovica, Gorenja vas, Gorenja vas pri Polici, Gorenje Brezovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Gradišče, Grintovec, Griže,
Grm, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol,
Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Kolenča vas, Kompolje, Kožljevec, Kriška
vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec,
Leščevje, Lipa, Lobček, Lučarjev Kal, Luče, Mala Dobrava,
Mala Goričica, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji Gori, Mala
Račna, Mala Stara vas, Mala vas, Mala vas pri Grosupljem,
Male Češnjice, Male Dole pri Šentjurju, Male Kompolje, Male
Lese, Male Lipljene, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali
Kal, Mali Konec, Mali Korinj, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Črnelo,
Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Mlačevo, Marinča vas, Medvedica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo
Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično,
Paka, Paradišče, Pece, Peč, Peščenik, Petrušnja vas, Planina,
Plešivica pri Žalni, Podboršt, Podbukovje, Podgora, Podgorica,
Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podsmreka pri Višnji Gori, Podtabor, Pokojnica, Polica, Poljane pri
Stični, Polje pri Višnji Gori, Ponikve, Ponova vas, Potiskavec,
Potok pri Muljavi, Praproče pri Grosupljem, Praproče pri Temenici, Predole, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert,
Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rapljevo, Ravni Dol,
Rdeči Kal, Rožnik, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Sela
pri Šmarju, Sela pri Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Spodnja Draga, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje
Brezovo, Spodnje Duplice, Stari trg, Stična, Stranska vas ob
Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid
pri Stični, Škocjan, Škoflje, Škrjanče, Šmarje Sap, Št. Jurij,
Temenica, Tisovec, Tlake, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica,
Trnovica, Troščine, Tržič, Udje, Valična vas, Velika Dobrava,
Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas,
Velike Češnjice, Velike Dole pri Šentjurju, Velike Kompolje,
Velike Lese, Velike Lipljene, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike
Vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Veliko Mlačevo, Videm, Videm pri Temenici,
Vino, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Vrbičje, Vrh pri
Sobračah, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri
Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zagradec pri Grosupljem, Zavrtače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje
Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica.
3. Policijska postaja Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, za
območje naslednjih naselij:
Boben, Brdce, Brnica, Čeče-del, Dol pri Hrastniku, Gore,
Hrastnik, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj,
Prapretno pri Hrastniku, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično.
4. Policijska postaja Kamnik, s sedežem v Kamniku, za
območje naslednjih naselij:
Bela, Bela Peč, Bistričica, Breg pri Komendi, Brezje nad
Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju,
Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Gabrovnica, Gmajnica,
Godič, Golice, Gora pri Komendi, Gozd, Gradišče v Tuhinju,
Hrib pri Kamniku, Hruševka, Jeranovo, Kališe, Kamnik, Ka-
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mniška Bistrica, Klanec, Klemenčevo, Komenda, Komendska
Dobrava, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Križ, Kršič,
Laniše, Laseno, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali
Hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Mlaka, Moste, Motnik,
Nasovče, Nevlje, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Pirševo,
Podboršt pri Komendi, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok
pri Komendi, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica,
Ravne pri Šmartnem, Rožično, Rudnik pri Radomljah, Sela
pri Kamniku, Sidol, Smrečje v Črni, Snovik, Soteska, Sovinja
Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca,
Suhadole, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Trebelno pri
Palovčah, Trobelno, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno,
Velika Lašna, Velika Planina., Veliki Hrib, Veliki Rakitovec, Vir
pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vranja Peč,
Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zajasovnik-del,
Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje
Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žeje pri
Komendi, Žubejevo, Županje Njive.
5. Policijska postaja Kočevje, s sedežem v Kočevju, za
območje naslednjih naselij:
Ajbelj, Banja Loka, Belica, Bezgarji, Bezgovica, Borovec
pri Kočevski Reki, Bosljiva Loka, Breg pri Kočevju, Brezovica
pri Predgradu, Briga, Brsnik, Bukova Gora, Colnarji, Cvišlerji,
Čeplje, Črni Potok pri Kočevju, Delač, Dol, Dolenja Žaga, Dolenji Potok, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Gorenja Žaga, Gorenje, Gorenji Potok,
Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenc, Gotenica, Grgelj, Griček
pri Željnah, Grintovec pri Osilnici, Grivac, Hreljin, Hrib pri Fari,
Hrib pri Koprivniku, Jakšiči, Jelenja vas, Jesenov Vrt, Kačji
Potok, Kaptol, Kleč, Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji,
Koče, Kočevje, Kočevska Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kostel, Kralji, Križmani, Krkovo nad Faro, Kuhlarji, Kuželič,
Kuželj, Laze pri Kostelu, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu,
Lipovec pri Kostelu, Livold, Ložec, Mačkovec, Mahovnik, Mala
Gora, Malinišče, Mavrc, Mirtoviči, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri
Kočevski Reki, Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha
vas, Nemška Loka, Nova sela, Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek, Osilnica, Oskrt, Padovo pri Fari, Padovo pri Osilnici,
Paka pri Predgradu, Papeži, Petrina, Pirče, Planina, Poden,
Podjetniško naselje Kočevje, Podlesje, Podstene, Podstene
pri Kostelu, Podvrh, Polom, Potok, Predgrad, Preža, Primoži,
Puc, Pugled pri Starem Logu, Raihenav, Rajndol, Rajšele,
Rake, Ribjek, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Sapnik, Seč, Sela, Selo
pri Kostelu, Slavski Laz, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa,
Spodnji Čačič, Spodnji Log, Srednji Potok, Srobotnik ob Kolpi, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Stelnik,
Strojiči, Stružnica, Suhi Potok, Suhor, Svetli Potok, Šalka vas,
Škrilj, Štajer, Štalcerji, Tišenpolj, Topla Reber, Trnovec, Vas,
Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje
Polje, Zapuže pri Kostelu, Zdihovo, Zgornji Čačič, Željne, Žurge
in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Petrina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica.
6. Policijska postaja Litija, s sedežem v Litiji, za območje
naslednjih naselij:
Berinjek, Bistrica, Bitiče, Bogenšperk, Boltija, Borovak pri
Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez,
Bukovica pri Litiji, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje,
Črni Potok, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji
Vrh, Dragovšek, Dvor, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji Vrh, Gozd Reka,
Gradišče – k.o. Grad in Polj., Gradišče – k.o. Št. Lovrenc,
Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Hohovica, Hude Ravne,
Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, Jesenje, Jevnica,
Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni
Vrh pri Primskovem, Kandrše-del, Klanec pri Gabrovki, Klenik,
Konj, Konjšica, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane,
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Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku,
Laze pri Vačah, Leskovica pri Šmartnem, Leše, Liberga, Litija,
Ljubež v Lazih, Lukovec, Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala
Kostrevnica, Mala sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji
Dol, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Nova Gora,
Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč
pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Pogonik, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Preska nad
Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Primskovo,
Račica, Radgonica, Ravne, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Razbore
– k.o. Poljane-del, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava,
Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sopota, Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora
pri Velikem Gabru, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Ščit, Širmanski Hrib, Široka Set, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane,
Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika
Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki
Vrh pri Litiji, Vernek, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Vodice
pri Gabrovki, Volčja Jama, Vovše, Vrata, Zagorica, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica,
Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log.
7. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad, s sedežem v
Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Črnuče, Posavje in Bežigrad,
ter za območje naslednjih naselij:
Beričevo, Brinje, Dolsko, Dol pri Ljubljani, Kamnica, Kleče
pri Dolu, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke,
Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri
Dolskem, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, Zagorica pri Dolskem.
8. Policijska postaja Ljubljana Center, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Center.
9. Policijska postaja Ljubljana Moste, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Jarše, Moste, Polje, Sostro in Golovec.
10. Policijska postaja Ljubljana Šiška, s sedežem v Ljub
ljani, za območje:
– četrtne skupnosti Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna
Gora.
11. Policijska postaja Ljubljana Vič, s sedežem v Ljubljani,
za območje:
– četrtne skupnosti Rudnik, Vič, Trnovo in Rožnik,
ter za območje naslednjih naselij:
Adamovo, Babna Gora, Bane, Bavdek, Belica, Borovec pri
Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brest, Brezje pri Dobrovi, Brezovica pri Ljubljani, Briše pri Polhovem Gradcu, Brlog-del, Bukovec,
Butajnova, Centa, Četež pri Turjaku, Črni Vrh, Dednik, Dobravica, Dobrova, Dole pri Škofljici, Dolenja Brezovica, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Draževnik, Drenik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dvorska vas, Gabrje,
Glinek, Golo, Gorenja Brezovica, Gorenje blato, Gorenje Kališče,
Goričica pod Krimom, Gornje Retje, Gornji Ig, Gradež, Gradišče
nad Pijavo Gorico, Grm, Gumnišče, Hlebče, Horjul, Hrastenice,
Hrustovo, Hruševo, Ig, Iška, Iška Loka, Iška vas, Jakičevo, Javorje, Jezero, Kamnik pod Krimom, Kaplanovo, Karlovica, Klada,
Knej, Komanija, Koreno nad Horjulom, Kot, Kot pri Veliki Slevici,
Kremenica, Krkovo pri Karlovici, Krvava Peč, Kukmaka, Lanišče,
Laporje, Lavrica, Laze, Lesno Brdo, Ljubgojna, Log pri Polhovem
Gradcu, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali
Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Matena, Medvedjek, Mohorje,
Naredi, Notranje Gorice, Oplakovo, Orle, Osredek, Osredek pri
Dobrovi, Pečki, Pijava Gorica, Planina nad Horjulom, Planinca,
Pleše, Plešivica, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj,
Podlog, Podolnica, Podpeč, Podreber, Podsmreka, Podsmreka
pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polhov Gradec, Polzelo, Poznikovo, Praproče, Prazniki, Preserje, Prevalje
pod Krimom, Prhajevo, Prilesje, Pristava pri Polhovem Gradcu,
Purkače, Pušče, Podpleševica, Rakitna, Rašica, Razori, Reber
pri Škofljici, Rob, Rogatec nad Želimljami, Rovt, Rupe, Samotornica, Sarsko, Sekirišče, Selnik, Selo nad Polhovim Gradcem,
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Selo pri Robu, Setnica-del, Setnik, Sloka gora, Smolnik, Smrjene, Srednja vas pri Polhovem Gradcu, Srednji vrh, Srnjak,
Srobotnik pri Velikih Laščah, Staje, Stope, Strahomer, Stranska
vas, Strletje, Strmec, Ščuki, Šentjošt nad Horjulom, Škamevec,
Škofljica, Škrilje, Škrlovica, Šujica, Tomažini, Tomišelj, Turjak,
Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki
Osolnik, Visoko, Vnanje Gorice, Vrbljene, Vrh, Vrh nad Želimljami, Vrzdenec, Vrh, Zaklanec, Zalog pri Škofljici, Zapotok,
Zgonče, Žabnica, Žaga, Žažar, Želimje.
12. Policijska postaja Logatec, s sedežem v Logatcu, za
območje naslednjih naselij:
Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica,
Kalce, Lavrovec, Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet,
Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske
Žibrše, Rovte, Vrh Svetih Treh Kraljev, Zaplana-del, Žibrše.
13. Policijska postaja Medvode, s sedežem v Medvodah,
za območje naslednjih naselij:
Belo, Brezovica pri Medvodah, Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dol, Dornice, Dragočajna, Golo Brdo, Goričane, Hraše,
Koseze, Ladja, Medvode, Moše, Osolnik, Polje pri Vodicah, Povodje, Rakovnik, Repnje, Selo pri Vodicah, Seničica, Skaručna,
Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice,
Šinkov Turn, Tehovec, Topol pri Medvodah, Torovo, Trnovec,
Utik, Valburga, Vaše, Verje, Vesca, Vikrče, Vodice, Vojsko, Zapoge, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje
Pirniče, Žlebe.
14. Policijska postaja Ribnica, s sedežem v Ribnici, za
območje naslednjih naselij:
Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici na Dol, Breže,
Brinovščica, Brlog – del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni Potok pri Dragi, Črni Potok pri Velikih Laščah, Dane,
Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Draga, Dule,
Finkovo, Gašpinovo, Glažuta, Globel, Gorenje Podpoljane,
Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grčarice, Grčarske Ravne,
Grebenje, Grič, Hojče, Hrib Loški Potok, Hrovača, Hudi Konec,
Janeži, Jelendol, Jelenov Žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot
pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Lazec,
Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Makoše, Male Vinice, Mali Log,
Marolče, Maršiči, Nemška vas, Nova Štifta, Novi Kot, Novi
Pot, Ortnek, Otavice, Perovo, Petrinci, Podklanec, Podplanina,
Podpreska, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici,
Pungert, Pusti Hrib, Rakitnica, Ravni Dol, Retje, Ribnica, Rigelj
pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Srednja
vas-Loški Potok, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot, Sušje, Sv.
Gregor, Šegova vas, Škrajnek, Trava, Travna gora, Travnik,
Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žimarice,
Žlebič, Žukovo in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Podplanina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novi kot.
15. Policijska postaja Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, za
območje naslednjih naselij:
Čebine, Čeče-del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica,
Knezdol, Ojstro, Ostenk, Planinska vas, Prapreče-del, Rovišče,
Sveta Planina, Škofja Riža, Trbovlje, Vrhe-del, Završje, Župa.
16. Policijska postaja Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, za
območje naslednjih naselij:
Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dragomer,
Dražica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lašče, Laze pri
Borovnici, Lesno Brdo, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni Dol, Niževec,
Ohonica, Padež, Pako, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Pristava,
Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič,
Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zabočevo, Zaplana-del, Zavrh
pri Borovnici.
17. Policijska postaja Zagorje ob Savi, s sedežem v Zagorju ob Savi, za območje naslednjih naselij:
Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu,
Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dolenja
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vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas,
Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kandrše-del, Kisovec, Kolovrat, Kostrevnica,
Kotredež, Kolk, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum,
Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj
pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče-del, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor
pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rtiče, Ržiše, Selo pri
Zagorju, Senožeti, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Špital, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe-del,
Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Zgornji Prhovec,
Znojile, Žvarulje.
18. Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
19. Postaja konjeniške policije Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
20. Postaja prometne policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
21. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
7. člen
Policijska uprava Maribor:
1. Policijska postaja Gorišnica, s sedežem v Gorišnici, za
območje naslednjih naselij:
Belski Vrh, Brezovec, Cirkulane, Cunkovci, Dolane, Drenovec, Formin, Gajevci, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica,
Gradišča, Gruškovec, Hrastovec, Korenjak, Mala vas, Mali
Okič, Medribnik, Meje, Moškanjci, Muretinci, Paradiž, Pestike,
Placerovci, Pohorje, Pristava, Slatina, Tibolci, Turški Vrh, Veliki
Vrh, Zagojiči, Zamušani, Zavrč.
2. Policijska postaja Lenart, s sedežem v Lenartu, za
območje naslednjih naselij:
Andrenci, Benedikt v Slovenskih Goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive,
Dražen Vrh-del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh,
Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih Goricah, Ihova, Ivanjski
Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh,
Ledinek, Lenart v Slovenskih Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek,
Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska,
Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji
Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj,
Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slovenskih Goricah,
Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih
Goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina,
Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.
3. Policijska postaja Maribor I, s sedežem v Mariboru, za
območje naslednjih naselij:
Bresternica, Bresterniški Vrh, Celestrina, Ciglence, Dvorjane, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrenca, Jablance, Jelovec,
Kamnica, Košaki, Lucijin Breg, Malečnik, Maribor, Medič, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Počehova, Ribniško Selo,
Rošpoh – del, Ruperče, Spodnja Korena, Spodnji Duplek,
Sredma, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vurberk, Za
Kalvarijo, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zgornji Slemen-del,
Zimica, Žikarce.
4. Policijska postaja Maribor II, s sedežem v Mariboru, za
območje naslednjih naselij:
Dobrovce, Dogoše, Dravski Dvor, Hrastje, Laznica, Limbuš, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Pekre, Razvanje,
Skoke, Vrhov Dol, Zrkovci.
5. Policijska postaja Ormož, s sedežem v Ormožu, za
območje naslednjih naselij:
Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci,
Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, Gomila pri
Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hajndl,
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Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves,
Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice,
Lunovec, Mala vas pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci,
Mihalovci, Mihovci pri Veliki Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Obrež,
Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava,
Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, Rucmanci, Runeč, Savci,
Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci,
Središče ob Dravi, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri
Ormožu, Sv. Tomaž, Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab.
6. Policijska postaja Podlehnik, s sedežem v Podlehniku,
za območje naslednjih naselij:
Barislovci, Belavšek, Berinjak, Bolečka vas, Breg, Čermožiše, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dol pri Stopercah, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gorca, Gradišče, Grdina,
Jablovec, Janški Vrh, Jelovice, Jurovci, Kočice, Koritno, Kozminci, Kupčinji Vrh, Lancova vas, Lešje, Ljubstava, Ložina,
Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Medvedce, Nadole, Naraplje, Planjsko, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Popovci, Preša,
Ptujska Gora, Repišče, Rodni Vrh, Sedlašek, Sela, Sestrže,
Sitež, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Soviče, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Spodnji Leskovec, Stanečka vas, Stanošina,
Stogovci, Stoperce, Strajna, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci,
Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič,
Videm pri Ptuju, Zakl, Zgornja Pristava, Zgornja Sveča, Zgornje
Gruškovje, Zgornji Leskovec, Žetale.
7. Policijska postaja Ptuj, s sedežem na Ptuju, za območje
naslednjih naselij:
Apače, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Borovci, Bratislavci,
Brezovci, Bukovci, Cirkovce, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič,
Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Draženci, Drbetinci, Drstelja, Gabrnik, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gradiščak,
Grajena, Grajenščak, Grlinci, Hajdoše, Hlaponci, Hvaletinci,
Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo,
Krčevina pri Ptuju, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota
pri Ptuju, Lancova vas pri Ptuju, Lasigovci, Levanjci, Ločič,
Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem Polju, Markovci, Mestni Vrh,
Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Njiverce, Nova vas pri
Markovcih, Novinci, Pacinje, Placar, Pleterje, Podvinci, Polenci, Polenšak, Pongrce, Prerad, Prvenci, Ptuj, Rjavci, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Skorba, Slavšina, Slomi,
Slovenja vas, Sobetinci, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje
Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Starošince, Stojnci, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec
pri Destrniku, Strmec pri Polenšaku, Strnišče, Svetinci, Šikole,
Trnovska vas, Trnovski Vrh, Vintarovci, Vitomarci, Zabovci,
Zagorci, Zasadi, Zgornja Hajdina, Zgornje Jablane, Zgornji
Velovlek, Žamenci, Župečja vas.
8. Policijska postaja Rače, s sedežem v Račah, za območje naslednjih naselij:
Bohova, Brezula, Brunšvik, Čreta, Fram, Hočko Pohorje,
Hotinja vas, Ješenca, Kopivnik, Loka, Loka pri Framu, Marjeta
na Dravskem Polju, Morje, Orehova vas, Pivola, Planica nad
Framom, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, Rače, Radizel,
Ranče, Rogoza, Rošnja, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnja Gorica, Spodnje Hoče,Starše, Trniče, Zgornja
Gorica, Zgornje Hoče, Zlatoličje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Maribor
– Slivnica na letališču Edvarda Rusjana Maribor.
9. Policijska postaja Ruše, s sedežem v Rušah, za območje naslednjih naselij:
Bezena, Bistrica ob Dravi, Činžat, Črešnjevec ob Dravi,
Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Kumen, Lobnica,
Log, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči Breg-del, Recenjak,
Ruše, Ruta, Selnica ob Dravi, Smolnik, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč,
Vurmat-del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen-del.
10. Policijska postaja Slovenska Bistrica, s sedežem v
Slovenski Bistrici, za območje naslednjih naselij:

Uradni list Republike Slovenije
Bojtina, Božje, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Poljčanah,
Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Dolgi Vrh, Drumlažno,
Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabrnik, Gaj, Gladomes, Globoko ob
Dravinji, Gorica pri Oplotnici, Hošnica, Hrastovec pod Bočem,
Jelovec pri Makolah, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj,
Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Kovaški Vrh,
Krasna, Križeča vas, Križni Vrh, Lačna Gora, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Ložnica
pri Makolah, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malahorna, Malo
Tinje, Markečica, Močnik, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Novake, Ogljenšak,
Okoška Gora, Oplotnica, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom,
Pobrež, Podboč, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Poljčane,
Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Prihova, Radkovec, Raskovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele
pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja
Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko,
Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Straža pri
Oplotnici, Strug, Studenice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici,
Turiška vas na Pohorju, Ugovec, Urh, Varoš, Veliko Tinje,
Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole
pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica,
Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje, Zlogona
Gora, Zlogona vas, Žabljek.
11. Policijska postaja Šentilj, s sedežem v Šentilju v Slovenskih goricah, za območje naslednjih naselij:
Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova,Dragučova,
Drankovec, Dražen Vrh-del, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak
pri Ceršaku, Kresnica, Kušernik, Ložane, Mali Dol, Pernica,
Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Plač, Plintovec,
Plodršnica, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički Vrh, Ranca,
Ročica, Rošpoh-del, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Spodnja Velka, Spodnje Dobrenje, Spodnje
Hlapje, Spodnje Vrtiče, Spodnji Jakobski Dol, Srebotje, Stara
Gora pri Šentilju, Svečane, Svečina, Šentilj v Slovenskih Gori,
Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vosek, Vranji Vrh,
Vršnik, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornja Kungota,
Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče, Zgornje
Hlapje, Zgornje Vrtiče, Zgornji Jakobski Dol.
12. Postaja mejne policije Gruškovje, s sedežem v Zgornjem Gruškovju, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Gruškovje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Zgornji Leskovec.
13. Postaja mejne policije Središče ob Dravi, s sedežem
v Središču ob Dravi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Ormož,
– mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I.
14. Postaja mejne policije Zavrč, s sedežem v Zavrču,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Zavrč,
– mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec.
15. Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje Policijske
uprave Maribor.
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16. Postaja prometne policije Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje Policijske uprave Maribor.
17. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor, s
sedežem v Šentilju, za območje Policijske uprave Maribor in
za območje Policijske uprave Slovenj Gradec.
8. člen
Policijska uprava Murska Sobota:
1. Policijska postaja Gornja Radgona, s sedežem v Gornji
Radgoni, za območje naslednjih naselij:
Apače, Aženski Vrh, Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, Boračeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drobtinci, Gabrc, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe,
Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje Mota, Hrašenski
Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jamna, Janhova, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan,
Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kunova, Kupetinci, Kutinci,
Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Lutverci, Mahovci,
Mali Moravščak, Melanjski Vrh, Mele, Murski Vrh, Murščak,
Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh,
Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska Cesta, Rački Vrh,
Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Rožički Vrh, Segovci, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Spodnja Ščavnica,
Spodnje Konjišče, Spodnji Ivanjci, Spodnji Kocjan, Stanetinci,
Stara Gora, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Stogovci, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Šratovci, Terbegovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Vratja
vas, Vratji Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci, Zgornje Konjišče, Zgornji
Kocjan, Ženik, Žepovci, Žiberci, Žihlava, Žrnova.
2. Policijska postaja Gornji Petrovci, s sedežem v Gornjih
Petrovcih, za območje naslednjih naselij:
Adrijanci, Boreča, Budinci, Čepinci, Dolenci, Dolič, Dolnji
Slaveči, Domanjševci, Fikšinci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči,
Grad, Hodoš, Košarovci, Kovačevci, Kramarovci, Križevci, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kuzma, Lucova, Markovci, Martinje,
Matjaševci, Motovilci, Neradnovci, Nuskova, Ocinje, Panovci,
Pertoča, Peskovci, Radovci, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Stanjevci, Sveti Jurij, Šalovci, Šulinci, Trdkova, Večeslavci,
Vidonci in Ženavlje.
3. Policijska postaja Lendava, s sedežem v Lendavi, za
območje naslednjih naselij:
Banuta, Benica, Brezovica, Čentiba, Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnja
Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gornja
Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot,
Lendava, Lendavske Gorice, Mala Polana, Mostje, Nedelica,
Odranci, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trimlini, Trnje, Turnišče, Velika
Polana, Žitkovci, Žižki.
4. Policijska postaja Ljutomer, s sedežem v Ljutomeru, za
območje naslednjih naselij:
Babinci, Banovci, Berkovci, Berkovski Prelogi, Bodislavci,
Boreci, Branoslavci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibina, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak,
Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru,
Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mala Nedelja, Mekotnjak,
Moravci v Slovenskih Goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru,
Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara
Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc,
Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri.
5. Policijska postaja Murska Sobota, s sedežem v Murski
Soboti, za območje naslednjih naselij:
Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci, Beznovci, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Borejci, Bratonci, Brezovci, Bukovnica,
Cankova, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolina, Domajinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci,
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Gorica, Gornji Črnci, Gradišče, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci,
Ižakovci, Kančevci, Korovci, Krajna, Krašči, Krnci, Krog, Kupšinci, Kuštanovci, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lukačevci, Mačkovci, Markišavci, Martjanci, Melinci, Mlajtinci, Moravske
Toplice, Moščanci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci,
Murski Petrovci, Nemčavci, Noršinci, Otovci, Pečarovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas,
Prosenjakovci, Puconci, Pušča, Puževci, Rakičan, Rankovci,
Ratkovci, Satahovci, Sebeborci, Selo, Skakovci, Sodišinci,
Središče, Strukovci, Suhi Vrh, Šalamenci, Tešanovci, Tišina,
Topolovci, Tropovci, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Veščica, Vučja Gomila, Zenkovci.
6. Postaja mejne policije Petišovci, s sedežem v Lendavi,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Lendava,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Petišovci,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Gibina,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Razkrižje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza.
7. Postaja prometne policije Murska Sobota, s sedežem v
Murski Soboti, za območje Policijske uprave Murska Sobota.
8. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota,
s sedežem v Prosenjakovcih, za območje Policijske uprave
Murska Sobota.
9. člen
Policijska uprava Nova Gorica:
1. Policijska postaja Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini,
za območje naslednjih naselij:
Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Gaberje,
Goče, Gojače, Gozd, Gradišče pri Vipavi, Grivče, Hrašče,
Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Lozice, Lože,
Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Manče, Nanos, Orehovica,
Otlica, Plače, Planina, Podbreg, Podgrič, Podkraj, Podnanos,
Podraga, Poreče, Potoče, Predmeja, Ravne, Sanabor, Selo,
Skrilje, Slap, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin,
Zavino, Zemono, Žagolič, Žapuže.
2. Policijska postaja Bovec, s sedežem v Bovcu, za območje naslednjih naselij:
Avsa, Bavšica, Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kal
Koritnica, Kobarid, Koseč, Kred, Krn, Ladra, Lepena, Libušnje,
Livek, Livške Ravne, Log Čezsoški, Logje, Log pod Mangartom, Magozd, Mlinsko, Perati, Plužna, Podbela, Potoki, Robič,
Robidišče, Sedlo, Smast, Soča, Srpenica, Stanovišče, Staro
Selo, Strmec na Predelu, Sužid, Svino, Trenta, Trnovo ob Soči,
Vrsno, Žaga.
3. Policijska postaja Idrija, s sedežem v Idriji, za območje
naslednjih naselij:
Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čekovnik, Čeplez, Črni
Vrh, Dole, Dolenji Novaki, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja,
Gorenji Novaki, Gorenji Vrsnik, Gorje, Govejk, Idrija, Idrijska
Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Idršek, Jagršče, Javornik,
Jazne, Jelični Vrh, Jesenica, Kanji Dol, Korita, Labinje, Lazec, Laznica, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli
Log, Mrzli Vrh, Orehek, Otalež, Pečnik, Planina pri Cerknem,
Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Potok,
Predgriže, Ravne pri Cerknem, Reka, Spodnja Idrija, Spodnja
Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Straža, Strmec,
Šebrelje, Travnik, Trebenče, Vojsko, Zadlog, Zakojca, Zakriž,
Zavratec, Žirovnica.
4. Policijska postaja Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje naslednjih naselij:
Ajba, Ajševica, Anhovo, Avče, Banjšice, Barbana, Bate,
Belo, Biljana, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri
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Neblem, Brdo, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Budihni, Ceglo, Čepovan, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje Cerovo,
Dornberk, Draga, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, Gradno,
Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševnje, Hum, Imenje,
Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski vrh, Kojsko,
Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Kromberk, Lazna, Levpa,
Lig, Loke, Lokovec, Lokve, Medana, Morsko, Neblo, Nemci,
Nova Gorica, Nozno, Osek, Ozeljan, Plave, Plešivo, Podgozd,
Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Pristavo,
Prvačina, Ravnica, Ročinj, Rožna dolina, Saksid, Senik, Seniški Breg, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Solkan, Spodnja
Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šlovrenc, Šmartno,
Šmaver, Šmihel, Tabor, Trnovo, Ukanje, Vedrjan, Vipolže, Višnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri
Kožbani, Zali Breg, Zalošče, Zapotok.
5. Policijska postaja Tolmin, s sedežem v Tolminu, za
območje naslednjih naselij:
Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Čadrg,
Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drobočnik,
Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob
Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija pri Bači, Kal, Kamno,
Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, Logaršče, Loje, Modrej,
Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela nad Podmelcem, Sela
pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Stopnik, Stržišče,
Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski
Lom, Trtnik, Volarje, Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz Čadrg, Zadlaz Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče.
6. Policijska postaja Šempeter pri Gorici, s sedežem v
Šempetru pri Gorici, za območje naslednjih naselij:
Bilje, Bukovica, Dombrava, Hudi Log, Korita na Krasu,
Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren, Nova vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Oševljek, Renče, Sela na Krasu,
Šempeter pri Gorici, Temnica, Vogrsko, Vojščica, Volčja draga,
Vrtoče, Vrtojba.
7. Postaja prometne policije Nova Gorica, s sedežem v
Novi Gorici, za območje Policijske uprave Nova Gorica.
8. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Nova Gorica,
s sedežem v Rožni dolini, za območje Policijske uprave Nova
Gorica.
10. člen
Policijska uprava Novo mesto:
1. Policijska postaja Črnomelj, s sedežem v Črnomlju, za
območje naslednjih naselij:
Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri
Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri
Sinjem Vrhu, Brezje pri Rožnem Dolu, Brezje pri Vinjem Vrhu,
Breznik, Brezova Reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Butoraj, Cerkvišče, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec
pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Črnomelj,
Čudno selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova
vas, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas
pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši,
Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci
pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornje
Laze, Gornji Suhor pri Vinici, Gradnik, Griblje, Grič pri Dobličah,
Hrast pri Vinici, Hrib, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem Dolu,
Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kal, Kanižarica, Knežina,
Komarna vas, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Kovača vas, Kovačji
Grad, Krupa, Krvavčji Vrh, Kvasica, Lipovec, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Maline pri Štrekljevcu, Marindol,
Mašelj, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Moverna
vas, Naklo, Nestoplja vas, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina,
Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber,
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Potoki, Praproče, Praprot, Prelesje, Preloge, Preloka, Pribinci,
Pribišje, Pugled, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič
Vrh, Rožni Dol, Ručetna vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu,
Sela pri Otovcu, Sela pri Vrčicah, Selce pri Špeharjih, Semič,
Sinji Vrh, Sodevci, Sodji Vrh, Sovinek, Sredgora, Srednja vas,
Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Starihov Vrh,
Stranska vas pri Semiču, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji,
Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Trebnji Vrh, Tribuče, Tušev
Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci,
Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci,
Žuniči.
2. Policijska postaja Dolenjske Toplice, s sedežem v Dolenjskih Toplicah, za območje naslednjih naselij:
Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas,
Bušinec, Cerovec, Dešeča vas, Dobindol, Dolenje Gradišče,
Dolenje Polje, Dolenje Sušice, Dolenjske Toplice, Dolnje Mraševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Drenje,
Drganja sela, Dvor, Gabrje pri Soteski, Gorenje Gradišče, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji
Križ, Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Jurka
vas, Klečet, Klopce, Kočevske Poljane, Lašče, Laze, Lazina,
Loke, Lopata, Loška vas, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec,
Mali Rigelj, Malo Lipje, Meniška vas, Nova Gora, Občice, Obrh,
Pleš, Plešivica, Podgora, Podgozd, Podhosta, Podlipa, Podstenice, Podturn pri Dol. Toplicah, Poljane pri Žužemberku, Potok,
Prapreče, Prapreče pri Straži, Prevole, Ratje, Reber, Rumanja
vas, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dol. Toplicah, Sela pri Hinjah, Selišče, Soteska, Srednji Lipovec, Stare
Žage, Stavča vas, Straža, Suhor pri Dol. Toplicah, Šmihel pri
Žužemberku, Travni Dol, Trebča vas, Uršna sela, Vavta vas,
Veliki Lipovec, Veliki Rigelj, Veliko Lipje, Verdun pri Uršnih selih, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrhovo pri
Žužemberku, Zafara, Zalisec, Zalog, Žužemberk, Žvirče.
3. Policijska postaja Metlika, s sedežem v Metliki, za območje naslednjih naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt,
Božakovo, Božič Vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile,
Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki,
Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje
Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri
Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska
vas, Krmačina, Mačkovec pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika,
Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši,
Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri
Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec,
Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki.
4. Policijska postaja Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu, za območje naslednjih naselij:
Bela Cerkev, Birčna vas, Biška vas, Boričevo, Brezje,
Brezovica, Brezovica pri Stopičah, Čelevec, Čemše, Češča
vas, Češence, Črešnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Daljni Vrh,
Dobovo, Dol pri Šmarjeti, Dolenja vas, Dolenja vas pri Mirni
Peči, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo,
Dolenje Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenji Globodol, Dolenji
Podboršt, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolž, Draga,
Družinska vas, Gabrje, Globočdol, Golobinjek, Golušnik, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence,
Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Globodol, Gorenji
Podboršt, Gorenji Suhadol, Goriška vas, Gornja Težka Voda,
Gradenje, Grč Vrh, Grič pri Klevevžu, Gumberk, Herinja vas,
Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Hrib, Hrib pri Orehku, Hrušica,
Hudo, Iglenik, Jablan, Jama, Jelše, Jelše pri Otočcu, Jordankal,
Jugorje, Jurna vas, Koglo, Konec, Koroška vas, Koti, Križe,
Kuzarjev Kal, Leskovec, Lešnica, Lutrško selo, Mala Cikava,
Mala Strmica, Male Brusnice, Malenska vas, Mali Cerovec,
Mali Kal, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Slatnik, Mali Vrh,
Mihovec, Mirna Peč, Novo mesto, Orešje, Orkljevec, Otočec,
Paha, Pangrč Grm, Petane, Petelinjek, Plemberk, Podgrad,
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Poljane pri Mirni Peči, Potov Vrh, Prečna, Pristava, Radovlja,
Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Sela, Sela pri Ratežu, Sela pri Štravberku, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sela pri Zburah,
Selo pri Zagorici, Sevno, Smolenja vas, Srebrniče, Srednje
Grčevje, Srednji Globodol, Stopiče, Stranska vas, Strelac, Suhor, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Škrjanče pri Novem
mestu, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Štravberk, Trška Gora,
Velike Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki Kal, Veliki Orehek, Veliki
Podljuben, Veliki Slatnik, Verdun, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas,
Vinji Vrh, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrhe, Vrhovo pri Mirni
Peči, Vrhpeč, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zbure,
Žaloviče, Ždinja vas, Žihovo selo.
5. Policijska postaja Šentjernej, s sedežem v Šentjerneju,
za območje naslednjih naselij:
Apnenik, Breška vas, Brezje pri Šentjerneju, Cerov Log,
Čadraže, Čisti Breg, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobruška vas, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas,
Dolenje Dole, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Mokro
Polje, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Maharovec, Dolnja Stara vas,
Drama, Drča, Gabrnik, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila,
Gorenja Stara vas, Gorenje Dole, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Maharovec, Goriška Gora, Goriška vas pri Škocjanu, Grmovlje, Groblje
pri Prekopi, Gruča, Hrastje, Hrastulje, Hrvaški Brod, Hudenje,
Imenje, Javorovica, Jelendol, Klenovik, Ledeča vas, Loka, Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Mali Ban, Mihovica, Mihovo,
Mršeča vas, Orehovica, Osrečje, Ostrog, Polhovica, Prapreče
pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Rakovnik,
Razdrto, Roje, Ruhna vas, Segonje, Sela pri Šentjerneju, Stara
Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Šentjakob, Šentjernej,
Škocjan, Šmalčja vas, Šmarje, Tolsti Vrh, Tomažja vas, Velike
Poljane, Veliki Ban, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri
Šentjerneju, Zagrad, Zalog pri Škocjanu, Zameško, Zapuže,
Zavinek, Zloganje, Žerjavin, Žvabovo.
6. Policijska postaja Trebnje, s sedežem v Trebnjem, za
območje naslednjih naselij:
Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Beli Grič, Belšinja
vas, Benečija, Bič, Bistrica, Bitnja vas, Blato, Bogneča vas,
Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri
Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cesta,
Cikava, Cirnik, Čatež, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri
Velikem Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava,
Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje
Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk,
Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče,
Draga pri Šentrupertu, Drečji Vrh, Glinek, Goljek, Gombišče,
Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas,
Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri
Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrniču,
Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve,
Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji
Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri
Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri
Trebnjem, Grm, Grmada, Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje,
Iglenik pri Veliki Loki, Jagodnik, Jelševec, Jezero, Kamni Potok,
Kamnje, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kostanjevica, Kriška
Reber, Križ, Križni Vrh, Krtina, Krušni Vrh, Kukenberk, Lipnik,
Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek,
Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male
Dole pri Stehanji vasi, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Mali Gaber,
Mali Videm, Maline, Martinja vas, Martinja vas pri Mokronogu,
Medvedjek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mirna
vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška vas, Ostrožnik, Pekel, Pluska,
Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri
Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Velikem Gabru, Pugled pri
Mokronogu, Puščava, Račje selo, Radna vas, Rakovnik pri
Šentrupertu, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, Ravnik, Raz-
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bore-del, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec,
Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem,
Roženberk, Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela pri
Šumberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Slepšek, Slovenska
vas, Srednje Laknice, Stan, Stara Gora, Stehanja vas, Stranje
pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Straža, Studenec,
Sv. Vrh, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica,
Škovec, Škrjanče, Škrljevo, Šmaver, Štatenberk, Štefan pri
Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje,
Trstenik, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica,
Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Vesela
Gora, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje,
Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zaloka, Zavrh, Zidani Most,
Žabjek, Železno, Žubina.
7. Postaja mejne policije Metlika, s sedežem v Metliki,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Metlika,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Vinica,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Metlika,
– mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Radovica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči.
8. Postaja prometne policije Novo mesto, s sedežem v
Novem mestu, za območje Policijske uprave Novo mesto.
11. člen
Policijska uprava Postojna:
1. Policijska postaja Cerknica, s sedežem v Cerknici, za
območje naslednjih naselij:
Andrejčje, Babna Polica, Babno Polje, Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Benete, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica,
Bočkovo, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dane, Dobec,
Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Dolenje Poljane,
Fara, Glina, Godičevo, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave,
Goričice, Gradiško, Grahovo, Hiteno, Hribarjevo, Hribljane,
Hruškarje, Hudi Vrh, Iga vas, Ivanje selo, Jeršanovo, Jeršiče,
Klance, Knežja Njiva, Korošče, Koščake, Kozarišče, Kožljek,
Kramplje, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lahovo, Laze
pri Gorenjem Jezeru, Lepi Vrh, Lešnjake, Lipsenj, Lovranovo, Lož, Mahneti, Malni, Markovec, Martinjak, Metulje, Milava,
Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk,
Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Osredek, Otok,
Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podcerkev, Podgora pri Ložu,
Podlož, Podskrajnik, Podslivnica, Polšeče, Ponikve, Pudob,
Radlek, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Ravne na Blokah,
Ravnik, Reparje, Rožanče, Rudolfovo, Runarsko, Selšček,
Sleme, Slivice, Slugovo, Stari trg pri Ložu, Stražišče, Strmca,
Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Ana pri Ložu,
Sveta Trojica, Sveti Duh, Sveti Vid, Ščurkovo, Škrabče, Škufče,
Šmarata, Štorovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol, Topol pri Begunjah, Ulaka, Unec, Velike Bloke, Veliki Vrh, Viševek, Volčje,
Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zahrib, Zakraj, Zala, Zales, Zavrh, Zelše,
Zibovnik, Žerovnica, Župeno in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Babno Polje.
2. Policijska postaja Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski
Bistrici, za območje naslednjih naselij:
Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja
Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo
Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelša-
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nah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad,
Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje,
Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije,
Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica,
Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica.
3. Policijska postaja Postojna, s sedežem v Postojni, za
območje naslednjih naselij:
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Dilce, Dolnja Košana, Drskovče, Gorenje, Goriče, Gornja Košana,
Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal,
Klenik, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mala Pristava,
Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin,
Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka,
Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik,
Razdrto, Ribnica, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska
vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Šmihel pod Nanosom, Trnje,
Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče,
Zagon, Zagorje, Žeje.
4. Postaja mejne policije Jelšane, s sedežem v Jelšanah,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Jelšane,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine.
5. Postaja mejne policije Starod, s sedežem v Starodu,
za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Starod.
6. Postaja prometne policije Postojna, s sedežem v Postojni, za območje Policijske uprave Postojna.
12. člen
Policijska uprava Slovenj Gradec:
1. Policijska postaja Dravograd, s sedežem v Dravogradu,
za območje naslednjih naselij:
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc,
Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del, Trbonje, Tribej,
Velka, Vič, Vrata.
2. Policijska postaja Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah
ob Dravi, za območje naslednjih naselij:
Brezni Vrh, Brezno, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot,
Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju,
Mlake, Muta, Ožbalt, Pernice, Podvelka, Radelca, Radlje ob
Dravi, Rdeči Breg-del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na
Pohorju,Sv. Jernej nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Sv. Trije Kralji, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami,
Št. Janž pri Radljah, Vuhred, Vurmat-del, Vuzenica, Vas, Zgornja Kapla, Zgornja Orlica, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski
Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju.
3. Policijska postaja Ravne na Koroškem, s sedežem na
Ravnah na Koroškem, za območje naslednjih naselij:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem,
Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat,
Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški
Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele-del, Stražišče, Strojna,
Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del,
Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav.
4. Policijska postaja Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj
Gradcu, za območje naslednjih naselij:
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja,
Mislinjska Dobrava, Paka-del, Pameče, Podgorje, Raduše,
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Razborca, Sele-del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji
Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slov.Gradcu,
Šmiklavž, Tolsti Vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška
vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor.
5. Postaja prometne policije Slovenj Gradec, s sedežem
v Slovenj Gradcu, za območje Policijske uprave Slovenj Gradec.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, št.
12/05, 81/05, 42/06, 32/07, 89/07, 107/07 in 117/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-2/2008/5 (274-04)
Ljubljana, dne 11. avgusta 2008
EVA 2008-1711-0046
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3638.

Pravilnik o vodenju evidence o odpustu
obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja
te evidence

Na podlagi četrtega odstavka 413. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) izdaja minister za
pravosodje

PRAVILNIK
o vodenju evidence o odpustu obveznosti
in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o:
1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti (v
nadaljnjem besedilu: evidenca) iz prvega odstavka 413. člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v
nadaljnjem besedilu: zakon);
2. vsebini in načinu pošiljanja obvestil iz tretjega odstavka
413. člena zakona.
2. člen
(namen evidence)
Evidenca se vodi izključno z namenom preverjanja procesne ovire za vodenje novega postopka odpusta obveznosti
iz 3. točke 399. člena zakona.
3. člen
(vodenje evidence)
(1) Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi evidenco kot informatizirano zbirko podatkov.
(2) V evidenci se glede vsakega postopka osebnega stečaja, v katerem je sodišče, ki vodi ta postopek, izdalo sklep o
odpustu obveznosti iz 407. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sklep o odpustu obveznosti), vodijo naslednji podatki:
1. opravilna številka sklepa o odpustu obveznosti;
2. identifikacijski podatki o dolžniku, na katerega se nanaša sklep o odpustu obveznosti, tj. iz tretjega odstavka 17. člena
zakona;
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3. ime sodišča, ki je izdalo sklep o odpustu obveznosti;
4. datum sklepa o odpustu obveznosti;
5. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti;
6. podatki o razveljavitvi odpusta obveznosti:
– opravilna številka in datum sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti iz 412. člena zakona ter sodišče, ki je ta sklep
izdalo,
– datum pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta
obveznosti,
– če je bil sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti pravnomočno spremenjen, tudi podatki o tem, ali je bila tožba za
izpodbijanje odpusta obveznosti zavrnjena ali zavržena;
7. če je bil sklep o odpustu obveznosti na podlagi pritožbe
proti temu sklepu spremenjen ali nadomeščen z novim sklepom, tako da je predlog za odpust obveznosti pravnomočno
zavrnjen, tudi:
– podatki o tem, ali je bil sklep spremenjen ali nadomeščen z novim sklepom,
– datum izbrisa sklepa o odpustu obveznosti iz evidence.
(3) Evidenca mora biti oblikovana tako, da je dostop do
posameznega sklepa o odpustu obveznosti omogočen po naslednjih parametrih o zadevi, v kateri je bil izdan sklep o odpustu obveznosti:
1. po identifikacijskih podatkih o dolžniku iz 17. člena
zakona ali
2. po opravilni številki zadeve in sodišču.
(4) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenco zajemajo tako, da se:
1. če je dolžnik vpisan v centralni register prebivalstva,
vnese dolžnikov EMŠO, drugi podatki pa se prevzamejo iz
centralnega registra prebivalstva ali
2. če dolžnik nima EMŠO in je vpisan v davčnem registru,
vnese dolžnikova davčna številka, drugi podatki pa se prevzamejo iz davčnega registra.
(5) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenci zajemajo skladno s prejšnjim odstavkom in usklajujejo na podlagi
povezanosti evidence s centralnim registrom prebivalstva in
davčnim registrom.
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4. člen

6. člen
(izbris sklepa iz evidence)

5. člen
(vsebina obvestila sodišča)
(1) Če se obvestilo sodišča nanaša na izdajo sklepa o
odpustu obveznosti, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o izdaji sklepa o odpustu obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– identifikacijske podatke o dolžniku iz tretjega odstavka
17. člena zakona,
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti in ime
sodišča, ki ga je izdalo,
– datum izdaje sklepa o odpustu obveznosti.
(2) Če se obvestilo sodišča nanaša na pravno dejstvo
pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, proti kateremu ni
bila vložena pritožba ali je bila pritožba zavržena ali zavrnjena,
mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum, ko je sklep o odpustu obveznosti postal pravnomočen.
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(3) Če se obvestilo sodišča nanaša na izdajo sklepa o
razveljavitvi odpusta obveznosti iz 412. člena zakona, mora
vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o razveljavitvi odpusta
obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– opravilno številko in datum sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.
(4) Če se obvestilo sodišča nanaša na pravno dejstvo
pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti iz
412. člena zakona, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta
obveznosti.
(5) Če je bil sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti pravnomočno spremenjen, tako da je bila tožba za izpodbijanje odpusta
obveznosti zavrnjena ali zavržena, mora sodišče o tem obvestiti
ministrstvo v treh delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti.
(6) Obvestilo sodišča iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta
obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum in opravilno številko in datum sklepa o zavrnitvi
ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti in sodišče, ki ga je izdalo,
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju
tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti.

(način pošiljanja obvestil sodišč glede postopkov
odpusta obveznosti)
Sodišče mora obvestiti ministrstvo o podatkih, ki se vpisujejo v evidenco (v nadaljnjem besedilu: obvestilo sodišča),
tako da obvestilo sodišča pošlje po elektronski pošti na naslov
stecaji.mp@gov.si.
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(1) Če je bil sklep o odpustu obveznosti na podlagi pritožbe proti temu sklepu spremenjen ali nadomeščen z novim
sklepom, tako da je predlog za odpust obveznosti pravnomočno zavrnjen, mora sodišče o tem obvestiti ministrstvo v treh
delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga
za odpust obveznosti.
(2) Obvestilo sodišča iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum izdaje sklepa o zavrnitvi predloga za odpust
obveznosti,
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za
odpust obveznosti.
(3) Ministrstvo na podlagi obvestila sodišča iz prvega
odstavka tega člena sklep o odpustu obveznosti izbriše iz
evidence.
(4) Ministrstvo izbriše sklep o odpustu obveznosti iz evidence, ko preteče deset let od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
7. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Podatki, vpisani v evidenci, so zaupne narave.
(2) Ministrstvo sme podatke, vpisane v evidenci, ali podatek, da glede določenega dolžnika v evidenci ni vpisov,
posredovati samo:
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1. sodišču, če te podatke zahteva po prvem odstavku
400. člena zakona, ali
2. tistemu, ki ima položaj dolžnika v postopku odpusta
obveznosti.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. oktobra 2008.
Št. 007-186/2008
Ljubljana, dne 7. avgusta 2008
EVA 2008-2011-0065
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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4. člen
(višina materialnih stroškov)
(1) Bolnišnica lahko zaračuna materialne stroške:
– prehrane, pri čemer cena obroka za starša ali drugo
osebo, ki skrbi za otroka, ni višja od cene obroka, ki jo bolnišnica zaračuna zaposlenemu osebju,
– nočitve po ceni v višini, ki jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek bolnišnica ne sme zaračunati več kot 20 eurov za dan nastanitve.
5. člen
(način plačila stroškov)
Materialni stroški nastanitve se poravnajo ob zaključku
stacionarne zdravstvene oskrbe otroka v plačilnem roku do
trideset dni od prejema računa. V primeru plačila po tem roku
se zaračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom.
6. člen
(oprostitev stroškov)

3639.

Pravilnik o višini materialnih stroškov
nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev

Na podlagi šestega odstavka 8. člena Zakona o pacientovih
pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o višini materialnih stroškov nastanitve
pri izvajalcu zdravstvenih storitev

(1) Bolnišnica lahko prosilca delno ali v celoti oprosti plačila stroškov nastanitve, če ugotovi, da jih ta ne more plačati brez
škode za nujno preživljanje sebe ali svoje družine, sobivanje z
otrokom pa je bilo za uspeh zdravljenja ključnega pomena.
(2) Bolnišnica odloča o oprostitvi iz prejšnjega odstavka
na obrazložen pisni predlog prosilca, kateremu se predložijo
ustrezne listine, iz katerih je razviden socialni in finančni položaj
prosilca in njegove družine.
(3) Bolnišnica odloča o oprostitvi stroškov tudi glede na
vrsto in težo bolezni otroka ter morebitnega obstoja posebnih
potreb otroka.

1. člen

7. člen

(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo materialni stroški in višina materialnih stroškov nastanitve, ki jih izvajalec zdravstvenih
storitev (v nadaljnjem besedilu: bolnišnica) lahko zaračuna za
potrebe izvrševanja pravice otrok do nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka (v nadaljnjem besedilu:
prosilec) v primeru stacionarne zdravstvene oskrbe otroka.
(2) Bolnišnica lahko zaračuna materialne stroške nastanitve največ v višini, ki je določena s tem pravilnikom.

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
26. avgusta 2008.
Št. 0070-90/2008/3
Ljubljana, dne 14. avgusta 2008
EVA 2008-2711-0070
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

2. člen
(pojem nastanitve)
Za nastanitev po tem pravilniku se štejejo obroki prehrane, ki jo bolnišnica nudi zaposlenim v bolnišnici, in nočitev na
primerni postelji.
3. člen
(obveznosti izvajalca zdravstvenih storitev)
(1) Bolnišnica zagotovi nastanitev na pisno ali ustno zahtevo prosilca.
(2) Bolnišnica lahko zavrne zahtevo iz prejšnjega odstavka le izjemoma, in sicer če pravice do nastanitve ne more
zagotoviti zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti ali drugih
utemeljenih razlogov, o čemer mora ustno obvestiti prosilca in
svojo odločitev tudi obrazložiti. Na zahtevo prosilca mora podati
tudi pisno obrazložitev.
(3) Bolnišnica pri odločanju o zagotovitvi nastavitve v primeru omejenih prostorskih zmogljivosti iz prejšnjega odstavka
kot prednost pri nastanitvi prosilca v primeru enakih pogojev
prosilcev upošteva merila, in sicer v naslednjem izključujočem
vrstnem redu:
– starost otroka,
– obstoj posebnih potreb otroka,
– krajevno oddaljenost bolnišnice od bivališča otroka oziroma prosilca,
– zdravstveno stanje otroka.

3640.

Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem
izobraževanju

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o javnih listinah v višjem strokovnem
izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo vrsta, vsebina in oblika
obrazcev javnih listin, način in roki izdajanja javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih izdajajo višje strokovne
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šole študentom, ki se izobražujejo po javno veljavnih študijskih
programih.
2. člen
(vrste javnih listin)
Javne listine v višjem strokovnem izobraževanju so:
a. javne listine o uspehu med izobraževanjem, in sicer:
indeks in potrdilo o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih,
b. javne listine o zaključku višjega strokovnega izobraževanja, in sicer: diploma in potrdilo o končanju višješolskega
študijskega programa in
c. javne listine o statusu študenta, in sicer: potrdilo o vpisu
in izpisnica.
3. člen
(način in roki izdajanja javnih listin)
šolo.

(1) Indeks se izda študentu ob vpisu v višjo strokovno

(2) Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po
višješolskem študijskem programu. Diplome se podeljujejo na
način in v rokih, ki jih določi višja strokovna šola, na zahtevo
študenta pa mu mora šola izdati diplomo v sedmih dneh po
končanem študiju.
(3) Potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa se študentu izda pred podelitvijo diplome.
(4) Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih in drugih
študijskih obveznostih se študentu izdata na njegovo zahtevo.
(5) Izpisnica se izda študentu, ki želi prestopiti v drugo
šolo oziroma se vpisati v drug študijski program ali pa se želi
izpisati.
4. člen
(nadomestne javne listine)
(1) Višja strokovna šola izda študentu, nadomestni indeks
oziroma diplomo, ki enakovredno nadomešča izvirnik izdane
javne listine, če predloži dokazilo, da je veljavnost izvirnika
uradno preklicana v skladu s predpisi zaradi izgube, uničenja,
poškodovanja ali odtujitve izvirnika zadevne javne listine.
(2) Nadomestni indeks oziroma diploma se izdata na istem obrazcu, na katerem se izdaja izvirnik, s tem, da se na tej
listini označi, da gre za nadomestno javno listino in se navede
katero javno listino nadomešča (št. in datum izdaje ter ime in
poslovni naslov izdajatelja izvirnika).
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se potrjujejo dejstva oziroma podatki (npr. o predmetih in doseženih ocenah oziroma kreditnih točkah ter opravljenih drugih
študijskih obveznostih in drugo);
4. osebno ime odgovorne osebe, ki je podpisnik javne
listine in njegova funkcija (ravnatelj, direktor in podobno);
5. evidenčna številka, pod katero je študent vpisan oziroma se vodijo zadevni podatki v evidencah šole in
6. datum in kraj izdaje javne listine.
6. člen
(skupna oblikovna pravila za obrazca indeksa in diplome)
Obrazca indeksa in diplome se tiskata v dvobarvnem tisku
in sicer s črno barvo in barvo P 525 U Pantone barvne lestvice.
V podtisku je lik slovenskega pesnika Franceta Prešerna in
faksimile Zdravljice. Tipografija črk je iz skupine URW, in sicer
Barbedor TCE in Futura TCE.
7. člen
(posebna oblikovna pravila za indeks)
(1) Obrazec indeksa je oblikovan kot knjižica velikosti 89
mm x 125 mm. Ima 28 oštevilčenih strani na brezlesnem 100
g/m2 papirju v dvobarvnem tisku. Platnice so izdelane iz umetnega usnja bordo barve, besedilo na naslovnici pa je napisano
v zlati barvi. Na prvi notranji strani je državni grb Republike
Slovenije v črni barvi v velikosti 7,3 x 9,3 mm.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je indeks lahko tudi v
elektronski obliki. Indeks v elektronski obliki mora imeti vse
bistvene podatke, ki so določeni v obrazcu indeksa, ki je v
prilogi tega pravilnika.
8. člen
(posebna oblikovna pravila za diplomo)
Obrazec diplome se tiska na 135 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju velikosti 210 mm x 297 mm (A 4 format)
v dvobarvnem tisku. Na obrazcu diplome je državni grb Republike Slovenije v zlati barvi (toplotni tisk s folijo) v velikosti
14,2 x 18,1 mm.
9. člen
(izdelava obrazcev)
Obrazce indeksa in diplome lahko tiska le tisti tiskar, s katerim višja strokovna šola sklene pogodbo o naročilu tiskanja.
III. KONČNE DOLOČBE

II. OBLIKA IN VSEBINA JAVNIH LISTIN
5. člen
(obrazci javnih listin)
(1) Javne listine se izdajajo na obrazcih, določenih v
skladu s tem pravilnikom.
(2) Indeks in diploma se izdajata na obrazcih, določenih
v prilogi tega pravilnika.
(3) Obrazce potrdila o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih, potrdila o končanju višješolskega študijskega
programa, potrdila o vpisu in izpisnice določi direktor oziroma
ravnatelj višje strokovne šole.
(4) Na obrazcih javnih listin iz prejšnjega odstavka morajo
biti navedeni naslednji podatki:
1. ime in poslovni naslov višje strokovne šole, ki izdaja
javno listino;
2. ime javne listine;
3. izrek javne listine, ki vsebuje osebno ime in datum
rojstva študenta, na katerega se nanaša in besedilo, s katerim

10. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom (Uradni list RS, št. 97/05).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2008
Ljubljana, dne 7. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0065
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Navodilo za obdelavo in posredovanje
podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na
ozemlju Republike Slovenije

Na podlagi devetega odstavka 35. člena in šestega odstavka 35.h člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni
list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve

NAVODILO
za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih,
ki se zaposlijo in delajo na ozemlju
Republike Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa oblike obdelave in posredovanje podatkov, ki jih na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) zbira in vodi Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod za zaposlovanje).
2. člen
Zavod za zaposlovanje za namene, določene v prvem
odstavku 35. in v prvem odstavku 35.h člena zakona, zbira in
vodi podatke o tujcih in delodajalcih iz drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka 35. člena ter iz tretjega in
četrtega odstavka 35.h člena zakona.
II. OBLIKA OBDELAVE PODATKOV V ZBIRKAH, DOSTOP
IN POSREDOVANJE PODATKOV PO NAMENIH
3. člen
(1) Za odločanje o izdaji ali razveljavitvi delovnih dovoljenj
in spremljanje stanja na trgu dela iz 35. člena zakona zavod
za zaposlovanje zbira in vodi podatke o tujcih in delodajalcih
iz drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka
35. člena zakona.
(2) Zavod za zaposlovanje lahko osebne podatke tujcev
in podatke o delodajalcih, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom, daje na voljo le na podlagi zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
4. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz 35. člena zakona zavod
za zaposlovanje obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi dostop do podatkov o številu veljavnih, izdanih in razveljavljenih
delovnih dovoljenj po vseh vrstah osebnih delovnih dovoljenj,
dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo ter do podatkov o
prijavah dela tujcev, ki v skladu s 24., 25., 26. in 27. členom
zakona ne potrebujejo delovnega dovoljenja.
(2) Zavod za zaposlovanje z obdelavo podatkov zagotovi,
da se podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov o razveljavljenih delovnih dovoljenjih, lahko dopolnijo s številčnimi podatki o državljanstvu tujcev, spolu, starosti, izobrazbi, poklicu,
dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni, in po območnih službah zavoda za zaposlovanje, ki so izdale delovno dovoljenje
oziroma v katerih je bila opravljena prijava dela tujca.
(3) Zavod za zaposlovanje zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena dostopni Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
na način, določen s splošnimi akti zavoda za zaposlovanje.
5. člen
(1) Zaradi spremljanja stanja na trgu dela, zaradi znanstvenoraziskovalnih in statističnih namenov ter zaradi izvajanja
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pravice do uvedbe varnostne klavzule zavod za zaposlovanje
zbira in vodi podatke iz tretjega in četrtega odstavka 35.h člena
zakona.
(2) Zavod za zaposlovanje lahko osebne podatke tujcev
in podatke o delodajalcih, pridobljene v skladu s prejšnjim
odstavkom, posreduje le na podlagi zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
6. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz 35.h člena zakona zavod
za zaposlovanje obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi
dostop do podatkov o številu državljanov držav članic Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, ter njihovih družinskih članov, ki so zaposleni oziroma
izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.
(2) Zavod za zaposlovanje z obdelavo podatkov zagotovi,
da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki po državljanstvu, spolu, starosti, strokovni izobrazbi
in dejavnosti, v kateri je tujec zaposlen, ter po območnih službah zavoda za zaposlovanje.
(3) Zavod za zaposlovanje zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvu dostopni na
način, določen s splošnimi akti zavoda za zaposlovanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Pravilnik o vrstah, postopkih in načinu vodenja evidenc tujcev, ki se
zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 68/03).
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2008
Ljubljana, dne 9. julija 2008
EVA 2007-2611-0026
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

3642.

Seznam izdane tehnične smernice

Na podlagi drugega odstavka 12. člena in v zvezi z drugim
odstavkom 11. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07)
izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za okolje
in prostor

SEZNAM
izdane tehnične smernice
I.
Izdana je bila naslednja prostorska tehnična smernica
TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, ki vsebuje naslednje
zahteve iz Pravilnika o pripravi in sprejemu tehničnih smernic
na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list
RS, št. 122/04):
– »Prostorske tehnične smernice (urbanistične, prostorske in ergonomske)« za zdravstvene objekte – bolnišnica,
zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo.
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II.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-2/2008/38
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EVA 2008-2711-0098
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3643.

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe
radijskih frekvenc
1. člen
(1) V prilogi A1 Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 10/06, 17/06 – popr., 81/07 in 100/07 – popr.),
se v vrsticah tabele frekvenčnih pasov 1710–1785 MHz in 1805–1880 MHz, dosedanje besedilo črta in nadomesti z:
1

2

3

4

5

Radio frekvenčni pas

Radio
komunikacijska
storitev

Državna
uporaba/Državna
souporaba

Načrt uporabe radijskih
frekvenc

Prilagoditve/
zahteve

1710–1785 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385,

1805–1880 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

Radioastronomija
1718,8 –
1722,2 MHz
DCS 1800
RTTE SC9
ECC/REC 05-08
EN 301 502
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA
2008/294/EC
2008/295/EC
PrRFbrezODRF
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
HCM
DCS 1800
RTTE SC9
ECC/REC 05-08
EN 301 502
DCS 180
GSM, DCS-1800
MCA
2008/294/EC
2008/295/EC
PrRFbrezODRF
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
HCM
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(2) V Prilogi C1.1. se vrstica 1 tabele priloge črta in nadomesti z:
1.

PrRFbrezODRF
(Uradni list RS,
št. 45/05, 37/06,
13/08)

Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc
Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc

Rules on radio frequencies that do not require the
decision of assignment of radio frequencies
Rules on supplement of Rules on radio frequencies
that do not require the decision of assignment of
radio frequencies
Rules on changes of Rules on radio frequencies that
do not require the decision of assignment of radio
frequencies

(3) V Prilogi C1.2. se za vrstico tabele priloge s številko 19 vrinejo nove vrstice tabele od 20 do 22 z naslednjo vsebino:
20

2007/344/EC

Commission Decision of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum
use within the Community (notified under document
number C(2007) 2085) (Text with EEA relevance)
(OJ L 129, 17. 5. 2007, p. 67–70)

Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v
Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko
C(2007) 2085) Besedilo velja za EGP.
(OJ L 129, 17. 5. 2007, p. 67–70)

21

2008/294/EC

Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft
(MCA services) in the Community (notified under
document number C(2008) 1256) (Text with EEA
relevance)
(OJ L 98, 10. 4. 2008, p. 24–27)

Odločba Komisije z dne 7. aprila 2008 o usklajenih
pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih
komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v
Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 98, 10. 4. 2008, p. 24–27)

22

2008/295/EC

Commission Recommendation of 7 April 2008 on
authorisation of mobile communication services on
aircraft (MCA services) in the European Community
(notified under document number C(2008) 1257)
(Text with EEA relevance)
(OJ L 98, 10. 4. 2008, p. 19–23)

Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o odobritvi
mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev
MCA) v Evropski skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1257) (Besedilo velja
za EGP)
(OJ L 98, 10. 4. 2008, p. 19–23)

Vrstice tabele priloge, ki sledijo, se na novo oštevilčijo, in sicer tako, da se dosedanjim številkam vrstic tabele dodeli številka,
ki je za 3 večja od prejšnje.
2. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2008-25
Ljubljana, dne 18. avgusta 2008
EVA 2008-2111-0070
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo

št. 381-6/2008-68 z dne 7. 7. 2008

Ministrstvo za notranje zadeve

št. 381-395/2008/4 (2821) z dne 7. 8. 2008

Ministrstvo za promet

št. 3722-5/2008/10-0044233 z dne 30. 7. 2008

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

št. 0070-17/2008-5 z dne 30. 7. 2008
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OBČINE
BENEDIKT

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOC. VARNOST

26.858,00

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na
svoji 16. redni seji dne 6. 8. 2008 sprejel

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

571.770,00

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

52.080,00

409

SREDSTVA IZLOČENA
V REZERVE

21.250,00

41

TEKOČI TRANSFERJI

719.887,00

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Benedikt
za leto 2008

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

417.948,00

412

TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ.
IN USTANOVAM

97.371,00

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2008 (Uradni list RS, št. 61/08) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.569.937,98

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

2.569.937,98

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

15.700,00

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

12.300,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

3.400,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

75.943,00

3644.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2008

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta
2008

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

4.220.501,98

70

DAVČNI PRIHODKI

1.309.558,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.188.757,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

56.026,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

64.775,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.450,00

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

722

III.

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN

2.720,00

750

PREJETA POSOJILA DANIH
POSOJIL

110.270,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

394.716,98

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

7.100,00

V.

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽ. (44)

1.391.958,00

44

74

TRANSFERNI PRIHODKI

965.389,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH

740

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

440

DANA POSOJILA

549.873,00

441

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB

VI.

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

1.399.058,00

415.516,00
C

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

4.144.558,98
839.034,00

171.184,00

0,00

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
(75)
75

II.

33.384,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

546.496,98
37.340,00

167.076,00

0,00

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

500.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

500.000,00
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500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

500.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

575.800,00

55

ODPLAČILA DOLGA

575.800,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

575.800,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SRED. NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

143,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–75.800,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

–75.943,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

39.439,00«

2. člen
Ostali členi odloka ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41002-005/2007-19
Benedikt, dne 11. avgusta 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BRASLOVČE
3645.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
PA18 – Parižlje (Beharič)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan
Občine Braslovče dne 8. 8. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA18 – Parižlje
(Beharič)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema eno manjšo parcelo znotraj naselja Parižlje. V preteklosti je bil na tem območju v veljavi zazidalni načrt, ki pa je
na tej parceli predvideval gradnjo stanovanjske hiše, kar pa
ni pogodu investitorju. Februarja 2008 pa je Občina Braslovče
sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). S sprejetjem novih
prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne
infrastrukture v Parižljah razveljavila zazidalni načrt ter predpisala za območje Pariželj sanacijski občinski lokacijski načrt (po
novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim želi vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno
opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa sta investitorja Beharič Fuad in Zdenka,
Novi dom 32 a, 1420 Trbovlje, dala pobudo za izdelavo OPPN
za njuno parcelo, in sicer št. 538/324, k.o. Spodnje Gorče. Ker
občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v naselju Parižlje

trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje,
je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN
samo za navedeno parcelo.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišče s parc.
št. 538/324, k.o. Spodnje Gorče. Okvirno območje OPPN je
veliko 970 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi investitor
sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in
mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska
cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
Ljubljana (za presojo vpliva na okolje),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja
prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno
upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo
nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali
utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje
dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v
svetovnem spletu (na spletnih straneh www.braslovce.si) in
ga pošlje MOP.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DOBROVA - POLHOV GRADEC
3646.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo

Na podlagi 57. člena ZPNačrt ter v skladu s 7. in
30. členom Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec,
Lovro Mrak, dne 31. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo
1.
Obrazložitev
Ker bo nameravan poseg zaradi obsega imel povečane
vplive na obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo, bo potrebno le-to rekonstruirati tudi v območju, ki presega z planskim
aktom predvideno ureditveno obdelave.
2.
Sklep
Ureditveno območje skupaj zrazširjeno območje obdelave
obsega naslednje parcele:
1/1, 1/2, 2/1, 2/1, 2/2, 2/3, 5/1, 22, 26/2, 29, 30, 31/1, 31/3,
32, 33, 35/1, 35/2, 36/1, 36/3, 37/1, 37/2, 38, 39/2, 44/1, 44/2,
45, 46, 47/2, 47/3, 47/5, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 64, 71/1, 72/1,
72/2, 75/2, 76, 101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 102/1, 102/2, 103/1,
103/6, 104/4, 104/7, 110, 111/2, 112/1, 112/2, 112/3, 114/2,
115/2, 115/3, 115/5, 115/6, 115/7, 117/1, 117/3, 708/2, 708/3,
709/2, 709/3, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1006/10,
1006/11, 1006/12, 1007, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1036/5,
1036/6, 1036/7, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1041/1, 1041/2,
1041/3, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1041/7, 1041/8, 1041/9,
1043/2, 1044, 1059/5, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061,
1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1063, 1084/1, 1084/2, 1084/3,
1084/4, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1088, 1089/1, 1089/2,
1089/3, 1089/4, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, 1089/9,
1089/10, 1089/11, 1090/1, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1091/1,
1091/2, 1092/1, 1092/3, 1092/4, 1094/1, 1094/2, 1095, 1105/2,
1106, 1107/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1249/1, 1249/7,
1250/1, 1251, 1263, 1265, 1267, 1268, 1269, 1271, 1336/1,
1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/6, 1336/7, 1336/8, 1338,
1340/1, 1340/2, 1340/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350/1, 1352,
1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2,
1357/1, 1357/2, 1357/3, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1357/7,
1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1359, 1362/4, 1362/5,
1369, 1370/7, 1371/1, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/5, 1372/6,
1372/7, 1372/8, 1372/9, 1372/10, 1372/11, 1373/1, 1373/2,
1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/6, 1373/7, 1373/8, 1373/9,
1373/10, 1373/12, 1374/2, 1383/1, 1383/2, 1383/4, 1385/9,
1390/1, 1390/2, 1392, 1393, 1394/2, 1395/1, 1395/2, 1395/3,
1395/13, 1396/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 1401/1, 1401/5,
1403, 1405, 1406/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1411, 1414,
2123/2, 2123/3, 2123/4, 2133/1, 2133/2, 2133/3, 2134, 2149,
2158, 2159, 2173/1, 2173/3, 2173/6, 2173/11, 2173/12.
Vse parcele so k.o. Šujica.
V primeru potrebe se območje lahko dodatno razširi.
3.
Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Naš
časopis, na svetovnem spletu in se ga pošlje Ministrstvu za
okolje in prostor RS.

Št.

83 / 22. 8. 2008 /

Stran

11799

4.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007-12
Dobrova, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

3647.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta (OPN) in okoljskega
poročila na podlagi celovite presoje vplivov na
okolje (CPVO), ki se izdela v okviru izdelave OPN

Na podlagi 50. člena ZPNačrt župan Občine Dobrova
- Polhov Gradec objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) in okoljskega poročila na podlagi
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki se
izdela v okviru izdelave OPN
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo potekala od 10. septembra, 2008 do 10. oktobra,
2008 (30 dni) v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec ob
delavnikih od 9.00 do14.00 ure in v sredo do 17.00 ure. To
naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve v glasilu Naš časopis, Uradnem listu, ter spletnem
naslovu www.dobrova-polhovgradec.si.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo v prostorih kulturnega doma na Dobrovi, ulica
Vladimirja Dolničarja 2, 2. oktobra, 2008, ob 17.00 uri. Javno
obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo
posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek strateškega dela OPN in okoljsko poročilo v pisni
obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec,
ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, z oznako »Javna
razgrnitev OPN – pripombe«, ali z vpisom v knjigo pripomb na
mestu javne razgrnitve. Pripombe in mnenja bo možno podati
v času javne razgrnitve.
Št. 350-0008/2007-60
Dobrova, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

3648.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in
javni obravnavi sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje
1986–1990, za območje Občine Dobrova Polhov Gradec

Na podlagi 50. člena ZPNačrt župan Občine Dobrova
- Polhov Gradec objavlja

Stran

11800 /

Št.

83 / 22. 8. 2008

JAVNO NAZNANILO
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
- Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
- Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec bo potekala od 10. septembra, 2008 do
10. oktobra, 2008 (30 dni) v prostorih Občine Dobrova – Polhov
Gradec ob delavnikih od 9.00 do14.00 ure in v sredo do 17.00
ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve v glasilu Naš časopis, Uradnem listu, ter spletnem naslovu www.dobrova-polhovgradec.si.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
- Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova
- Polhov Gradec bo v prostorih kulturnega doma na Dobrovi,
ulica Vladimirja Dolničarja 2, 2. oktobra, 2008, ob 17.00 uri.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo
posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen
osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Dobrova-Polhov Gradec v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, z oznako »Javna razgrnitev SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA - pripombe«,
ali z vpisom v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve. Pripombe
in mnenja bo možno podati v času javne razgrnitve.

Uradni list Republike Slovenije
katerega je izdelal ARPROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5,
8290 Sevnica, pod številko SDZN 28/06, maj 2008. Prostorsko izvedbeni načrt, katerega se s tem postopkom spreminja
in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom zazidalnem načrtu
za območje Taborje II. (Uradni list RS, št. 20/91) na podlagi
določil Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(ZUNDPP). Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se pripravi za severni kare nad cesto na zemljiščih s
parc. št.: 52, 51/2, 51/1, 49/1d, 546/1 k.o. Laško in za južni
kare pod cesto 120/1, 119/1, *239/2, 121/3 k.o. Reka (d-pomeni delno).
II.
Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, predverje Urada župana. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni, in sicer od 22. 8. 2008 do 21. 9. 2008. Ogled
razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem
času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana
javna obravnava v prostorih Šmocla, Mestna ulica 2, (Občinska
stavba) v sredo 17. 9. 2008 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko
podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani
občine: www.lasko.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani
ali prizadeti najkasneje do vključno 21. 9. 2008. Pripombe in
pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih
mestih (Tajništvo urada župana, sedež KS Laško, Savinjsko
nabrežje 6, Laško) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na
Oddelek za okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško.
Št. 3505-2/2006
Laško, dne 11. avgusta 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Št. 350-0002/2008-34
Dobrova, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

LJUBLJANA
LAŠKO
3649.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za del območja
Taborje II. Laško (KS 11)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je župan Občine Laško sprejel

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del območja Taborje II.
Laško (KS 11)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško,

3650.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja Rožna dolina

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja Rožna
dolina
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (v nadaljevanju OPPN), ki v dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta (IPN MOL) obsega
območja enot urejanja prostora z oznakami RD-187, RD-200,
RD-229, RD-222, del RD-219 in del RŽ-3.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina je v Dolgoročnem
planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86
in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99,
26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00,
37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04 in 69/04) opredeljeno kot parkovno, športno, rekreacijsko območje.
Za območje veljajo določila Odloka o ureditvenem načrtu
za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Uradni list RS,
št. 123/04), po katerem so površine namenjene ureditvi parkovnih in rekreacijskih površin z dvema objektoma – študentskima
domovoma (oziroma drugih objektov javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa ali zdravstva),
vrtnariji, javnim komunikacijam ter ureditvi mirujočega prometa
in nove prometne povezave z Večno potjo.
Predvidena gradnja študentskih domov ni bila realizirana. Novi lastnik zemljišč na tem delu načrtuje gradnjo ca. 150
terasnih stanovanj v treh večstanovanjskih objektih, obdanih
z vrtovi in skupnimi zelenimi površinami in parkirnimi mesti
(2 PM/stanovanje) v kletnih etažah. Obstoječi ureditveni načrt
ne omogoča realizacije nameravane gradnje, zato je treba
izdelati OPPN.
Glede na to, da je v dopolnjenem osnutku izvedbenega
prostorskega načrta (IPN MOL) namenska raba v severnem
delu obravnavanega območja opredeljena kot območje kmetijske proizvodne dejavnosti – vrtnarije, srednji in obvodni pas
kot zelena in parkovna površina, ter južni del kot območje
za stanovanja, je pobuda za gradnjo stanovanjskih objektov
utemeljena.
Izdelava OPPN je vezana na sprejem strateškega prostorskega načrta (SPN MOL) in izvedbenega prostorskega
načrta (IPN MOL).
3.
Območje OPPN
Obravnavano območje leži na severozahodu območja
Rožne doline in sega na zahodu do Glinščice, na severu
vključuje del Večne poti, na jugu do Ceste VI, na vzhodu pa
vključuje del obstoječe ceste XVII s predvidenim podaljškom
do Večne poti.
Površina območja je cca 47000 m2, od tega meri južni
del, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, cca 17000 m2.
V območje nove ureditve so vključene tudi ureditve obodnih
cest ter ureditve javnih parkovnih površin v osrednjem delu in
v obvodnem pasu.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. RS, Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska
oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno
obrambo)
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9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN je izbrana strokovna rešitev,
ki jo je izdelal Ofis arhitekti, projektivni biro d.o.o.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga
OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa,
vendar ne prej kot bosta sprejeta SPN in IPN MOL. Upoštevani
so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in
investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-28/2008-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3651.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Bavarskega dvora

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Bavarskega dvora
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju: OPPN) za dele območij urejanja CO 2/1
Bavarski dvor, CO 2/2 Bavarski dvor, CO 2/7 KO-RA bar, CT 9
Slovenska cesta in CT 12 Tivolska cesta I, ki vsebuje:
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– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– 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,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih,
ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1.

2.
3.

4.

Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz dolgoročnega plana
1.2 Izsek iz srednjeročnega plana
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN
3.2 Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
3.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč na katastrskem načrtu
3.4 Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč na geodetskem načrtu
3.5 Javne površine na katastrskem načrtu
3.6 Javne površine na geodetskem načrtu
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev
4.1 Ureditvena situacija – pritličje
4.2 Ureditvena situacija – tipična etaža
4.3 Ureditvena situacija – 1. klet
4.4 Ureditvena situacija – tipična klet
4.5 Značilni prerezi
4.6 Zbirni načrt komunalne javne infrastrukture
4.7 Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija
4.8 Načrt intervencijskih poti

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000

M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:1000
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6375 v novembru
2007.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN zajema dele območja urejanja CO 2/1,
CO 2/2, CO 2/7, CT 9 in CT12 ter se delno nahaja v katastrski
občini Ajdovščina in delno v katastrski občini Tabor.
Površina območja OPPN znaša 10.317 m².
Območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parcelnih
številk:
– v katastrski občini Ajdovščina: 2271/1, 2271/2, 2272,
2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2276/1, del 2276/2, 2280, del
2468, del 3255/1, del 3269, del 3274/1, 3274/2, 3311,
– v katastrski občini Tabor: 2149, del 2150/1, 2160/1,
2160/2, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2163, del
2168/1, del 3786, 3788.
2. Meja
Meja območja OPPN se prične na severozahodnem
delu območja, v točki št. 1, ki se nahaja na parceli št. 3311,
v katastrski občini Ajdovščina, od koder poteka proti severu
do točke 2. Od točke 2 meja poteka proti vzhodu po parcelah
št. 3255/1 in 3274, kjer sledi poteku roba Tivolske ceste do
točke št. 119. Od točke št. 119 do točke št. 120 meja območja OPPN poteka preko Slovenske ceste, parcela št. 3274/1
v katastrski občini Ajdovščina. V nadaljevanju meja območja
OPPN sledi poteku roba ceste Trg osvobodilne fronte po
parceli št. 3274 v katastrski občini Ajdovščina in 2150/1 v
katastrski občini Tabor do točke št. 128. V točki 128 meja
območja OPPN poteka proti jugu do točke št. 10. Od točke
št. 10 do točke št. 18 meja območja OPPN poteka po zunanjih fasadah obstoječih objektov in po parceli št. 2168/1 ter
po zahodnih mejah parcel št. 2166 in 2167. Meja območja
OPPN v nadaljevanju poteka delno po zahodni meji in delno po južni meji parcele št. 2168/1 do točke št. 20. V točki
št. 20 meja območja OPPN prečka Pražakovo ulico, parcela
št. 3786, in poteka po vzhodni meji obstoječe rampe, parcela št. 3788, do točke št. 21. Od točke št. 21 do točke št. 22
meja območja OPPN prečka parcelo št. 2468, ki se nahaja
v katastrski občini Ajdovščina, in od točke št. 22 do točke
št. 24 poteka po severni meji parcele št. 2467 v katastrski
občini Ajdovščina. V točki št. 24 meja območja OPPN obrne
smer proti severu in pri tem poteka preko parcele št. 2468
v katastrski občini Ajdovščina in po parceli št. 3786, ki se
nahaja v katastrski občini Tabor. Od točke št. 26 do točke
št. 30 meja območja OPPN poteka proti zahodu po meji območja urejanja CO 2/2 in CO 2/1, in pri tem poteka po parceli
št. 3786 in v nadaljevanju preko parcele št. 3274/1, Slovenska cesta, že v katastrski občini Ajdovščina in po južni meji
parcele št. 3269. V točki št. 30 meja območja OPPN obrne
smer in do izhodiščne točke št. 1 poteka proti severu, pri
čemer delno prečka Dvoržakovo ulico, parcela št. 3269, in v
nadaljevanju poteka po zahodni meji parcele št. 2274/2 do
točke št. 34 in v nadaljevanju do točke št. 35 po zahodni meji
parcele št. 2276/2, do točke št. 36, preko parcele št. 2276/2,
in v nadaljevanju po zahodnih mejah parcel št. 2276/1, 2272,
2271/1 in preko parcele št. 2276/2 do točke št. 40. Od tu poteka meja OPPN proti vzhodu preko parcel št. 2271/2, 3311
v katastrski občini Ajdovščina do izhodiščne točke št. 1.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja poteka območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«
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in št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN se nahaja na stičišču notranjega mestnega obroča s severno vpadnico – Dunajsko cesto in kot
tako predstavlja severni vstop v mestno središče. Pomen
lokacije narekuje premišljeno oblikovanje območja, uvedbo
prostorskih dominant, namembnost objektov centralnih dejavnosti in javno rabo zunanjih površin območja.
Območje OPPN se navezuje na sosednja območja po
obstoječih obodnih cestah, peš komunikacijah in kolesarskih poteh. Zaradi načrtovanih ureditev bo potrebna njihova
rekonstrukcija.
Ureditev podaljška Pražakove ulice z ukinitvijo uvozno – izvozne klančine je predvidena tako, da z izvedbo
priključka na Slovensko cesto omogoča uporabo podaljška
Pražakove ulice tudi za motorni promet.
Primanjkljaj parkirnih mest za nove objekte, ki jih ni
mogoče v celotnem številu urediti v območju OPPN, bo nadomeščen s predvideno uporabo obstoječih in predvidenih
parkirnih hiš v sosednjih območjih (parkirne hiše Kozolec,
parkirne hiše v okviru načrtovanega Potniškega centra Ljubljana). Zaradi bližine in dostopnosti javnega prometa (avtobusni promet, železnica) v območju OPPN in sosednjih
območjih se predvideva manjša uporaba osebnih vozil za
dostop do objektov.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– redna vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije objektov,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture.
9. člen
(namembnost znotraj območja OPPN)
Območje OPPN je namenjeno gradnji poslovnih objektov z javnim programom in s stanovanji.
Na območju OPPN so dopustne:
– trgovske dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– stanovanjska dejavnost – poslovni apartmaji,
– storitvene dejavnosti,
– gostinske dejavnosti,
– kulturnorazvedrilne dejavnosti in
– hotel.
V kletnih etažah je dopustna ureditev parkirišč, tehničnih prostorov, skladišč in poslovnih prostorov za tehnično
spremljavo objekta. V prostorski enoti P1 so v 1. kletni etaži
obstoječega objekta dopustne tudi:
– trgovske dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– storitvene dejavnosti,
– gostinske dejavnosti in
– kulturnorazvedrilne dejavnosti.
V pritličju je obvezen javni program.
Zgornje etaže so namenjene predvsem poslovnim dejavnostim, dopustne so tudi ostale navedene dejavnosti.
Stanovanja (poslovni apartmaji) so dopustna v posamezni
prostorski enoti do max. 50% površin nadstropnih etaž.
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Tehnične etaže so namenjene zgolj ureditvi tehničnih
prostorov.
10. člen
(zazidalna zasnova)
Območje OPPN je razdeljeno na pet prostorskih enot: P1,
P2, C1, C2 in C3.
V prostorskih enotah P1 in P2 je predvidena ohranitev
obstoječega objekta, gradnja novih objektov, ureditev parkirnih
površin pod objekti ter zunanja ureditev.
Prostorske enote C1, C2 in C3 so javne prometne površine.
Zunanje površine OPPN so urejene kot javne.
Dopustna je ureditev podzemnih povezav med prostorskima enotama P1 in P2, med prostorsko enoto P1 in območjem
južno od Dvoržakove ulice ter prostorsko enoto P2 in območjem Potniškega centra Ljubljana.
PROSTORSKA ENOTA P1
V prostorski enoti P1 je predvidena ohranitev obstoječe
stolpnice Tivolska cesta 50. Vzhodno od obstoječe stolpnice,
ob Dvoržakovi ulici, je predvidena gradnja nove stolpnice.
Pod nivojem terena je v novi stolpnici predvidena ureditev parkirne hiše v največjem možnem številu kletnih etaž,
vendar ne manj od štirih. Število oziroma globina kletnih etaž
bo določena na podlagi nivoja podtalnice in geomehanskega
stanja terena.
Dopustna je ureditev povezav nove stolpnice z obstoječo
stolpnico Tivolska cesta 50. V kletnih etažah obstoječe stolpnice Tivolska cesta 50 je dopustna ureditev povezav z objektom
Tivolska cesta 48.
PROSTORSKA ENOTA P2
Zahodno od obstoječega objekta Cigaletova ulica 15, ob podaljšku Pražakove ulice, je predvidena gradnja nove stolpnice.
Za pridobitev arhitekturne rešitve mora investitor izvesti
natečaj. Arhitekturna rešitev mora upoštevati meje predvidenega objekta, prikazane v grafičnem delu odloka.
Pod nivojem terena je v novi stolpnici predvidena ureditev parkirne hiše v največjem možnem številu kletnih etaž,
vendar ne manj od petih. Število oziroma globina kletnih etaž
bo določena na podlagi nivoja podtalnice in geomehanskega
stanja terena.
V kletnih etažah je predvidena ureditev dostopa do podzemnih etaž obstoječih objektov Cigaletova ulica 15 in Slovenska cesta 58. Z ureditvijo podzemne povezave z objektom na
Slovenski cesti 58 se mora obstoječi uvoz v podzemne etaže
objekta iz Pražakove ulice ukiniti.
PROSTORSKE ENOTE C1, C2 IN C3
Prostorska enota C1, ki ločuje prostorski enoti P1 in P2,
obsega del Slovenske ceste in je namenjena motornemu in
javnemu potniškemu prometu z ločenimi kolesarskimi in peščevimi hodniki.
Prostorska enota C2 obsega del Dvoržakove ulice in je
namenjena motornemu prometu z ločenimi peščevimi hodniki.
Prostorska enota C3 obsega del Pražakove ulice in je
namenjena dostopu motornih vozil do podzemnih parkirnih
površin ter površinam za pešce. Pražakovo ulico je dopustno
priključiti na Slovensko cesto po sistemu priključevanja desno-desno.
Zazidalna zasnova je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1
»Ureditvena situacija – pritličje«, št. 4.2 »Ureditvena situacija – tipična etaža«, št. 4.3 »Ureditvena situacija – 1. klet«, št. 4.4 »Ureditvena situacija – tipična klet« in št. 4.5 »Značilni prerezi«.
11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– začasni objekti:
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi: sezonski gostinski vrtovi brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij, podestov in ograj;
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– začasni objekti, namenjeni prireditvam: oder z nadstreškom in prodajni ali reklamni kiosk;
– javni spomeniki;
– skulpture in druge prostorske instalacije;
– vodnjaki in okrasni bazeni.
Pogoji za gradnjo pomožnih infrastrukturnih objektov so
opredeljeni v 23. členu tega odloka.
Ostalih enostavnih objektov ni dopustno graditi oziroma
postavljati.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
PROSTORSKA ENOTA P1
Stavbna masa objekta je členjena. Vzhodni del objekta od
tretje etaže konzolno previseva proti Slovenski cesti.
Fasada objekta je iz ravnih ploskev, brez izrazitih detajlov.
Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom, v terasnem delu pohodne. Na ravnih delih streh so dopustne ograje
in parapeti.
Na strehah je dopustna postavitev oblikovno ustrezno
zastrtih tehničnih naprav, anten ter antenskih drogov.
PROSTORSKA ENOTA P2
Objekt je sestavljen iz dveh volumnov: stolpnice in nizkega dela – baze. Del severne fasade stolpnice je dopustno
podaljšati za max. 4,3 m izven linije južne fasade objekta Cigaletova ulica 15, pri čemer pa mora vsaj 30% fasade predvidene
stolpnice ostati na tej liniji.
Oblikovanje objekta bo določeno z natečajno rešitvijo, ki
mora biti po izrazu skladna z objektoma v prostorski enoti P1.
13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Zunanje površine v nivoju pritličja se oblikuje z elementi
javnega trga.
Zunanje površine je dopustno opremiti z mikrourbano
opremo. V projektu zunanje ureditve je potrebno celostno oblikovati in določiti mikrolokacije naslednjih elementov:
– klopi, korita za rože, smetnjaki ipd.,
– površine za oglaševanje (npr. plakatne stebre, samostoječe svetlobne table ipd.) in jih umestiti na sprejemljive
mikrolokacije v skladu z rabo, predvideno ureditvijo in ostalimi
predpisi,
– drogovi za zastave,
– stojala za kolesa (pokrita in nepokrita).
Elementi mikrourbane ureditve morajo biti oblikovani enotno za celotno območje OPPN.
Vse ureditve morajo biti dostopne oziroma uporabne za
funkcionalno ovirane ljudi v skladu z veljavnimi predpisi.
Prezračevanje podzemnih etaž je predvideno na nivoju
terena, objekti prezračevanja morajo biti postavljeni čim bolj
neopazno, oblikovno morajo biti usklajeni z zunanjo ureditvijo, obravnavani kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve
parterja.
PROSTORSKA ENOTA P1
Zunanja ureditev obsega površino med predvidenim
objektom in obstoječima objektoma Tivolska cesta 48 in Tivolska cesta 50. Površino se oblikuje kot enotno ploščad. Tlak
mora biti enovite barve in brez izrazitega vzorca. Višinske razlike na ploščadi je potrebno tlakovati tako, da se različni nivoji
na stikih tudi vizualno ločijo.
Dopustna je ureditev pokritega zunanjega vrta h gostinskemu lokalu na severni strani predvidenega objekta. Površine
pokritega zunanjega vrta se ne smejo zapirati in omejiti.
Glavni vhod v objekt je predviden na vzhodni strani. Iz
Dvoržakove ulice je urejen dostop in dovoz v kletne etaže
objekta.
PROSTORSKA ENOTA P2
Zunanja ureditev na območju prostorske enote P2 obsega površine neposredno ob križišču med Slovensko cesto in

Uradni list Republike Slovenije
Trgom OF ter površine med predvidenim objektom in objektoma Pošte in Telekoma. Na južni strani se stikajo z zunanjimi
površinami v prostorski enoti C3, ob izteku Pražakove ulice.
Oblikovati jih je treba kot enotno ploščad.
PROSTORSKA ENOTA C3
Prostorska enota C3 bo oblikovana kot ploščad. Tlakovanje mora biti enako kot v prostorski enoti P2, tako da ploščadi
skupaj tvorita enotno površino. Vozišče podaljška Pražakove
ulice je treba označiti z drugačnim tlakovanjem oziroma z oznakami v tlaku. Ob podaljšku Pražakove ulice je treba na obeh
straneh vozišča zasaditi drevored.
Zasnova zunanje ureditve je razvidna iz grafičnega načrta
št. 4.1 »Ureditvena situacija – pritličje«.
14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
PROSTORSKA ENOTA P1
Tlorisna zasnova objekta je nepravilne oblike. Tlorisne
dimenzije objekta se spreminjajo po etažah.
Tlorisne dimenzije pritličja so: 34,0 m x 22,0 m.
Tlorisne dimenzije tipične etaže so: 36,0 m na zahodni
in 34,0 m na vzhodni strani x 24,5 m na južni in 24,0 m na
severni strani.
Tlorisne dimenzije kleti so: 59,0 m x 31,0 m.
PROSTORSKA ENOTA P2
Tlorisna zasnova objekta je nepravilne oblike. Tlorisne
dimenzije objekta se spreminjajo po etažah.
Tlorisne dimenzije pritličja baze so: 57,0 m x 26,0 m na
južni in 18,8 m na severni strani.
Tlorisne dimenzije nadstropij baze so: 57,0 m x 29,0 m na
južni in 20,5 m na severni strani.
Tlorisne dimenzije tipične etaže stolpnice so: 31,5 m x
26,0 m.
Tlorisne dimenzije kleti so: 66,0 m x 43,0 m.
2. Višinski gabariti
Višina stolpnic je 72 m. Ta omejitev velja za zgornjo koto
zadnje plošče, nad to koto je dovoljena le izvedba prostorov
za tehnične naprave, strojne inštalacije in telekomunikacijske
naprave.
V pritličju objektov je dopustna ureditev medetaže.
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim potekom obodnih cest: 297,90 – 298,60 nvm.
PROSTORSKA ENOTA P1
Kleti:
minimalno 4K
Stolpnica:
do P+22+tehnična etaža
Tehnična etaža je lahko max. višine 4,8 m.
Izhodiščna kota je 298,60 nmv.
PROSTORSKA ENOTA P2
Kleti:
minimalno 5K
Baza:
P+2
Stolpnica:
do P+22+tehnična etaža
Tehnična etaža je lahko max. višine 4,8 m.
Izhodiščna kota je 298,20 nmv.
Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ureditvena situacija – pritličje« in 4.7 »Prometno
tehnična situacija, idejna višinska regulacija«.
3. Kapacitete območja
Površina območja OPPN: 10.317 m².
PROSTORSKA ENOTA P1
Površina prostorske enote: 3.302 m².
BTP nad nivojem terena novogradnje: max. 17.300 m².
BTP kletnih etaž novogradnje: 6.200 m².
PROSTORSKA ENOTA P2
Površina prostorske enote: 2.996 m².
BTP nad nivojem terena: max. 21.500 m².
BTP kletnih etaž: 15.000 m².
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ureditvena situacija – pritličje«,
št. 4.2 »Ureditvena situacija – tipična etaža«, št. 4.3 »Uredi-
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tvena situacija – 1. klet«, št. 4.4 »Ureditvena situacija – tipična
klet« ter št. 4.5 »Značilni prerezi«.
15. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
V območju prostorske enote P1 so na obstoječi stolpnici
dopustna vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne
spreminja zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova objekta.
Fasadni plašč stolpnice je dopustno obnoviti enotno za cel
objekt.
Na Mednarodni telefonski centrali, ki stoji na jugovzhodnem delu križišča Slovenske ceste in Trga osvobodilne fronte
ter povezuje poštno palačo – objekt Trg osvobodilne fronte 16
in stolpnico pošte – objekt Cigaletova ulica 15, so dopustna
vzdrževalna dela v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
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Površina znaša 23 m2.
2. Površine, namenjene javni rabi
Zunanje površine v prostorskih enotah P1 ter P2 se namenijo javni rabi in obsegajo zemljišča parcelnih številk:
– k.o. Ajdovščina: 2271/1, del 2271/2, 2272, del 2274/1,
del 2274/2, 2275, 2276/1, del 2276/2, del 2280, del 3274/2,
del 3311,
– k.o. Tabor: 2160/1, 2160/2, del 2161/1, 2161/2, del
2162/1, del 2162/2, 2162/3, del 2163, del 2168/1.
Površina, namenjena javni rabi, znaša 3350 m2.
Javne površine in površine, namenjene javnemu dobru, so
razvidne iz grafičnega načrta št. 3.5 »Javne površine na katastrskem načrtu« in 3.6 »Javne površine na geodetskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen

IV. NAČRT PARCELACIJE

(etapnost gradnje)

16. člen

Posegi v območju OPPN se lahko izvajajo etapno, po
posameznih prostorskih enotah.

(načrt parcelacije)
Gradbena parcela predvidenega objekta GP1 v prostorski
enoti P1 obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Ajdovščina: del 2274/1, 2275, del
3255/1, del 3269, del 3274/1, del 3274/2, del 3311.
Površina GP1 znaša 1624 m2.
Gradbena parcela predvidenega objekta GP2 v prostorski
enoti P2 obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Tabor: del 2161/1, 2161/2, del 2162/1,
del 2162/2, 2162/3, 2163.
Površina GP2 znaša 2185 m2.
Gradbena parcela obstoječega objekta GP3 v prostorski
enoti P1 obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Ajdovščina: 2271/1, del 2271/2, 2272,
2273, del 2274/2, 2276/1, del 2276/2, 2280, del 3311.
Površina GP3 znaša 1686 m2.
Del gradbene parcele objekta Telekoma GP4 v prostorski
enoti P2 obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Tabor: del 2160/1, 2160/2, del
2168/1.
Površina GP4 znaša 811 m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta
št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč na geodetskem načrtu«.
17. člen
(javne površine)
1. Površine, namenjene javnemu dobru
Površine, namenjene javnemu dobru, so površine prostorskih enot C1, C2 in C3 in obsegajo zemljišča parcelnih
številk:
– v katastrski občini Ajdovščina: del 2274/1, del 2274/2,
del 2468, del 3255/1, del 3269, del 3274/1, del 3274/2, del
3311;
– v katastrski občini Tabor: 2149, del 2150/1, del 2160/1,
del 2161/1, del 2162/2, del 2162/1, del 3786, 3788.
Površine, namenjene javnemu dobru, znašajo 4293 m2.
Površine C1-5 in C1-6 v prostorski enoti C1 so površine,
namenjene javnemu dobru, na katerih je pod nivojem terena
dopustno urediti kletne etaže. Za omenjene površine je treba
zagotoviti lastniški prenos v last Mestne občine Ljubljana.
Površina C1-5 obsega del zemljišča s parcelno številko
3274/2, v katastrski občini Ajdovščina.
Površina znaša 21 m2.
Površina C1-6 obsega del zemljišča s parcelno številko
3274/2, v katastrski občini Ajdovščina.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
V območju OPPN so evidentirane enote kulturne dediščine, ki so vpisane v Register nepremične kulturne dediščine in
za njih veljajo naslednji pogoji:
Enota 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana:
– območje je razglašeno za arheološki spomenik (Odlok
o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za
kulturni in zgodovinski spomenik; Uradni list SRS, št. 46/90),
– kjer območje še ni prizadeto z gradnjo, bo potrebno
opraviti predhodna arheološka izkopavanja.
Enota 328 Ljubljana – Mestno jedro:
– na vzhodnem delu območja obravnave je dopustno zasnovati objekt, ki bo razmeroma enakega višinskega gabarita
kot objekt na zahodni strani (arh. Mihelič) tako, da bo ustvarjen
vhod – portal v mesto s poudarki.
Enota 14296 Ljubljana – Mednarodna avtomatska centrala:
– v stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi
deli v skladu s pogoji Zavoda za varovanje kulturne dediščine
Slovenije.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, in sicer v
širšem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z
oznako VVO III. Pri načrtovanju je treba upoštevati omejitve
in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04
in 7/06).
Objekti morajo biti grajeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost na mestu gradnje
ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena
tudi pod to koto.
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V času gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
Vozne in parkirne površine je treba ustrezno vodotesno
utrditi in opremiti z lovilci olj. Na robovih je treba postaviti betonske ali kamnite robnike.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objektov pod nivojem terena
se bo izvedlo naravno ali prisilno, odvod zraka je predviden na
nivoju terena.
Prezračevanje vseh delov objektov nad nivojem terena
se bo izvedlo naravno ali prisilno, odvod zraka je treba speljati
tako, da ne ogroža sosednjih objektov.
Med gradnjo je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.
4. Varstvo pred hrupom
Prezračevanje vseh delov objektov pod nivojem terena
je treba ustrezno speljati na zunanje površine – na mesta, kjer
se ljudje ne zadržujejo, in prezračevalne naprave opremiti z
dušilci zvoka.
Prezračevanje vseh delov objektov nad nivojem terena je
treba speljati tako, da ne ogroža sosednjih objektov, in prezračevalne naprave opremiti z dušilci zvoka.
Fasade objektov morajo zagotavljati ustrezno protihrupno
zaščito.
5. Odstranjevanje odpadkov
Zbirna mesta za odpadke so v kletni etaži v sklopu objektov. Odjemna mesta so na nivoju terena.
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, je
treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati
načrt ravnanja z odpadki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z Uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba v fazi izdelave projektne
dokumentacije izdelati študijo požarne varnosti.
2. Intervencijske poti in površine
Do obstoječih in novih objektov je treba dostope in površine za delovanje intervencijskih vozil projektirati v skladu z
veljavnimi standardi.
Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim
vozilom ni potrebna vzvratna vožnja (krožne poti in krožna
obračališča).
Intervencijske poti ter delovne površine za gasilska vozila
morajo biti projektirane na 10 ton osne obremenitve.
Za reševalna, policijska in vozila varnostnih služb mora
biti zagotovljen dostop do posameznega vhoda v objekt preko
obodnih cest, intervencijskih poti in peščevih površin.
Dostop intervencijskih vozil do prostorske enote P1 je
predviden s Slovenske ceste. Dostop intervencijskih vozil do
prostorske enote P2 je predviden s Pražakove ulice.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s talnimi hidranti. Za zagotavljanje požarne varnosti je predvidena obstoječa hidrantna mreža. Če
iz požarnih elaboratov izhaja, da je za zagotavljanje požarne
varnosti treba namestiti na javno vodovodno omrežje dodatne
hidrante, se le te izvede skladno s pogoji upravljavca JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
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Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.7. »Prometno tehnična
situacija, idejna višinska regulacija« in št. 4.8. »Načrt intervencijskih poti«.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
V območju OPPN so dovoljeni posegi na objektih prometne infrastrukture in javnega dobra. Dovoljeni so gradbeni
posegi v suterenu ob pogoju predhodne uskladitve z upravljavci
javne prometne in komunalne infrastrukture.
Vse prometne površine in vozne intervencijske površine
so utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska.
Površine vozišč so asfaltirane, intervencijske površine, ki niso
namenjene motornemu prometu, so tlakovane.
Glavni dostopi do objektov, primarne peš in kolesarske
površine, parkirni prostori in ostale površine in objekti morajo
biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
2. Motorni promet
PROSTORSKA ENOTA C1
Prostorska enota C1, ki obsega del Slovenske ceste,
je namenjena motornemu in javnemu potniškemu prometu z
ločenimi kolesarskimi stezami in peščevimi hodniki.
PROSTORSKA ENOTA C2
Ob severnem robu Dvoržakove ulice se ukine poseben
pas za desno zavijanje v garaže objekta Tivolska cesta 48.
Klančina do podzemne garaže predvidenega objekta bo
urejena v objektu. Pred uvozom v garaže je treba urediti prehod za pešce. Prehod za pešce pred uvozom v garaže objekta
Tivolska cesta 48 bo prestavljen proti vozišču za širino ukinjenega pasu za desne zavijalce.
PROSTORSKA ENOTA C3
Pražakovo ulico se podaljša do Slovenske ceste z voziščem širine min. 5,5 m in uredi priključek po sistemu priključevanja desno – desno. Do dokončne ureditve priključka se za
motorni promet uporablja le vzhodni del nove ceste, kot dovoz
do uvoza v garažo.
Klančina do podzemnih etaž predvidene stolpnice bo
urejena v objektu. Pred uvozom v garaže objekta je potrebno
urediti prehod za pešce.
Ob vzpostavitvi podzemne povezave med predvidenim
objektom in objektom na Slovenski cesti 58, se mora obstoječa
pokrita klančina na Pražakovi ulici ukiniti.
Obstoječi dovoz zahodno od objekta Pražakova ulica 3 in
klančina do kletne etaže objekta Cigaletova ulica 15 se ukine.
Dovoz do kletne etaže objekta Cigaletova ulica 15 je predviden
preko prve kletne etaže novega objekta.
3. Mirujoči promet
Parkirna mesta na območju OPPN je treba urediti v kletnih etažah predvidenih objektov. Parkiranje na nivoju terena
ni dopustno.
Za invalide je treba zagotoviti zadostno število parkirnih
mest skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb.
Za potrebe novih objektov je treba zagotoviti naslednje
parkirne kapacitete:
– poslovni prostori 1 parkirno mesto / 40 m2 neto poslovnih
površin,
2 parkirni mesti / stanovanje,
– stanovanja
– gostinski lokali 1 parkirno mesto / 4 sedeže,
1 parkirno mesto / 50 m2 bruto trgovskih
– trgovski lokali
površin,
1 parkirno mesto / 3 sobe.
– hotel
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Za potrebe mirujočega prometa je treba zagotoviti maksimalno možno število parkirnih mest v območju OPPN.
Manjkajoča parkirna mesta morajo investitorji zagotoviti delno v predvideni parkirni hiši Kozolec, za preostala manjkajoča parkirna mesta pa kriti sorazmerni del stroškov gradnje
javnih parkirnih mest ali garaž v oddaljenosti praviloma do
200 m. Do izgradnje parkirne hiše Kozolec morajo investitorji manjkajoča parkirna mesta zagotoviti v drugih parkirnih
hišah mestnega središča s pogodbo.
PROSTORSKA ENOTA P1
V kletnih etažah novega objekta se uredi garažo v
največ štirih etažah.
V novem objektu je dopustno urediti podzemne povezave z obstoječimi objekti na Dvoržakovi ulici 3 in Tivolski
cesti 50. V objektu na Tivolski cesti 50 je dopustno urediti
podzemno povezavo z objektom na Tivolski cesti 48.
PROSTORSKA ENOTA P2
V kletnih etažah novega objekta se uredi garažo v največ petih etažah. Vsa obstoječa parkirna mesta na nivoju
terena v prostorski enoti C3 se ukinejo.
V novem objektu je dopustno urediti podzemne povezave z obstoječima objektoma na Cigaletovi ulici 15 in
Slovenski cesti 58.
4. Kolesarski in peš promet
PROSTORSKA ENOTA C1
Ob rekonstruiranem zahodnem robu vozišča Slovenske
ceste je treba zagotoviti skupno minimalno 4 m za kolesarsko stezo in hodnik za pešce. Ob vzhodnem robu vozišča
Slovenske ceste je treba zagotoviti skupno minimalno 4 m, v
križišču s cesto Trg Osvobodilne fronte pa 6 m za kolesarsko
stezo in hodnik za pešce.
PROSTORSKA ENOTA C2
Kolesarski promet se odvija na vozišču. Širina hodnika
za pešce ob Dvoržakovi ulici mora biti 1,8 m.
PROSTORSKA ENOTA C3
Kolesarski promet se odvija na vozišču dovozne ceste
in po površinah za pešce.
5. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil
PROSTORSKA ENOTA P1
Odvoz komunalnih odpadkov bo urejen po Dvoržakovi
ulici.
Dostava za novi objekt je predvidena z manjšimi dostavnimi – kombiniranimi vozili, v prvi kletni etaži.
PROSTORSKA ENOTA P2
Odvoz komunalnih odpadkov bo urejen po dovozni
cesti v podaljšku Pražakove ulice. Predvidene manipulacijske površine pred uvozom v kletno etažo in površina
ob jugovzhodnem robu objekta bodo omogočale obračanje
komunalnih vozil do dolžine 10 m.
Dostava za novi objekt je predvidena z manjšimi dostavnimi vozili višine do največ 2,30 m, v prvi kletni etaži.
6. Idejna višinska regulacija
Višine zunanje ureditve znotraj in na robu prostorskih
enot P1 in P2 se navežejo na višine obstoječih utrjenih
površin.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.7
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija«.
23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Širše območje predvidene gradnje je opremljeno z
javno komunalno in energetsko infrastrukturo, ki poteka
po javnih prometnih površinah. Po delu Tivolske ceste in
Slovenske ceste poteka komunalni kolektor, v katerem so
razvodi javne vročevodne, vodovodne in elektro ter telekomunikacijske infrastrukture. Kanalski sistem na območju je
zasnovan v mešanem sistemu. Javne površine so opremljene z javno razsvetljavo. Območje je opremljeno s plinovod
nim omrežjem.
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Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture v območju OPPN so:
– novi objekti v območju morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno
omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti priključeni
še na plinovodno in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev se
izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov, pri čemer je treba upoštevati prioritetno priključevanje na
komunalno in energetsko infrastrukturo, ki poteka v obstoječih
komunalnih kolektorjih na območju;
– vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati tako,
da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču ter dati služnost upravljavcu posameznega komunalnega voda;
– trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih ali
grajenih struktur;
– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov
zaradi racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v ureditvenem območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi
možnostmi ob upoštevanju veljavnih predpisov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih
vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo
izvedbe ureditev po tem odloku.
– dovoljena je gradnja in ureditve naslednjih pomožnih
infrastrukturnih objektov:
– pomožnih energetskih objektov, razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin,
– pomožnih komunalnih objektov, razen objekta s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, tipske oziroma montažne
greznice, male komunalne čistilne naprave, zbiralnice ločenih
frakcij in vodnega zajetja,
– pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja.
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
2. Vodovod
Oskrba predvidenih objektov s pitno in sanitarno vodo
se zagotavlja iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja,
ki je del centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljana
in poteka v obstoječi kolektorski mreži in javnih prometnih
površinah.
Požarna voda se zagotavlja iz javnega vodovodnega
omrežja.
PROSTORSKA ENOTA C3
Na podlagi izbrane natečajne rešitve, ki vključuje prometno ureditev v območju C3, bo potrebno izdelati projektno nalogo za ureditev javnega vodovoda in priključkov za prostorsko
enoto P2. Projektno nalogo bo potrebno naročiti pri JP Vodovod
Kanalizacija.
PROSTORSKA P1 IN P2
V primeru realizacije podzemnih prostorskih povezav med
P1 in P2 in med P1 in območjem južno od Dvoržakove ulice je
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potrebo pred posegom naročiti in izdelati projektno nalogo za
ureditev javnega vodovoda in priključkov.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi za soglasje za priključitev posameznih objektov.
3. Kanalizacija
Javno kanalizacijsko omrežje na širšem obravnavanem
območju je zgrajeno v mešanem sistemu, odpadne vode pa se
prek centralnega kanalizacijskega sistema odvaja na Centralno
čistilno napravo Zalog. Odpadna komunalna in padavinska
voda iz ureditvenega območja OPPN se odvaja v mešanem
sistemu in je navezana na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki
poteka po obodnih cestah, in sicer po Trgu OF, Slovenski cesti,
Tivolski cesti, Dvoržakovi ulici in Cigaletovi ulici.
Priključevanje objektov se za nadzemne etaže izvede z
direktnim priključkom. Odtoki iz kleti se izvedejo preko črpališč.
Upoštevati je treba vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni
predpisi in pravilniki ter Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 14/06,
59/07).
PROSTORSKA ENOTA C3
Na podlagi izbrane natečajne rešitve, ki vključuje prometno ureditev v območju C3 bo potrebno izdelati projektno nalogo za ureditev javne kanalizacije in priključkov za prostorsko
enoto P2. Projektno nalogo bo potrebno naročiti pri JP Vodovod
Kanalizacija
PROSTORSKA P1 IN P2
V primeru realizacije podzemnih prostorskih povezav med
P1 in P2 in med P1 in območjem južno od Dvoržakove ulice je
potrebo pred posegom naročiti in izdelati projektno nalogo za
ureditev javne kanalizacije in priključkov.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi za soglasje za priključitev posameznih objektov.
4. Plinovod
Predvidene in obstoječe objekte na območju OPPN se
priključuje na plinovodni sistem zemeljskega plina za potrebe
kuhanja in tehnologije. Obstoječi objekti, ki so že priključeni
na plinovodno omrežje in uporabljajo zemeljski plin tudi za
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, lahko še naprej
uporabljajo zemeljski plin tudi v te namene, ali pa se priključijo
na vročevodno omrežje.
Plinovod PE 160 mm, ki poteka v Dvoržakovi ulici in
Cigaletovi ulici, in plinovod PE 225, ki poteka po Trgu OF,
sta obstoječa plinovoda, na katera se po potrebi navezujejo
predvideni objekti.
Plinovodni priključek se zaključi z glavno plinsko zaporno
pipo, ki bo locirana ob objektu.
5. Vročevod
Območje OPPN se nahaja na vplivnem območju oskrbe
sistema daljinskega ogrevanja. Za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode se nove objekte na območju OPPN
obvezno priključi na vročevodno omrežje. Obstoječi objekti na
območju OPPN se lahko priključijo na vročevodno omrežje,
vendar priključitev ni obvezna.
Razvod glavnega vročevodnega omrežja v območju
OPPN je izveden v obstoječem komunalnem kolektorju. Priključevanje novih objektov se izvede preko priključnih vročevodnih
odcepov iz kolektorske mreže.
Stavbe se priključujejo preko toplotnih postaj, ki se izvedejo ločeno za stanovanjski in poslovni del stavb. Za vsak objekt
je predvidena samostojna toplotna postaja za ogrevanje.
Načrtovane trasne poteke in dimenzije priključnega
omrežja znotraj ureditvenega območja kot tudi lociranje predvidenih toplotnih postaj je možno deloma prilagajati faznosti
gradnje ali arhitekturnim rešitvam kletne ureditve.
6. Elektroenergetsko omrežje
Območje OPPN se z električno energijo oskrbuje preko
distribucijskega elektroenergetskega omrežja.
Za oskrbo z električno energijo se uporabi obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo in kolektorsko mrežo.
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Elektroenergetsko omrežje se izvede v skladu z idejno
rešitvijo št. 29/08 »EE napajanje za območje urejanja CO 2/1 in
CO 2/2 – Bavarski dvor – Severna vrata«, izdelane maj 2008.
7. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Za priključitev novih objektov na TK omrežje je treba izvesti novo TK kabelsko povezavo, ki se bo navezala na obstoječe
TK omrežje v kolektorski mreži, ki poteka po Tivolski cesti in
Slovenski cesti.
8. Javna razsvetljava
Vse površine, namenjene javnemu dobru, se razsvetli s
sistemom javne razsvetljave.
Razsvetljava površin v javni rabi ob novih objektih je
internega značaja.
Novo javno razsvetljavo se izvede ob Slovenski cesti, na
Tivolski cesti in Trgu OF pa se jo smiselno prilagodi.
Razsvetljava mora ustrezati zahtevam, podanim v priporočilih SDR PR 5/2, ter smernicam glede varovanja okolja v
smislu preprečevanja vsiljene svetlobe.
Komunalna in energetska ureditev je razvidna iz grafičnega načrta 4.6 »Zbirni načrt komunalne javne infrastrukture«.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje
stroške.
Za izvedbo načrtovane prostorske ureditve v delu kletnih
etaž pod Slovensko cesto, ki posega na površine javnega dobra, se zaradi prepovedi pravnega prometa grajenega javnega
dobra lahko sklene pogodba o ustanovitvi stavbne pravice ali
druga pogodba, ki omogoča gradnjo, investitor pa je dolžan,
brez finančnih in drugih pogojev, dopustiti javno rabo površin
na terenu okoli predvidenih objektov, ki sicer pripadajo gradbenim parcelam objektov. V postopku pridobivanja uporabnega
dovoljenja je investitor dolžan z Mestno občino Ljubljana, skladno s predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora, skleniti
potrebne pravne akte, na podlagi katerih bo mogoče urediti
pravni in zemljiškoknjižni status nepremičnin, ki so v območju
predvidenih posegov in so namenjene splošni rabi.
Investitorji na območju prostorskih enot P1 in P2 in Mestna občina Ljubljana sklenejo posebno pogodbo, v kateri se
opredeli obveznosti, ki se nanašajo na manjkajoča parkirna
mesta iz 22. člena tega odloka.
25. člen
(pogodba o opremljanju)
Investitorji na območju prostorske enote P1 in P2 in
Mestna občina Ljubljana, v skladu z Odlokom o programu
opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora (Uradni
list RS, št. 68/07), sklenejo pogodbo o opremljanju, v kateri se
določijo obveznosti investitorjev pri izvedbi objektov, ki so v
javno korist. Investitorji morajo, skladno s pogodbo, urediti vse
javne površine na območju OPPN in opremiti zemljišče s komunalno in energetsko infrastrukturo, ter jih brezplačno predati
v upravljanje Mestni občini Ljubljana.
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Tlorisni gabariti objektov
Odstopanja so lahko do + 1,00 m, razen v prostorski
enoti P2 ob Slovenski cesti in Pražakovi ulici. Odstopanja so
dopustna tudi navzdol.
Izven predvidenih mej novih objektov lahko segajo le
nadstreški nad vhodi in oblikovni poudarki posamezne fasade,
ki ne presegajo 5% tlorisne površine.
Meja kleti v prostorski enoti P2 lahko sega do obstoječih
objektov Cigaletova ulica 15 in Pražakova ulica 3.
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2. Višinski gabariti
Odstopanja so lahko ± 1,50 m.
3. Višinska regulacija terena
Višinska regulacija terena se lahko prilagaja projektnim
rešitvam prometne in komunalne infrastrukture in rešitvam
arhitekture.
Dovoljene so spremembe pozicij in število požarnih izhodov iz kletnih etaž.
4. Komunalni vodi, objekti in naprave
Izjemoma so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem,
da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z
njihovimi programi.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
27. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so v območju OPPN dopustna redna
in investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov, s
katerimi se ne spreminja zunanji gabarit objekta in konstrukcijska zasnova objekta, ter spremembe namembnosti skladno
z določbami 9. člena tega odloka. Fasadne plašče objektov je
dopustno obnoviti enotno za cel objekt.
XII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja
v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče (Uradni list
RS, št. 49/95 in 57/00), Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06) in
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v
mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni
list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99,
77/02, 69/03, 19/07, 95/07) v delih, ki veljajo v območju tega
OPPN.
29. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center,
– Četrtni skupnosti Center.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora.
30. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2005-51
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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LJUBNO
3652.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 161. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07), in
17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07)
je Občinski svet na 13. redni seji, ki je bila 29. 5. 2008,
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Urad za okolje in prostor
SAŠA REGIJE«
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o ustanovitvi skupnega
organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE« (Uradni list RS, št. 136/04) se doda nova sedma točka,
ki se glasi:
»7. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji«.
Dosedanji 7. in 8. točka se preštevilčita in sta sedaj 8. in
9. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-05/2008
Ljubno, dne 29. maja 2008
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

NOVA GORICA
3653.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 23/00) in 41. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na
seji dne 17. aprila 2008, Občinski svet Občine Brda na podlagi
16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na
seji dne 20. maja 2008, Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave, Primorske novice, št. 41/03) na seji dne 29. maja 2008,
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07)
na seji dne 26. junija 2008, Občinski svet občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko
(Uradni list RS, št. 7/07) na seji dne 23. junija 2008, Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) na seji dne 25. aprila 2008 sprejeli
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97
in Uradni list RS, št. 100/06) se pred besedo »in« doda naslednje besedilo », Občina Renče - Vogrsko«.
2. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »5 predstavnikov« nadomesti z besedilom »3 predstavnike«, besedi »ostale
predstavnike« pa se nadomesti z besedama »enega predstavnika«.
V tretjem odstavku se spremeni besedilo tretje alinee,
ki se na novo glasi:
»– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno
šolsko leto.«
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in
zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta.«
5. člen
V 13. členu se črta petnajsta alinea.
Dosedanja sedemnajsta alinea se spremeni in na novo
glasi:
»– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o povezovanju
v skupnost zavodov.«
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda,
ki so predstavniki delavcev zavoda, se določi s pravili, ki jih
sprejme svet zavoda.«

lom:

7. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin upravno – administrativnih oziroma tehničnih
delavcev in strokovnih delavcev iz drugega odstavka 11. člena
odloka, po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
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8. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«
9. člen
Pred zadnjo alineo 21. člena se doda nova predzadnja
alinea, ki se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov«.

lom:

10. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj pet let naziv mentor
in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet javnega zavoda. Svet mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja,
učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru
svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka
iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči
ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v
skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Mandat ravnatelja traja 5 let.«
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11. člen
V 23. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
12. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »imenuje«
doda besedi »in razrešuje«.
Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Pomočnik ravnatelja, poleg strokovnih nalog, določenih
s sistemizacijo, opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«
13. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovna organa v javni šoli sta:
– učiteljski zbor,
– strokovni aktivi.«
14. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«
15. člen
V 28. členu se v četrtem odstavku doda nova sedma
alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja.«
Dosedanja sedma alinea postane osma.
V novi osmi alinei se za besedo »zakonom« doda besedilo »in drugimi predpisi«.
16. člen
V prvem stavku 29. člena se za besedo »kateri« doda
beseda »lahko«.
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17. člen
Besedilo 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
18. člen
Na koncu drugega odstavka 33. člena se doda besedilo,
ki se glasi:
»Mestna občina Nova Gorica kot lastnica nepremičnine
s parcelno številko 650/5 in 650/6 k.o. Nova Gorica (poslovna
stavba in dvorišče), Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica, daje nepremičnino z vso opremo v upravljanje zavodu, kot jo je doslej
uporabljal. Občina Šempeter - Vrtojba kot lastnica nepremičnine s parcelno številko 2950/1 k.o. Šempeter (poslovna stavba
in dvorišče), Cesta prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici, daje nepremičnino z vso opremo v upravljanje zavodu, kot
jo je doslej uporabljal.«
19. člen
V 36. členu se doda naslednje besedilo, ki se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanoviteljice imajo pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
20. člen
Besedilo 38. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«
21. člen
Črta se 39. člen.
KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-06
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
Št. 0141-11/2008-02
Dobrovo, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-11
Kanal ob Soči, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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Št. 014-0062/2008-3
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-25/2008-1
Bukovica, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-4/2008-8
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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Doda se zadnja vrstica, ki se glasi:
»V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: LUNG
– Adult education centre.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere
izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki
niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje ter
obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe. Zavod
lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za otroke in
mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in
celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost
zavoda:
1. Javna služba:
P/85.590

3654.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 23/00), 40. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07) in 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) so Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list
RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 17. aprila 2008, Občinski
svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda
(Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 20. maja 2008, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta
Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice,
št. 41/03) na seji dne 29. maja 2008, Občinski svet občine
Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine
Miren -Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne
26. junija 2008, Občinski svet občine Renče - Vogrsko na
podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list
RS, št. 7/07) na seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine
Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) na
seji dne 25. aprila 2008 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Nova Gorica
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97) se spremeni tako,
da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina
Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica,
Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba na
področju izobraževanja odraslih ustanavljajo javni zavod za
izobraževanje odraslih Ljudska univerza Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«

glasi:

2. člen
V 2. členu se zadnja vrstica nadomesti z novo, ki se
»Skrajšano ime zavoda: LUNG«.

P/85.600
P/85.520
P/85.510
P/85.200
P/85.310
P/85.320
P/85.421
P/85.422

Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje

2. Druge dejavnosti, ki služijo dejavnosti javne službe:
C/18.120
C/18.130
C/18.140
J/58.110
J/58.190
L/68.200

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Izdajanje knjig
Drugo založništvo
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike
M/74.300
Prevajanje in tolmačenje
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in
druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
R/96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem
ustanovitelja, z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.«
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja dejavnost predvsem na območju občin
ustanoviteljic.
Zavod lahko izvaja javno službo tudi za prosilce, ki imajo
stalno prebivališče izven okoliša iz prejšnjega odstavka, če so
na razpolago prosta vpisna mesta.«
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se pred piko doda naslednje
besedilo:
»– LUNG«.
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6. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom, ki
se glasi:
»Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov
pomočnik. Pomočnik direktorja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«
7. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.

glasi:

8. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se

»Svet zavoda sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 2 predstavnika zaposlenih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.
Predstavnika občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in
imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.
Predstavnika zaposlenih delavcev zavoda volijo delavci na
tajnih in neposrednih volitvah.
Predstavnika odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja izmed sebe na tajnih in neposrednih volitvah.
Mandat predstavnika odraslih v svetu zavoda je povezan z
njegovim statusom.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen
za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji
stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi: »Odločitve
sprejema z večino glasov vseh članov sveta.«
10. člen
V 13. členu se črta šestnajsta alinea.
Osemnajsta alinea se spremeni in se na novo glasi:
»– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov«.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje tudi
strokovna posvetovalna telesa.«
11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda, ki
so predstavniki delavcev zavoda, se določi s pravili, ki jih sprejme
svet zavoda.«

glasi:

12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih
volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
priimkov.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če
iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za
več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
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13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi: »Če dva ali več kandidatov dobi
enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«
14. člen
V besedilu četrte, dvanajste in trinajste alinee 21. člena
se beseda »slušatelj« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo
»udeleženec izobraževanja odraslih«.
Pred zadnjo alineo se doda novo predzadnjo alineo, ki
se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov«.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko
izobrazbo, pedagoško – andragoško izobrazbo, strokovni izpit
in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v
izobraževanju odraslih.
Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Delovno razmerje se sklene za obdobje trajanja mandata
direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje pristojnega
ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti
mnenje ustanovitelja in andragoškega zbora. Andragoški zbor
o mnenju za imenovanje glasuje tajno.
Če ne dasta mnenja v roku 20 dni od dneva, ko sta bili
zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez
tega mnenja.
Svet zavoda s predlogom o razrešitvi direktorja seznani
ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 5 let.«
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje direktorja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat.«
17. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedo »direktor«
postavi piko. Preostalo besedilo se črta.
Besedilo petega odstavka se nadomesti z naslednjim
besedilom, ki se glasi:
»Pomočnik direktorja, poleg strokovnih nalog, določenih
s sistemizacijo, opravlja naslednje naloge:
– pomaga direktorju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor,
– nadomešča direktorja v njegovi odsotnosti.«
18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.«
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19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Andragoški zbor
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji
javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih poslovodnega organa,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Strokovni aktiv
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem
področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja
udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega
dela,
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
c) Vodja izobraževalnega področja
Vodja izobraževalnega področja:
– vodi delo strokovnega aktiva,
– načrtuje in organizira izobraževanje,
– analizira izobraževalno delo in njegove rezultate,
– spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja.
20. člen
V IV. poglavju se črta besedilo »4. Svetovalna služba« in
27. člen ter besedilo »5. Knjižnica« in 28. člen.
21. člen
Besedilo 30. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
22. člen
Besedilo drugega odstavka 32. člena se nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:
»Mestna občina Nova Gorica kot lastnica nepremičnine
s parcelno številko 650/4 k.o. Nova Gorica (poslovna stavba in
dvorišče), Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica, daje nepremičnino z
vso opremo v upravljanje zavodu, kot jo je doslej uporabljal.«
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
23. člen
V tretjem odstavku 33. člena se za besedo »ustanovitelja«
doda besedilo »in v skladu s predpisi,«.
24. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
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Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
25. člen
Črta se 35. člen.
26. člen
Besedilo 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema direktor.«
27. člen
Črta se 37. člen.
28. člen
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 40. člena.
29. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-06
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
Št. 0141-10/2008-02
Dobrovo, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-11
Kanal ob Soči, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0063/2008-3
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-26/2008-1
Bukovica, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-4/2008-8
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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PODLEHNIK
3655.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Podlehnik

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Podlehnik
sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Podlehnik
1. Začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Podlehnik (v nadaljnjem besedilu:
OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN
Zakon o prostorskem načrtovanju v prvem odstavku
95. člena določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski
načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij
za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Navedeni
pravilnik je začel veljati 14. 11. 2007.
Razlog za pripravo OPN ni samo zahteva Zakona o prostorskem načrtovanju, temveč nov prostorski načrt zahtevajo tudi
razvojne potrebe občine in drugih oseb.
Pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju je za
Občino Podlehnik in občine Spodnjega Podravja tekel postopek priprave strategije prostorskega razvoja, za katerega je bil
sprejet Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin
v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci,
Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas,
Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06). V tem postopku, pričetem na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), pa so že bila
upoštevana tudi določila Zakona o prostorskem načrtovanju in
na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora za
strategijo prostorskega razvoja so bila izdelana delovna gradiva
strateškega dela občinskega prostorskega načrta posameznih
občin, katerih vsebina izhaja iz določil Zakona o prostorskem
načrtovanju. Delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, izdelano za območje Občine Podlehnik, bo
uporabljeno v postopku priprave OPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o
prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij.
Občina odda izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08). Izbrani izdelovalec izdela enovit prostorski akt
s strateškim in izvedbenim delom.
Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnih programov (Območni razvojni program Spodnje
Podravje za obdobje 2007–2013), razvojnih potreb občine ter
izraženih razvojnih potreb drugih oseb.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za občinsko središče Podlehnik določi na
podlagi urbanističnega načrta.
Pri pripravi OPN se uporabijo naslednja že izdelana gradiva:
– strokovne podlage za strateški del občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik,
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– delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik.
4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
V postopku priprave OPN so predvideni naslednji roki:
– sklep župana o začetku postopka: avgust 2008,
– objava sklepa v uradnem glasilu (Uradni list RS) in v
svetovnem spletu (http://www.podlehnik.si); objavljen sklep se
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam:
avgust 2008,
– priprava osnutka OPN: 60 dni po izbiri izdelovalca
OPN,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila
Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi
osnutka OPN,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu
smernic,
– morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,
– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je
zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po
izdelavi dopolnjenega osnutka,
– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na Ministrstvu
za okolje in prostor, če je zahtevan postopek celovite presoje
vplivov na okolje: 20 dni po izdelavi okoljskega poročila,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času
javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,
– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN
na mestnem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni,
– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 15 dni po sprejemu stališč,
– priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve
ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN (če je potrebno
izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga
OPN: 75 dni ali daljši rok, če je namesto sklepa ministra potrebno
pridobiti sklep vlade (sklep vlade je potreben v primeru, ko nosilci
urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali ko Ministrstvo za okolje in
prostor zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN
na okolje sprejemljivi),
– druga obravnava in sprejem predloga OPN na mestnem
svetu: 30 dni po prejemu sklepa ministra (ali sklepa vlade) o
potrditvi predloga OPN,
– objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: v prvi
naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki
ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki
sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k osnutku
OPN, so:
a) na državni ravni:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za
področje poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (za
področje gozdarstva),
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor
(za področje gozdarstva),
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– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in
ribištvo (za področje lovstva in ribištva),
– Zavod za ribištvo Slovenije (za področje ribištva),
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja reke Drave,
Maribor (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje
ohranjanja narave),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
(za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
(za področje varstva nepremične kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (za področje varstva nepremične kulturne
dediščine),
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za
področje energetike),
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije (za področje elektronskih komunikacij),
– ELES Elektro – Slovenija (za področje prenosa električne
energije),
– Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje plinovodnega
omrežja),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za področje
cest),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (za področje
državnega cestnega omrežja),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice
(za področje železniškega prometa),
– Javna agencija za železniški promet RS (za področje
železniškega prometa),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za
področje letalstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom
pred požarom),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo (za področje obrambe);
b) na lokalni ravni:
– Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje
oskrbe z električno energijo),
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38, Maribor
(za področje telekomunikacijskega omrežja),
– Občina Podlehnik.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni
v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.
6. Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha za območje Občine Podlehnik veljati Program priprave Strategije prostorskega
razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter
občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06).
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani
Občine Podlehnik (http://www.podlehnik.si). Sklep začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Sklep se pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine
Podlehnik.
Št. 3500-1/2008-1
Podlehnik, dne 5. avgusta 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
3656.

Odlok o podelitvi koncesije gradenj za obnovo
in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list, RS, št. 127/06) ter 16. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/9,
…, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 5.
izredni seji dne 14. 8. 2008 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije gradenj za obnovo
in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem določa način
obnove in vzdrževanja OŠ Koroški jeklarji v Občini Ravne na
Koroškem ter določa pogoje za oddajo koncesije.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja
pravic in obveznosti iz naslova javne službe (v nadaljevanju:
javna služba) in območje njenega izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v
nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja javne službe,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje dela javne službe po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/2007 – UPB in 36/08), to je obnova objekta OŠ
Koroški jeklarji in vzdrževanje objekta v koncesijski dobi (v
nadaljevanju: javna služba).
3. člen
Koncesija zajema:
– obnova OŠ Koroški jeklarji v skladu s projektno dokumentacijo, s katero razpolaga koncedent,
– podelitev pravice do poslovne uporabe objekta v lasti
koncedenta,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z zakonom, podzakonskimi akti in akti koncedenta zajema izvajanje javne
službe.
Koncesija gradenj se izvede po modelu BTO (model izgradi- prenesi v last – upravljaj).
4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti javne službe so
javni zavod Osnovna šola Koroški jeklarji in učenci šole.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega
prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega

Uradni list Republike Slovenije
prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega izhaja njegova usposobljenost za izvajanje javne službe in način
opravljanja javne službe,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za
čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi
potenciali, potrebnimi za izvajanje javne službe (načrtovanje,
upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet
koncesije),
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev koncedenta za ves čas trajanja
koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri
izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička
v vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v
njegovem imenu, koncedentu ali tretji osebi,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne
dokumentacije,
– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe,
– da parafira predlog koncesijske pogodbe,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih
uporabo Republika Slovenija priznava.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
Pri izvajanju javne službe mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje javne službe,
– izvajati javno službo tako, da se zagotovi upoštevanje
zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe
uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje javne službe,
– predložiti koncedentu letno poročilo o vzdrževanju
objekta,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javne službe
oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z izvajanjem javne službe,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v posest objekt, na katerem izvaja javno službo,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita
v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 15 let.
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VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Izvajanje javne službe se financira z zaračunavanjem
storitev koncesionirane dejavnosti koncedentu.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za
izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu
o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
– zahtevah glede vsebine vlog,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogoje za predložitev skupne vloge,
– merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, datum in uro odpiranja vlog,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij.
11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo v skladu z
52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) imenuje župan.
Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če
je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Na predlog strokovne komisije izda akt poslovanja o izbiri
koncesionarja direktor občinske uprave Občine Ravne na Koroškem. O pritožbi zoper akt poslovanja o izbiri koncesionarja
odloča župan Občine Ravne na Koroškem.
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski
pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom
in koncesionarjem.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena
od ponudb ni sprejemljiva, ne sklene koncesijske pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami
koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta.
Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati
poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in
dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki
se nanaša na predmet koncesije.
Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati
letno poročilo o izvajanju koncesije do 15. aprila, kar se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo
pristojne inšpekcijske službe.
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XI. KONČNA DOLOČBA

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je
pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje javne službe
oziroma izvajanje javne službe v nasprotju z določili tega odloka,
neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje javne službe,
neustrezno vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih
obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo
v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa
trajanje koncesije, izvajanje javne službe pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.
17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede
na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za
to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno
in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil te pogodbe,
– če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov
in standardov ali navodil koncedenta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE
SLUŽBE

21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 14. avgusta 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

SEMIČ
3657.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 89. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06)
je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 31. 7.
2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišča parc. št 285/6 – pašnik v izmeri 331 m2, parc.
št. 285/7 – pašnik v izmeri 257 m2, parc. št. 285/10 – pašnik v
izmeri 8 m2, vse vpisane k vl. št. 3240, k.o. Semič, kot javno
dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št 285/6 – pašnik v
izmeri 331 m2, parc. št. 285/7 – pašnik v izmeri 257 m2, parc.
št. 285/10 – pašnik v izmeri 8 m2, vse vpisane k vl. št. 3240,
k.o. Semič, odpišejo iz vl. št. 3240, k.o. Semič. Vpišejo se v
nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za:
Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična številka:
5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2008-2
Semič, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

18. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja
delo koncesionirane javne službe in občasno koncedentu posreduje oceno njenega dela.
19. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
20. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem javne
službe po tem odloku, se določi s koncesijsko pogodbo.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

SLOVENSKA BISTRICA
3658.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjske soseske
Kugl 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt) in 10. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in
43/07) je županja sprejela

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta Stanovanjske soseske Kugl 2
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske
Kugl 2 (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
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3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje OPPN vključuje parcelne številke:
1149, 1150/2, 1143, 1150/1, 1151/2, 1244/1, 1248/2, 1249/2,
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1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1134/1, 1134/8, 1134/25 – del,
1146, 1142/1, 1244/19, k.o. Slovenska Bistrica.
Velikost območja je približno 31.000 m2.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini,
obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske
zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi
geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem
načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen
vnos v GIS občine.

Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v ureditvenem območju naselja Slovenska Bistrica, ki se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99,
59/03, 131/04 in 47/06) in Odlokom o začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska
Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93,
79/01 in 35/02).
Lokacija občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske »Kugl 2« v Slovenski Bistrici je opredeljeno
delno kot območje za rekreacijo in športne dejavnosti in družbena stanovanjska gradnja ter v južnem delu gostejša individualna
gradnja.
Grajena struktura je nepozidano zemljišče kot plomba med
obstoječo zazidavo v rahlo nagnjenem pobočju s severno lego.
Zahodno meji na območje zazidalnega načrta Kugl, ki se dograjuje, na vzhodu na obstoječo vrsto hiš ob Ulici na Ajdov hrib,
severno meji na območje nove osnovne šole in na predvideno
traso Prežihove ulice, na jugu pa na obstoječo zazidavo ob
Špindlerjevi ulici in Ulici ob stadionu.
OPPN predvideva znotraj meja ureditev stanovanjske soseske za bodočo gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na
parcelah velikih od 575 m2 do 650 m2.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN Stanovanjske soseske Kugl 2
so:
– ustrezna ureditev energetske in komunalne infrastrukture, s cestno navezavo na predviden sistem mestnih ulic in cest,
– umeščanje gostejše stanovanjske pozidave, izgradnjo
gostejše stanovanjske gradnje,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih
površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZP Načrt). Občinski
podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo
območje zemljiških parcel: 1149, 1150/2, 1143, 1150/1, 1151/2,
1244/1, 1248/2, 1249/2, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1134/1,
1134/8, 1134/25 – del, 1146, 1142/1, 1244/19, k.o. Slovenska
Bistrica.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Stanovanjske soseske Kugl 2 bo predstavljal pravno podlago
za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč in gradnjo stanovanjskih objektov.
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5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Izdelava osnutka OPPN

30 dni od sklenitve pogodbe
z načrtovalcem

Pridobivanje smernic
za načrtovanje in obvestilo
o CPVO

30 dni

Izdelava strokovnih podlag,
okoljskega poročila

v času pridobivanja
smernic – 60 dni

Izdelava dopolnjenega OPPN 20 dni
Posredovanje dopolnjenega
OPPN in okoljskega poročila
ministrstvu v pregled

15 dni

Javna razgrnitev dopolnjene- prične 7 dni po objavi javne
ga OPPN in okoljskega
razgrnitve in traja 30 dni
poročila
Javna obravnava, obravnava v času javne razgrnitve
na občinskem svetu
Predaja pripomb in predlogov 7 dni po zaključeni
načrtovalcu
javni razgrnitvi
Opredelitev načrtovalca
do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

Stališča do pripomb
in predlogov

30 dni od opredelitve
načrtovalca

Izdelava predloga OPPN

15 dni

Pridobitev mnenj na predlog 30 dni
OPPN in potrdilo o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje
Sprejem usklajenega
predloga OPPN

na seji občinskega sveta
po pridobitvi mnenj
6. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
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– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka
CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo
financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, skupina investitorjev, lastnikov zemljišč.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Št. 3505-54/2007-40-1032
Slovenska Bistrica, dne 4. avgusta 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za zadnjo alinejo točke »2.2.3. Novi posegi«, 4. člena, se
doda novi alineji, tako da se glasita:
»– gradnja večstanovanjske stavbe – skupina 1122, podskupina 11221 CC-SI na parcelah št. 106/1, 112/4, 112/6, vse
k.o. Šmartno. Parkirišča za potrebe stanovalcev se lahko zagotovijo tudi v fundusu stavbe.
– gradnja enostanovanjske stavbe – skupina 1110, podskupina 11100 CC-SI na parceli št. 71/1, k.o. Šmartno.«
4. člen
Spremeni se tretja alineja točke »4.2.3. Novi posegi«,
4. člena, tako da se na novo glasi:
»– gradnja športnih igrišč – skupina 2411 in podskupina
24110 CC-SI, ter gradnja športnih dvoran – skupina 1265 in
podskupina 12650 CC-SI.«
5. člen
Spremeni se tretja alineja točke »4.2.3. Novi posegi«,
4. člena, tako da se na novo glasi:
»– gradnja industrijskih stavb – podskupina 12510 CC-SI,
gradnja skladišč – podskupina 12520 CC-SI, ter gradnja drugih
upravnih in pisarniških stavb – podskupina 12203 CC-SI na
parcelah št. 136/7, 141/2, 136/3, vse k.o. Šmartno.«
6. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
3659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta
– Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3
(del) in ŠI1/1 (del)

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 19. 6. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno
območje osrednjega dela naselja Šmartno
z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del)
in ŠI1/1 (del)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
objavljenega v Uradnem Listu RS, št. 20/94. Spremembe in
dopolnitve se nanašajo samo na tekstualni del odloka.
2. člen
Objekti navedeni v tem odloku uporabljajo definicije in
razvrstitve glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
(Uradni list RS, št. 33/03) v nadaljevanju CC-SI.

TABOR
3660.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Tabor, dopolnitev 2007

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), sklepa Ministrstva za okolje
in prostor št. 35016-59/2007/36 z dne 7. 8. 2008 ter 6. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski
svet Občine Tabor na 2. izredni seji dne 13. 8. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec za obdobje
1986–1990 za območje Občine Tabor,
dopolnitev 2007
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega druž-
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benega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list
RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 32/99, 58/99, 96/02) – v nadaljevanju: prostorske sestavine
prostorskega plana Občine Tabor, ki se nanašajo na:
– spremembe namembnosti območja kmetijskih zemljišč
oziroma površin najboljših kmetijskih zemljišč v območja stavbnih zemljišč,
– spremembe namembnosti območja zelenih površin oziroma površin za rekreacijo in šport v območja stavbnih zemljišč in
– spremembe načinov urejanja.
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tabor je dana v
96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07).
3. člen
(ureditveno območje)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se nanašajo na eno območje, in
sicer na območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami.
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se nahaja v južnem
delu naselja Tabor, zahodno od lokalne ceste Tabor – Loke,
na parcelah št. 1123/1, 997/1, 997/3, 997/4, 997/13, 997/14,
997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, k.o.
Ojstriška vas. Območje obsega 3,6 ha.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se nanašajo samo na tekstualno
spremembo tistih členov odloka in grafično spremembo tistih
delov kartografske dokumentacije in kartografskega dela, ki se
tičejo sprememb na območjih iz drugega odstavka te točke.
Morebitne druge zahteve nosilcev, ki bi se nanašale na
druga območja, ki niso navedena v drugem odstavku te točke,
niso predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
prostorskega plana Občine Tabor.
4. člen
(načrtovalec)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se pripravijo skladno s projektom
št. 25-2007, URBANISTI, d.o.o., Celje.
5. člen
(strokovne podlage in drugi podatki)
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor so smiselno uporabljene že izdelane strokovne podlage, ki jih je Občina Tabor
pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda Občine Tabor, ki ga je vodila
po Zakonu o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr.), in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja
in prostorski red občine Tabor, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-10, april 2007 in
– Ocena poplavne ogroženosti in predlog izboljšanja
poplavne varnosti naselij Tabora in Ojstriške vasi zaradi
visokih voda Konjščice (Strokovne podlage za prostorski
plan in urbanistični red Občine Tabor), mag. Matija Marinček,
št. projekta 11/05, Celje, junij 2006.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor so nadalje izdelane na podlagi
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dodatnih strokovnih podlag, kot so jih zahtevali nekateri
nosilci urejanja prostora, in sicer:
– Posebne strokovne podlage za območje Tabor
– jug (območje doma starejših občanov, varovanih stanovanj in stanovanjske gradnje), URBANISTI, d.o.o., Celje,
št. 25-2007, december 2007 in
– Preverjanje kategorizacije kmetijskih zemljišč in ocenitev pridelovalnih sposobnosti tal na dveh lokacijah v Občini Tabor kot podlaga za prostorsko načrtovanje, Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, december
2007.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor je Občina Tabor uporabila ustrezne geodetske podlage, ki jih je s strani Geodetske uprave RS pridobila tekom postopka priprave strategije
prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Tabor po
ZUreP-1, poleg teh pa tudi digitalni katastrski načrt (DKN) za
območje sprememb namenske rabe, vir: Geodetska uprava
RS, datum 7. 9. 2007.
Prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor
so bile digitalizirane v letu 2006 (Geodetski zavod Celje) in
so bile uporabljene pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor.
6. člen
(vsebina)
Projekt iz 4. člena odloka vsebuje kartografski del z
grafičnimi načrti, ki obsega naslednje vsebine:
a) kartografski del k dolgoročnemu planu,
b) kartografska dokumentacija k srednjeročnemu planu
in
c) priloge,
kot sledi:
a) kartografski del k dolgoročnemu planu:
– tematska karta št. 1 “zasnova kmetijstva, gozdarstva
in območij poselitve“,
– tematska karta št. 12 “zasnova načinov urejanja prostora“,
– tematska karta št. 13 “zasnova osnovne rabe prostora”,
b) kartografska dokumentacija k srednjeročnemu planu:
– legendni list,
– list G25-31,
c) priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA
7. člen
(območje sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana)
Vse spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se
nanašajo na območje Občine Tabor.
8. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V 5.4. točki “Socialno skrbstvo“ se na koncu dodata odstavka, ki se glasita:
Zaradi trenda staranja prebivalstva, ki išče oskrbo tudi
izven svojega doma, se vzpodbuja gradnja tipa doma starejših
z varovanimi stanovanji, ki predstavljajo novo obliko institucionalnega varstva, kar pomeni posebno pomoč pri oskrbi in negi,
ki obsega socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in nego.
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Pri načrtovanju stavb za bivanje starejših in funkcionalno
oviranih je treba zagotavljati graditev tudi v območjih, ki so
namenjena splošnim stanovanjskim, čistim stanovanjskim in
mešanim površinam ter upoštevati posebne potrebe prebivalcev po zelenih in drugih odprtih površinah ter po druženju z
drugimi socialnimi skupinami prebivalcev.
V 6.1.1. točki “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji
odstavek in se glasi:
V površine najboljših kmetijskih zemljišč je razvrščenih 669,7
ha in v površine drugih kmetijskih zemljišč 527,8 ha površin.
V 6.1.2. točki “Gozdovi” se na koncu dodata odstavka, ki
se glasita:
Zaradi zagotovitve varnosti je potrebno objekte na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami odmakniti od parcele 1100/1
in 1100/2, k. o. Ojstriška vas, zaradi možnosti nekontroliranega
podrtja drevja. Glede na sedanje stanje je med območjem
doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami in omenjenima parcelama že sedaj dostopna prometnica,
ki se ohrani.
Dostop do gozdnih površin severno od območja namenjenega izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji
in stanovanjskimi stavbami se v celoti ohrani. Pri izhodu
obstoječih gozdnih vlak in poljskih poti na sedanjo lokalno
prometnico je potrebno zagotovili prostor za začasno deponijo lesa. Le-ta mora biti oblikovana tako, da omogoča
deponiranje lesa v količini dveh odvozov (cca. 50 m3) ter
nakladanje lesa izven planuma lokalne ceste (utrjenosti prostora pred deponijo).
V 6.1.5. točki “Naravna in kulturna dediščina” se na koncu
razdelka – Kulturna dediščina dodata odstavka, ki se glasita:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi
stanovanji in stanovanjskimi stavbami leži izven evidentiranih
in varovanih območij nepremične arheološke dediščine, vendar
gre za odprte površine območij kmetijskih zemljišč (travniki in
njive …) zato mora investitor na osnovi Evropske konvencije o
varstvu arheološke dediščine (v Sloveniji ratificirana leta 1999
– Uradni list RS, št. 7/99) na območjih predvidenih gradbenih
posegov zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni,
intenzivni površinski in podpovršinski pregled, vrednotenje s
TJ, pregled z vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov), na osnovi katerih bodo naknadno določeni
naknadni pogoji za varstvo,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi postizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
Zakon o varstvu kulturne dediščine v 59. členu določa,
da mora investitor zagotoviti arheološke raziskave stavbnega zemljišča v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča obsega zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije, ki
omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito
arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave zemljišča se
dokončno določi njegova namembnost.
V 6.4.2. točki “Zasnova poselitve“ se na koncu razdelka
– Družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti doda odstavek,
ki se glasi:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi
stanovanji in stanovanjskimi stavbami se umesti v naselje Tabor.
Potrebne površine za te dejavnosti bodo opredeljene kot minimalna širitev ureditvenega območja naselja Tabor na jugu.
V 6.4.2. točki “Zasnova poselitve“ se na koncu razdelka –
Zasnova namenske rabe prostora doda odstavek, ki se glasi:
Predvideno območje namenjeno izgradnji doma starejših
z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se opredeli
na območju kmetijskih zemljišč in zelenih površin na južnem
delu naselja Tabor, in sicer kot minimalna širitev obstoječega
ureditvenega območja z osnovno namensko rabo »območja
stanovanj« v velikosti 3,6 ha.
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V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se
na koncu razdelka – Oskrba z vodo dodata odstavka, ki se
glasita:
Za napajanje območja namenjenega izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se
uporabi obstoječ vodovod, pri čemer je potrebno upoštevati
projektne pogoje upravljavca.
Za samo območje doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se izgradi sekundarno vodovodno razvodno omrežje, ki mora zagotavljati tudi minimalno
požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Predvidena
komunalna infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod
načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na
koncu razdelka – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda dodajo
odstavki, ki se glasijo:
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno izvajati v skladu s sprejetim Razvojnim programom izgradnje
kanalizacijskega sistema v Občini Tabor za obdobje od leta
2005-2015 (marec 2005) in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor za
obdobje od leta 2005–2015 (maj 2005).
Do izgradnje kanalizacije po zgoraj navedeni zasnovi, se
morajo fekalne odpadne vode odvajati ločeno od ostalih vod
v male komunalne čistilne naprave.
Čiste meteorne in zaledne vode je potrebno odvajati
preko peskolovov v površinske odvodnike ali ponikalnice,
onesnažene meteorne vode pa je potrebno predhodno očistiti
še preko lovilcev olj in maščob.
Tehnološke vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti do takšne mere, da je možno nadaljnje čiščenje na javni čistilni napravi. V javno kanalizacijo je dovoljeno
odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05).
Predvidena komunalna infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na
koncu razdelka – Promet doda odstavek, ki se glasi:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je prometno
dostopno neposredno iz lokalne ceste. Znotraj območja se
predvidi nova dovozna cesta.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na
koncu razdelka – Usmeritve in zasnova ptt omrežja dodata
odstavka, ki se glasita:
Pri načrtovanju na območju namenjenem izgradnji doma
starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami
je potrebno upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje,
ki ga je potrebno zaščititi oziroma prestaviti kolikor bo le-to
oviralo razvoj novih dejavnosti.
Za območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je potrebno načrtovati novo ali razširitev obstoječega telekomunikacijskega
omrežja. Nova telekomunikacijska omrežja se predvidijo kot
optično telekomunikacijska omrežja.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na
koncu razdelka – Energetika, podrazdelek Elektroenergetsko
omrežje dodata odstavka, ki se glasita:
Skozi območje namenjeno izgradnji doma starejših z
varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami poteka
srednjenapetostni vod. Del tega se prestavi pod zemljo. Na
območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega
načrta je potrebno postaviti novo trafo postajo.
Predvidena energetska infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.6. “Zasnova odlagališč odpadkov“ se na koncu dodajo odstavki, ki se glasijo:
Za vsak stanovanjski ali poslovni objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob
objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne
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odpadke, in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto,
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih
površinah,
– vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega mesta do
odjemnega mesta je lahko max. 15% v strmini oziroma 4%
v klančini,
– med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice
ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,
– širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m
večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
– kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj
bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni
zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,
– tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi
prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
– zbirno mesto urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.
Če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na naslednji način:
– prostor mora imeti električno razsvetljavo,
– prostor mora biti ustrezno prezračevan,
– tla v prostoru morajo biti ustrezno utrjena (betonirana,
tlakovana, …) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,
– v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števci
ipd.
V območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je potrebno
predvideti utrjen prostor za postavitev zbiralnice ločenih frakcij
komunalnih odpadkov dimenzij min. 5x2 m.
Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do
zbiralnic ločenih frakcij. Minimalna širina transportne poti naj
bo 3 m.
V točki 6.5.1. “Način nadaljnjega urejanja posameznih
območij s posameznimi vrstami prostorskih izvedbenih aktov“
se na koncu tretjega odstavka doda alineja, ki se glasi:
– Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se bo urejalo z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V točki 6.5.1. “Način nadaljnjega urejanja posameznih
območij s posameznimi vrstami prostorskih izvedbenih aktov“ se za tretjim odstavkom dodata dva nova odstavka, ki
se glasita:
Do sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami niso dovoljeni
naslednji posegi v prostor:
– parcelacija zemljišč,
– urejanje trajnih nasadov,
– izvajanje gradenj.
Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami
so naslednje: Območje namenjeno izgradnji doma starejših
z varovanimi stanovanji se deli na dva tipološka vzorca, in
sicer na območje doma starejših z varovanimi stanovanji ter
na območje z enostanovanjskimi stavbami oziroma dvojčki.
Znotraj prvega vzorca se nahajajo dom starejših in varovana
stanovanja. Največja dopustna višina doma starejših je do
K+P+2+M, pri čemer mora biti kletna etaža popolnoma vkopana ter je lahko odprta zgolj proti občinski cesti. Varovana
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stanovanja so umeščena na južni del enote, velikost objektov
je lahko višine do K+P+M. Oblikovanje vseh objektov z okolico
mora biti sodobno ter v duhu tipologije. V drug vzorec sodi območje z enostanovanjskimi stavbami oziroma dvojčki, velikost
objektov je lahko višine do K+P+M.
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine v kartografskem delu pri naslednjih tematskih
kartah v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 1 “Zasnova kmetijstva, gozdarstva
in območij poselitve“ se dopolni s širitvijo ureditvenega območja naselja Tabor na jugu,
– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prostora“ se dopolni z vrisom meje enega območja, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) in
– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora”
se dopolni s posegom na območje kmetijskih zemljišč in na
območje zelenih površin.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
PLANA
9. člen
(območje sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana)
Vse spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana se nanašajo na območje Občine Tabor oziroma na
ureditveno območje iz 3. člena odloka.
10. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
se uskladijo s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega
plana.
V sklopu sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana
so predvideni posegi na območja kmetijskih zemljišč oziroma
na površine najboljših kmetijskih zemljišč v skupni površini 2,8
ha in posegi na območja zelenih površin oziroma na površine
za rekreacijo in šport v skupni površini 0,8 ha.
Ustrezno se spremeni in dopolni kartografska dokumentacija s posegi na zgoraj navedenih območjih, in sicer na
naslednjem listu v merilu 1:5.000 po nomenklaturi GURS:
– G25-31.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505/2008
Tabor, dne 13. avgusta 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

3661.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Tabor

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 6. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor
na 2. izredni seji dne 13. 8. 2008 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Tabor
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Tabor in ceste med naselji v Občini Tabor in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec odseka

Preostala dolžina
Dolžina Vrsta
odseka v sosednji
(m)
prometa
občini (m)

1

490170

490171 C 732

Tabor–Spodnja Hosta

Zl. Koča

1652

V

2

490170

490172 C 490180

Spodnja Hosta–Grajska vas

C 490240

2897

V

1594 (Braslovče)

3

490180

490181 O 490172

Spodnja Hosta–Urankar

O423297

6462

V

623 (Prebold)

4

490190

490191 C 447

Čeplje–Pondor

C 732

1370

V

1200 (Vransko)

5

490200

490201 O 490171

Tabor–Loke

O 992361

1962

V

6

490200

490202 O 992361

Loke–Črni vrh–Zahomce–
Ločica pri Vranskem

C 447

6348

V

Konec odseka

Preostala dolžina
Dolžina Vrsta
odseka v sosednji
(m)
prometa
občini (m)

3550 (Vransko)

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tabor znaša 20.691 m.
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Tabor so:
Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek odseka

1

923870

923872 O 923871

Sp. Cestnik–Planinc

992391

1284

V

2

923870

923873 O 923872

Miklavž–Dečman

Z Hš 53

113

V

3

992270

992271 C 490240

Režana–Ojstriška vas

C992340

1508

V

4

992270

992272 O 992271

Klovno–Orešnik

O 992273

845

V

5

992270

992273 O 992272

Spodnja hosta–Grabnar
–Orešnik

O 490171

1600

V

6

992270

992274 O 490172

Stajner–Kališek

Z Hš 22

2974

V

7

992270

992275 O 490172

Hostnik–Mlinar

Z Hš 17

431

V

8

992280

992281 C 447

Kapla–Klovno

C992270

219

V

9

992290

992291 C 447

Kapla–Rajovec

Z Hš 04

208

V

10

992290

992292 C 447

Kapla–Mežnar

Z Hš 09

271

V

11

992300

992301 C 447

Kapla–Gorjakovo

Z Hš 27

605

V

12

992310

992311

Kapla–Florjan

Z Hš 65

761

V

13

992310

992312 C 447

Kapla–Stiplošek

Z Hš 19

272

V

14

992320

992321 C 447

Kapla–Mam

Z Hš 55

644

V

15

992320

992322 O992321

Kapla–Ubožno

Z Hš 59

621

V

16

992330

992331 C 447

Kapla–Pondor

C 732

692

V

17

992330

992332 C 732

Pondor–Jelen

Z Hš 12

85

V

18

992330

992333 O 490191

Pondor–Kos

Z Hš 28

144

V

19

992340

992341 C 447

Drago polje–Ojstriška vas

C 732

1198

V

20

992350

992351 O 992341

Ojstriška vas–Turnšek

O 992341

446

V

C 447

865 (Braslovče)

474 (Braslovče)
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Konec odseka

Preostala dolžina
Dolžina Vrsta
odseka v sosednji
(m)
prometa
občini (m)

21

992350

992352 C 732

Ojstriška vas–Ribič

Z Hš 36

368

V

22

992350

992353 C 732

Ojstriška vas–Mrzlo polje

C 732

856

V

23

992350

992354 C 732

Mrzlo polje–Natek

Z Hš 27

287

V

24

992360

992361 C 490200

Tabor–Vinogradi–Loke

C490200

2011

V

25

992360

992362 O 490201

Gržina–Golavšek

Z Hš 64

350

V

26

992360

992363 O 490202

Ojstica

Z gozdna

120

V

27

992360

992364 O 490202

Črni vrh–Pavšar

Z Hš 03

453

V

28

992360

992365 O 490202

Črni vrh–Bergant

Z Hš 12

377

V

29

992360

992366 O 490202

Črni vrh–Hribernik

Z Hš 02

222

V

30

992360

992367 O 494202

Ojstrica–Blaznik

Z Hš 06

440

V

31

992360

992368 O 490202

Zupančič–Centrih

Z Hš 39

524

V

32

992360

992369 O 490202

Loke–Hrastnik

Z Hš 32

634

V

33

992370

992371 O 490181

Škrabar–Kisovar

C 490240

1736

V

34

992380

992381 O 490181

Čeren–Zimohar

Z Hš 40

833

V

35

992380

992382 C 490180

Jamšek–Hribar

Z Hš 46

877

V

36

992390

992391 C 490200

Loke–Vetršek–Krvavičnik

C 980380

5090

v

37

992390

992392 O 992391

Pri Tonu–Konjščica

Z gozdna

1814

V

38

992390

992393 O 423297

Urankar–Grmadnik

Z gozdna

621

V

39

992390

992394 O 992391

Konjščica–Župerl

Z Hš 63

502

V

40

992390

992395 O 490202

Ojstrica 1

O 992363

83

V

41

992390

992396 O 992390

Konjščica–Kotlan

Z Hš 34

382

V

42

992390

992397 O 992392

Konjščica–Tehnika Cankar

Z Hš 38

851

V

43

992390

992398 O 490202

Loke–Dernolšek

Z Hš 35

679

V

44

992400

992401 C 732

Tabor 1

C 732

286

V

45

992400

992402 C 732

Tabor 2

C 732

238

V

46

992420

992421 O 490201

Ropret–Miklavž

O 490181

1696

V

47

992420

992422 O 992421

Loke–Ramšak

Z Hš 04

587

V

48

992670

992671 O 420202

Ločica–Zahomce–Dol–Tabor C 732

3834

V

49

992670

992672 O 992671

Maček–Tabor

Z Hš 28

311

V

50

992670

992673 O 490202

Črni vrh–Strožič

Z Hš 17

559

V

51

992670

992674 C 992670

Vrhovec

Z Hš 20

819

V

52

992800

992801 O 490191

Prekopa–Podlog–Tabor

O 992671

2909

V

53

992800

992802 O 992801

Podlog–Šmit

Z Hš 50

151

V

54

992800

992803 O 992801

Podlog–Drolc

Z Hš 45

246

V

55

992800

992804 O 992801

Podlog–Djuranović

Z Hš 40

661

V

56

992800

992805 O 992801

Podlog–Otoničar

O 992804

297

V

4886 (Prebold)
913 (Braslovče)

496 (Zagorje ob
Savi)

4641(Vransko)

629 (Vransko)

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tabor znaša 47.625 m.

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
št. 37162-3/2008, z dne 18. 6. 2008.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Tabor (Uradni list RS,
št. 65/99).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37106/2008
Tabor, dne 13. avgusta 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
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3662.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Podjetniški inkubator Kočevje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in
36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07) in
27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05 – dopolnitev)
je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 7. 8.
2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški
inkubator Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanovitelj Občina Kočevje ustanavlja
javni zavod z imenom: Podjetniški inkubator Kočevje.
S tem odlokom se uredijo naslednja vprašanja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in
začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Kočevje, mat. št.
5874238, dav. št. 20945892, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje
ustanovitelj preko sveta zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Zavod
za inovativno okolje podjetniških, namenskih in univerzitetnih
inkubatorjev, tehnoloških parkov, centrov, platform, grozdov in
mrež Kočevje.
Skrajšano ime zavoda glasi: Podjetniški inkubator Kočevje.
4. člen
Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV/6, 1330 Kočevje. O spremembi poslovnega naslova
znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor
zavoda.
5. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusnopravno ureditev in položaj zasebnih zavodov.
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Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za
svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
6. člen
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo,
ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega
pravnega subjekta smiselna in racionalna.
Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja
za zastopanje pa mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev
pooblastila se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi
vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti.
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti:
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Šifra in ime podrazreda dejavnosti:
68.200
71.200
72.190
84.130
85.590

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področ. naravoslovja in tehnologije
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Šifra in ime podrazreda ostalih dejavnosti:
01.160
02.100
02.200
02.300
02.400
08.110
08.120
08.990
13.200
13.300
13.920
13.930
13.940
13.950
13.960
13.990
14.120
16.100

Pridelovanje rastlin za vlakna
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Sečnja
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Storitve za gozdarstvo
Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
Tkanje tekstilij
Dodelava tekstilij
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
oblačil
Proizvodnja preprog
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
Proizvodnja delovnih oblačil
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
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16.210
16.220
16.230
16.240
16.290
17.110
17.120
17.210
17.290
18.110
18.120
18.130
18.140
18.200
22.220
22.230
22.290
23.110
23.120
23.130
23.140
23.190
23.700
24.510
24.520
24.530
24.540
25.110
25.732
25.920
25.990
26.110
26.120
26.200
28.120
28.150
28.410
28.490
29.100
29.200
29.310
29.320
30.120
30.910
32.500
32.990
33.110
33.120
33.130

Št.

Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
Proizvodnja sestavljenega parketa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
Proizvodnja vlaknin

33.140
33.170

Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja ravnega stekla
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
Proizvodnja votlega stekla
Proizvodnja steklenih vlaken
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov
Obdelava naravnega kamna
Litje železa
Litje jekla
Litje lahkih kovin
Litje drugih neželeznih kovin
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja elektronskih komponent
Proizvodnja elektronskih plošč
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo
kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja električne in elektronske opreme za
motorna vozila
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna
vozila
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
Proizvodnja motornih koles
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
pripomočkov
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
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33.190
33.200

Popravila električnih naprav
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav

35.119
35.300

Druga proizvodnja električne energije
Oskrba s paro in vročo vodo

38.110
38.210

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki

38.310
38.320

Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
odpadkov
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Testno vrtanje in sondiranje
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
Obratovanje žičnic

41.100
43.130
46.130
46.140
49.392
52.100
52.210
55.100
55.201
55.202
55.203
55.204
55.209
55.300
56.101
56.102
56.103
56.104
56.105
56.290
56.300
58.110
58.130
58.140
58.190
58.210
58.290
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.990
64.910
64.920
64.990
66.190
68.100
68.320
69.103

Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Počitniški domovi in letovišča
Turistične kmetije s sobami
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Turistične kmetije brez sob
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnolog. in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Dejavnost finančnega zakupa
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvr. dejavn. finan. storitev, razen zavarov. in dejavn. pokojn. skladov
Druge pomožne dejavn. za finančne storitve, razen za zavarov. in pokojn. sklade
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Druge pravne dejavnosti
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70.210

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo

70.220
71.111

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno projektiranje

71.112

77.110

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120
77.210

Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.290

Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in
zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile

71.121
71.129
72.110
72.200
73.200
74.300
74.900

77.310
77.320
77.330
77.340
77.350
77.390
77.400
78.100
78.200
78.300
80.100
80.200
81.100
81.210
81.220
82.110
82.190
82.300
82.920
82.990
85.320
85.410
85.510
85.530
85.600
93.110
93.120
93.130
93.190
93.292
93.299

Druga oskrba s človeškimi viri
Varovanje
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
Dejavnost vozniških šol
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost smučarskih centrov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Uradni list Republike Slovenije
94.110
94.120
94.999

95.120

Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih
enot
Popravila komunikacijskih naprav

96.090

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

95.110

9. člen
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge
dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih
dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi
zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
10. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– programski svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi svet
zavoda s statutom.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda predstavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Kočevje.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
neposredno in na način, ki ga v skladu z zakonom določi statut
zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov navzočih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda
je ista oseba lahko ponovno izvoljena.
13. člen
Svet zavoda:
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letni program dela,
– sprejema statut zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– sprejema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
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14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami
v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
15. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku
mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto oziroma za največ eno leto podaljša mandat
dosedanjemu direktorju.
Programski svet zavoda
17. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda, ki s svojim
delom podpira strokovno delo direktorja. Skrbi za programsko
usmerjanje dejavnosti Zavoda in obravnava programske zadeve s področja dejavnosti zavoda. Programski svet je izključno
posvetovalni organ direktorja.
Člane programskega sveta imenuje direktor zavoda. Mandat za posameznega člana se lahko ponovi.
18. člen
Programski svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani programskega sveta.
Predsednik programskega sveta opravlja funkcijo programskega vodje.
Programski vodja vodi delo programskega sveta. Programski svet zavoda vodi, sklicuje in mu predseduje programski vodja.
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uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja
delovnega prava.
Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so
sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje
zavoda.
Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in
delovanje zavoda, ustanovitelj zagotovi opremljene poslovne
in proizvodne prostore.
Ustanovitelj zagotovi tudi denarna sredstva za začetek
delovanja in izvajanja programa zavoda.
S tem ustanovitelj zagotovi pogoje za začetek dela zavoda.
22. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za
začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more
pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, le-tega
obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače
zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja ustanovitelja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– z opravljanjem storitev,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– državnih proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– sredstev ustanoviteljev za dogovorjen program dela,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij in prispevkov sponzorjev in
– drugih virov.
Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za izvajanje
osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije zavod
iz lastnih sredstev, v nasprotnem je direktor zavoda dolžan
sprožiti insolventni postopek.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

25. člen
Ustanovitelj in zavod uredita medsebojne obveznosti s
posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja;
– izvajanje letnega programa dela zavoda;
– način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določene s tem odlokom, statutom zavoda in
drugimi predpisi.

20. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod

26. člen
Pri izvajanju svojih ustanoviteljskih pravic bo ustanovitelj
zavoda zlasti:

19. člen
Direktor lahko tudi s splošnim aktom zavoda natančneje
določi organizacijo, področja in pravila delovanja, sodelovanje,
postopek vstopa in izstopa, ter druge pravice članstva v programskem svetu zavoda.
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– imenoval svoje predstavnike v svet zavoda in preko
njih sodeloval in soodločal o uresničevanju nalog in ciljev zavoda, o razvojnih in letnih programih, pogojih za pridobivanje
dohodka in poslovanja ter o drugih vprašanjih, povezanih z
dejavnostjo zavoda;
– opravljal druge ustanoviteljske pravice in obveznosti,
določene z zakonom in statutom zavoda.
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in
vsebinsko poročilo o delovanju).

IX. NADZOR
27. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami
in premoženjem vrši direktor zavoda, v skladu s sprejetim
programom dela, ki ga sprejme svet zavoda.

X. JAVNOST DELA
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom
javnosti.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali
oseba, ki jo direktor pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, se uredijo
v statutu zavoda, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov
vseh članov.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. Splošni akti
zavoda ne smejo biti v neskladju s tem aktom o ustanovitvi
ali zakonom.
30. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s statutom zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ
za dobo enega leta, ustanovitelj, s sklepom imenuje vršilca
dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse
potrebno za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je zadolžen, da po svojem
imenovanju poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 30 dni po vpisu
zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino
članov. Do imenovanja predstavnikov delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta
predstavnikov ustanovitelja.
Vršilec direktorja zavoda skliče prvo sejo sveta zavoda.
Statut zavoda sprejeme svet zavoda v roku 60 dni po
vpisu v sodni register.
Do sprejetja statuta javnega zavoda se uporabljajo
določila zakona in tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
32. člen
Ta odlok o ustanovitvi začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/06-0111
Kočevje, dne 7. avgusta 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

3663.

Odlok o prenehanju javnega gospodarskega
zavoda Center za promocijo in razvoj turizma
Občine Kočevje

Na podlagi 27. in 80. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05),
24. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) je Občinski svet Občine
Kočevje na 14. redni seji dne 7. 8. 2008 sprejel

ODLOK
o prenehanju javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma Občine
Kočevje
1. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in
razvoj turizma Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 20/98, 59/00,
44/04 in 17/05).
2. člen
Javni gospodarski zavod Center za promocijo in razvoj
turizma občine Kočevje, ki je vpisan dne 7. 9. 1998 pri registrskem organu Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod zap. št. vpisa
13096500, preneha po postopku likvidacije.
Za izpeljavo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z likvidacijo
javnega gospodarskega zavoda iz prvega odstavka tega člena
se pooblasti župana Občine Kočevje.
3. člen
Osebam, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem
delovnem razmerju pri javnem gospodarskem zavodu Center
za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje, preneha delovno razmerje v skladu z zakonom. Kolikor je pri občinski upravi
Občine Kočevje prosto delovno mesto, za katerega zaposleni
pri javnem gospodarskem zavodu izpolnjuje vse zahtevane pogoje, Občina Kočevje prevzame delavca v delovno razmerje.
4. člen
Svet javnega gospodarskega zavoda sprejme pred uvedbo
likvidacijskega postopka vse potrebne računovodske izkaze.
5. člen
Mandat organov javnega zavoda in mandat vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda traja do pravnomočno zaključenega postopka likvidacije.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/06-0111
Kočevje, dne 7. avgusta 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA
3637.
3638.
3639.
3640.
3641.
3642.

3643.

MINISTRSTVA

Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti
in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence
Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri
izvajalcu zdravstvenih storitev
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o
tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
Seznam izdane tehnične smernice

11769
11780

11782

3656.

Odlok o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in
vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji
11816

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
11795

3657.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

OBČINE

3658.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2
11818

3659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
11820

11794
11794

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

BENEDIKT

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA18 – Parižlje
(Beharič)
11798

3662.
3663.

BRASLOVČE

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za
enoto urejanja VS8/6-5 Selo
11799
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) in okoljskega poročila na podlagi
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki se
izdela v okviru izdelave OPN
11799
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
11799

KOČEVJE

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški
inkubator Kočevje
11826
Odlok o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine
Kočevje
11830

LAŠKO

3649.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško
(KS 11)
11800

3650.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja Rožna dolina 11800
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
11801

3651.

3652.

PODLEHNIK

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Podlehnik
11815

3645.

3648.

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica
11809
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova
Gorica
11812

3655.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
11797

3647.

3654.

11782

3644.

3646.

3653.

LJUBLJANA

LJUBNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
11809

3660.

RAVNE NA KOROŠKEM

SEMIČ

11818

SLOVENSKA BISTRICA

ŠMARTNO PRI LITIJI

TABOR

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Tabor, dopolnitev 2007
11820
3661. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Tabor
11823
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KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

Maja sprejeti dolgo priþakovani Kazenski zakonik
(KZ-1) bo zaþel veljati 1. novembra 2008.
Nov kazenski zakonik spreminja veþ kot polovico
þlenov prejšnjega zakonika in uvaja številne
novosti, med drugim možnost dosmrtnega zapora
za najhujše zloþine, možnost koristnega dela kot
alternative za do dve leti zapora, uvedbo registra
pedolov, kaznovanje psihiþnega nasilja na delovnem
mestu in veþjo zašþito okolja.
Poleg novega Kazenskega zakonika s stvarnim
kazalom mag. Janeza Topliška knjiga vkljuþuje tudi
neuradno preþišþeno besedilo Zakona
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD), ki ureja kazensko odgovornost pravnih
oseb in že upošteva doloþbe novega zakonika.

redna cena: 34 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-415-2
256 strani
14 cm × 20 cm
mehka vezava

Zagotovite si svoj izvod knjige po prednaroþniški
ceni.
Do izida knjige

15 -odstotni popust.
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Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naroþam

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

• mehka vezava

Cena:

28,90 €

Število izvodov
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Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.
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