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DRŽAVNI ZBOR
1457. Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno 

besedilo) (ZZZiv-UPB3)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 7. 3. 2013 je 
Državni zbor na seji dne 24. 4. 2013 potrdil uradno prečiščeno 
besedilo Zakona o zaščiti živali, ki obsega:

– Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 98/99 
z dne 3. 12. 1999),

– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaščiti živali 
– ZZZiv-A (Uradni list RS, št. 126/03 z dne 18. 12. 2003),

– Zakon o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z 
dne 13. 6. 2006),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali – ZZZiv-B (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali – ZZZiv-C (Uradni list RS, št. 23/13 z dne 18. 3. 2013).
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Z A K O N 
O   Z A Š Č I T I   Ž I V A L I 

(uradno prečiščeno besedilo)  
(ZZZiv-UPB3)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je 

zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti; določa pravila 
za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje 
živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepove-
dani; določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri 
reji živali, prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na 
živalih, zakolu in usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in ob-
veznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; določa pogoje 
za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem inte-
resu; ureja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona ter določa 
kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona.

Ta zakon ureja tudi ravnanje z ribami, divjadjo in lovskimi 
psi, če ni s predpisi, ki urejajo ribištvo, divjad in lovstvo, urejeno 
drugače.

Ta zakon vsebinsko povzema naslednji direktivi:
– Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti 

rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, str. 23), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 
2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji 
pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v 
aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (UL L 
št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);

– Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/63/EU).

S tem zakonom se ureja izvajanje naslednjih uredb:
– Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 

o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, 
in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe 
(ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1);

– Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 
2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 
2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1099/2009/ES).

2. člen
Zaščita živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in 

fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa 
skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, 
živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; 
lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce 
živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se 
ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah 
in zaščiti živali.

3. člen
Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali 

trpljenja, bolezni ali smrti.

4. člen
Mučenje živali je:
– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno nakle-

pno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali 
ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;

– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

5. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. dobaviteljska organizacija laboratorijskih živali (v na-

daljnjem besedilu: dobaviteljska organizacija) je fizična ali 
pravna oseba razen vzrejne organizacije laboratorijskih živali, 
ki dobavlja živali z namenom njihove uporabe v poskusih ali v 
znanstvenoraziskovalnem ali izobraževalnem delu na izoliranih 
organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali;

2. dovoljenje za poskus je dovoljenje upravnega organa, 
pristojnega za veterinarstvo, za izvajanje poskusov v okviru 
projekta;
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3. hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali 
glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene 
za družbo, varstvo ali pomoč človeku;

4. javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki 
ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, na katerih ni 
oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi;

5. javno zbiranje pomeni organiziran javni shod ali organi-
zirano javno prireditev, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja javna 
zbiranja (npr. razstave, tekmovanja in predstave);

6. laboratorijske živali so poskusne živali, ki se vzrejajo 
z namenom njihove uporabe v poskusih ali v znanstvenorazi-
skovalnem ali izobraževalnem delu na izoliranih organih, tkivih 
in truplih v ta namen usmrčenih živali;

7. motnja v obnašanju je oblika obnašanja, ki glede na 
pogostnost ali potek odstopa od obnašanja pripadnikov iste 
vrste živali v razmerah, ki jim dovoljujejo v celoti razviti vrsti 
značilno obnašanje;

8. načelo 3R je skupek načela zamenjave uporabe posku-
snih živali z metodami, ki ne zahtevajo njihove uporabe, načela 
uporabe čim manjšega števila poskusnih živali in načela izboljša-
nja pogojev reje in oskrbe poskusnih živali ter izvajanja poskusov;

9. nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za ne-
varno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za 
nevarne pse se ne štejejo:

– službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posle-
dica izvajanja službene dolžnosti;

– psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa 
osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu ozna-
čeno z opozorilnim znakom;

– psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med 
veterinarskimi posegi;

– psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v 
tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vne-
sen v centralni register psov že pred ugrizom;

10. nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi 
svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do 
človeka;

11. nezdružljive živali pri nastanitvi so živali, ki si lahko 
medsebojno povzročijo nezaželeno brejost, poškodbe ali smrt;

12. omamljanje živali je kakršenkoli dovoljeni postopek, ki 
povzroči stanje neobčutljivosti, ki traja, dokler žival ni mrtva, in 
se ji na ta način prihrani trpljenje, ki se mu je mogoče izogniti;

13. pes pomočnik invalidov je pes, ki je šolan ali je v po-
stopku šolanja za pomoč invalidom in spremlja invalidno osebo 
ali svojega trenerja;

14. pes vodič slepih je pes, ki je šolan ali je v postopku 
šolanja za vodenje slepih in spremlja slepo ali slabovidno ose-
bo ali svojega trenerja;

15. poskus na živali pomeni postopek iz Direktive 
2010/63/EU in je uporaba poskusne živali v poskusne ali druge 
znanstvene ali izobraževalne namene, ki lahko živali povzroči 
trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, enakovredne ali hujše od 
vboda igle, izvedenega v skladu z dobro veterinarsko prakso;

16. poskusne živali so živali, ki se uporabljajo ali so name-
njene za uporabo v poskusu, vključno z larvalnimi oblikami, ki 
se samostojno prehranjujejo, in fetalnimi oblikami sesalcev od 
zadnje tretjine normalnega prenatalnega razvoja ter zgodnejše 
razvojne stopnje živali, če se jih pusti pri življenju po tej razvojni 
stopnji in bodo zaradi izvedenih poskusov občutile bolečine, 
trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, potem ko dosežejo to 
razvojno stopnjo. Za poskusne živali se štejejo tudi živi glavo-
nožci, ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo v poskusu;

17. prevoz živali je postopek, povezan s premeščanjem 
živali s prevoznim sredstvom, in traja od natovarjanja živali v 
kraju izvora do raztovarjanja živali v namembnem kraju;

18. pristojna veterinarska organizacija je veterinarska or-
ganizacija s koncesijo za cepljenje psov proti steklini v skladu 
z zakonom, ki ureja veterinarstvo;

19. projekt je program dela, ki ima opredeljen znanstveni 
cilj in vključuje posamezen poskus, serijo poskusov ali več serij 
poskusov na živalih;

20. prostoživeče živali so živali prosto živečih živalskih 
vrst, kot jih določa zakon, ki ureja ohranjanje narave;

21. rejne živali so kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci, 
kožuharji in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo 
hrane, volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene;

22. skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki odgovarja 
za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi. 
Skrbnik zapuščene živali je imetnik zavetišča oziroma občina, 
če ne zagotovi zavetišča;

23. snemanje pomeni postopek izdelave posnetka v ko-
mercialne namene, v katerem vodeno nastopajo živali;

24. tehnopatije so poškodbe ali bolezenske spremembe, 
ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi neustreznega 
bivališča, opreme ali sistema reje;

25. trpljenje živali so bolečine, strah, poškodbe, poha-
bljenje, degeneracija, hiranje ali obolevanje ter čezmerno in 
nepotrebno vznemirjanje, ki jih povzroči človek;

26. ugriz je poškodba živali ali človeka, ki jo povzroči 
pes z zobmi, pri čemer pride do prekinitve kontinuitete kože 
ali sluznice;

27. uporabniška organizacija poskusnih živali (v nadalj-
njem besedilu: uporabniška organizacija) je fizična ali pravna 
oseba, ki uporablja živali v poskusih;

28. usmrtitev živali je predpisan postopek odvzema ži-
vljenja živali;

29. vzrejna organizacija laboratorijskih živali (v nadaljnjem 
besedilu: vzrejna organizacija) je fizična ali pravna oseba, ki 
vzreja oziroma redi živali z namenom njihove uporabe v po-
skusih ali za znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno delo na 
izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali;

30. zakol živali je usmrtitev živali za prehrano ljudi. Obre-
dni zakol živali je zakol živali z verskim obredom;

31. zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne 
živali razen prostoživečih živali;

32. zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, 
oskrbo in namestitev zapuščenih živali;

33. živali so živi vretenčarji razen človeka.

6. člen
Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega 

tretjega meseca starosti označen na predpisan način.
Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti 

psa pristojni veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti 
najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti.

Pristojna veterinarska organizacija mora ob prijavi iz 
prejšnjega odstavka v centralni register psov, ki se vodi pri 
upravnem organu, pristojnem za veterinarstvo, vnesti naslednje 
podatke:

– o psu;
– o izvoru psa, če je ta skoten po 1. januarju 2015;
– osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, 

enotno matično številko občana (EMŠO) ali matično številko 
pravne osebe (MŠ) lastnika psa, oziroma za službene pse 
podatke o državnem organu.

Lastnik psa mora javiti:
– pristojni veterinarski organizaciji pogin in spremembo 

lastništva psa ter evtanazijo psa, če ni izvedena v pristojni 
veterinarski organizaciji;

– pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču pobeg in 
odtujitev psa.

Pristojna veterinarska organizacija in zavetišče morata 
podatke iz prejšnjega odstavka vnesti v centralni register psov.

Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v centralni re-
gister psov kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, 
pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni 
dokument. Če postane lastnik psa oseba, mlajša od 18 let, se 
v centralni register psov do njene polnoletnosti vpiše njenega 
zakonitega zastopnika.

Izvor psa se za pse, skotene v Republiki Sloveniji, izka-
zuje s številko mikročipa ali druge označitve matere psa. Če je 
pes posvojen iz zavetišča, se kot izvor psa šteje zavetišče. Pri 
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trgovanju, uvozu ali nekomercialnem premiku psa se izvor psa 
izkazuje s predpisanim dokumentom, ki spremlja žival.

Osebni podatki iz tretjega odstavka tega člena se obde-
lujejo za vodenje in vzdrževanje centralnega registra psov ter 
za odločanje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja veterinarska 
merila skladnosti. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in 
pristojne veterinarske organizacije pridobijo navedene osebne 
podatke od lastnikov psov ter za potrebe preverjanja točnosti 
pridobljenih podatkov tudi iz centralnega registra prebivalstva. 
Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, lahko pridobiva oseb-
ne podatke iz tretjega odstavka tega člena iz centralnega re-
gistra prebivalstva tudi z neposrednim elektronskim dostopom 
ali s povezavo med centralnim registrom prebivalstva in cen-
tralnim registrom psov in jih lahko vpogleda, prepiše ali izpiše 
ter nadalje obdeluje v postopkih po tem zakonu in po zakonu, 
ki ureja veterinarska merila skladnosti.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, lahko vodi tudi 
registre za druge vrste hišnih živali, če so podani strokovni ra-
zlogi, zaradi katerih morajo biti te živali označene na predpisan 
način. Za te registre se smiselno uporabljajo določbe prve in 
tretje alinee tretjega odstavka tega člena ter četrtega, petega, 
šestega in osmega odstavka tega člena.

Način označitve iz prvega odstavka in podrobnejše po-
datke o psu iz prve alinee tretjega odstavka tega člena, ki se 
vodijo v centralnem registru psov, predpiše minister, pristojen 
za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

II. ZAŠČITA ŽIVALI

1. Reja živali

7. člen
Skrbnik živali mora živali zagotoviti:
– bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede 

na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in 
udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam 
v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;

– svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, 
pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki 
preprečuje nepotrebno trpljenje;

– dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na 
njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izku-
šnjami in znanstvenimi spoznanji;

– svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, 
koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, 
kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi 
in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisa-
nim higienskim pogojem;

– ločeno nastanitev nezdružljivih živali.
Skrbnik živali mora preprečevati napake v reji, ki povzro-

čajo tehnopatije in motnje v obnašanju.
Če je opustitev iz prvega in drugega odstavka tega člena 

storjena naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena tega za-
kona, se šteje, da gre za mučenje živali.

8. člen
Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj 

ustrezno oskrbljene.
Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bolnih, 

poškodovanih ali onemoglih živali.
Skrbnik živali mora zagotoviti redno preverjanje zdra-

vstvenega stanja in dobrobiti živali, kar mora biti opravljeno 
tako pogosto, da se prepreči nepotrebno trpljenje živali. Stanje 
rejnih živali v intenzivnih rejah mora biti preverjeno vsaj enkrat 
dnevno, o čemer mora voditi predpisane evidence.

Podrobnejše pogoje o evidencah iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister.

9. člen
Skrbnik živali mora poskrbeti, da je tehnična oprema v 

rejah vsaj enkrat dnevno pregledana in da so morebitne okvare 

odpravljene v najkrajšem času. Če to ni možno, je treba z upo-
rabo nadomestnih metod krmljenja in napajanja ter vzdrževanja 
higiene zavarovati zdravje in dobro počutje živali.

Če se uporablja umetno prezračevanje bivališča živali, 
mora biti zagotovljen rezervni sistem, ki zadošča za ohranitev 
zdravja in dobrega počutja živali do odprave napake na osnov-
nem sistemu, in alarmi sistem, ki opozarja skrbnika na okvaro 
v prezračevalnem sistemu. Alarmni sistem mora biti redno 
vzdrževan in preizkušan na predpisan način.

10. člen
Hišne živali se lahko osebam, mlajšim od 18 let, proda-

ja, oddaja ali podarja le ob navzočnosti enega od staršev ali 
skrbnika.

Prodajalec, zaposleni v zavetišču ali oseba, ki podarja 
hišno žival, sme od vsake osebe, za katero domneva, da ne 
izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, zahtevati, da predho-
dno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje 
istovetnost oseb. Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati, 
oddati ali podariti hišne živali.

11. člen
Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, kontracepcijo, 

sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih 
živali oziroma tistih živali, katerim ne more ali noče zagotoviti 
oskrbe po tem zakonu.

Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma 
z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.

Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično 
varstvo psa tako, da je pes na povodcu.

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:
– pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skup-

nosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena spre-
hajanju in druženju psov ter so ustrezno označena in ograjena 
tako, da je psom onemogočen pobeg;

– lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja 
lovstvo.

12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično 

varstvo nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo 

psov na enega izmed naslednjih načinov:
– da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
– da so zaprti v pesjaku ali objektu,
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 

1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, 

ki so mlajše od 16 let.

13. člen
Psi-vodiči slepih in psi-pomočniki invalidov imajo skupaj 

s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva 
javnega prevoza.

Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na 
javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza.

14. člen
Skrbniki živali lahko oddajo živali v hotel, kjer se te živali 

nastanijo in oskrbujejo na stroške skrbnika živali.
Imetnik hotela za živali je lahko vsaka pravna ali fizična 

oseba, če za to izpolnjuje predpisane pogoje.
Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja 

hotela ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo v 
upravnem postopku.

Imetnik hotela prevzema obveznosti skrbnika za čas na-
stanitve in oskrbe živali iz prvega odstavka tega člena.

14.a člen
Živali je dovoljeno uporabljati na javnem zbiranju ali sne-

manju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre 
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za prepovedano ravnanje iz 15. člena tega zakona ter jim je 
zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede 
na vrsto živali. Uporaba živali prostoživečih živalskih vrst za 
nastopanje ali prikazovanje v cirkusih in cirkusom podobnih 
prireditvah je prepovedana.

Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka ogrožena dobrobit živali (npr. napor, dolgotrajnost, 
izčrpanost), mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja 
in upoštevati njegova strokovna navodila.

Podrobnejše pogoje iz prvega in drugega odstavka tega 
člena predpiše minister.

15. člen
Prepovedana ravnanja so:
– zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov 

telesa živali, obešanje, če ne gre za strokovne posege, udarja-
nje, potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje ali 
namerno povoženje živali ter spolno občevanje med človekom 
in živaljo, z njim izenačeno spolno ravnanje ali kakšno drugo 
spolno dejanje zaradi zadovoljevanja človekovih spolnih potreb;

– izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim 
sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v naspro-
tju z določbami tega zakona;

– prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene ali v znanstve-
no-raziskovalne namene, puljenje perja živi perjadi, trganje 
rib s trnkov in druga podobna dejanja v nasprotju z določbami 
tega zakona;

– streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne 
naprave;

– obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi 
sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, proda-
ja in uporaba sredstev (npr. pasti stopalk in zank), ki žival imo-
bilizirajo tako, da je ne usmrtijo, povzročene pa so ji poškodbe 
in bolečina. Ne glede na prejšnji stavek je dovoljena prodaja in 
uporaba limanic za zatiranje škodljivih glodavcev;

– organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spod-
bujanje ter šolanje živali za borbo z drugo živaljo;

– uporaba živih živali za hrano ali vabo; izjemoma je 
dopustna uporaba živih živali za hrano, če so pogoji približani 
pogojem v naravi;

– preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih 
živali (premladih ali spolno nezrelih živali) za razplod, onemo-
gočanje potrebnega počitka, preskubljenje perutnine, aplikacija 
farmacevtskih preparatov ali drugih snovi z namenom izboljšanja 
športnih dosežkov (doping) ter uporaba bolne, ranjene, poško-
dovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje;

– vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki 
živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu 
zdravju;

– preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih 
živali razen za izvajanje veterinarskih ukrepov in za ukrepe za 
varovanje premoženja na način, ki živali ne povzroča nepo-
trebnega trpljenja;

– lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče samice v 
času poleganja in dojenja mladičev ter neupravičena opustitev 
zasledovanja obstreljene divjadi;

– namerna trajna ali začasna zapustitev živali;
– krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča, trpljenje, po-

škodbe ali smrt;
– izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s po-

močjo človeka, v naravo, če ni pripravljena za preživetje v 
naravnem okolju;

– lov divjadi z namenom gojenja v nasprotju s predpisi o 
lovstvu in ribištvu;

– zadrževanje prostoživečih živali v neregistriranih žival-
skih vrtovih;

– reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci de-
dne napake, ki povzročajo trpljenje živali; ta prepoved ne velja 
za rejo gensko spremenjenih organizmov v zaprtem sistemu, 
če reja poteka v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z gensko 
spremenjenimi organizmi;

– posegi na živalih, opravljeni v nasprotju s predpisi;
– spodbujanje napadalnosti živali do človeka ali živali, 

razen za namen šolanja psov ali uporabe službenih policijskih 
in vojaških psov;

– dejavnost prodaje psov, ki ne izhajajo iz lastne vzreje 
nosilca dejavnosti;

– tek živali, privezane na motorno prometno sredstvo;
– reja in lov na živali zgolj zaradi pridobivanja njihovih 

kožuhov, kož ali perja.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so dovoljena 

naslednja ravnanja:
a) odlov živali v skladu s predpisi o lovstvu in ribištvu;
b) odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo 

ohranjanje narave, lovstvo in ribištvo;
c) streljanje gojene divjadi v oborah, kadar živali ni mogo-

če fiksirati z namenom zakola oziroma bi to dejanje ogrožalo 
varstvo in zaščito ljudi oziroma živali;

d) omama, anestezija ali usmrtitev nevarnih živali, če je to 
povezano z varstvom in zaščito ljudi ali živali.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjeno 
naklepno in zaradi tega nastanejo posledice iz 4. člena tega 
zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

2. Prevoz živali

16. člen
Prevoz živali in postopki, povezani z njim, morajo pote-

kati v skladu z Uredbo Sveta št. (ES) 1/2005 z dne 22. de-
cembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 
93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 
2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1/2005/ES).

17. člen
Pri prevozih živali, ki niso urejeni z Uredbo 1/2005/ES, se 

šteje za neustrezen prevoz živali:
– prevoz živali, ki niso sposobne za prevoz (živali v pred-

pisanem obdobju pred ali po porodu, bolne ali poškodovane 
živali ter novorojene živali, pri katerih popkovina ni povsem 
zaceljena); ta določba ne velja za bolne ali poškodovane živali 
in za živali, ki se prevažajo z namenom zdravljenja, če je pre-
voz odobril pristojni veterinarski delavec, ali zaradi znanstvenih 
raziskav, če je prevoz odobril pristojni veterinarski delavec ali 
strokovnjak za zaščito živali iz prvega odstavka 23. člena tega 
zakona;

– prevoz živali v nepokritih cestnih prevoznih sredstvih, 
v nepokritem delu plovila ali zrakoplova, če živali niso zavaro-
vane pred vremenskimi nevšečnostmi in razlikami v klimatskih 
pogojih;

– prevoz živali poleti oziroma v toplih mesecih, v zaprtih 
prevoznih sredstvih, zabojnikih, kletkah ipd., če v času prevoza 
ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje;

– prevoz živali, ki so občutljive na temperaturne spremem-
be, če med prevozom ni zagotovljena ustrezna temperatura;

– prevoz, ki povzroča živali nepotrebno trpljenje zaradi 
nezadostne površine, višine, nezadostnega napajanja ali kr-
mljenja živali;

– če je namestitev živali v prevoznem sredstvu taka, da so 
možne poškodbe ali izpadanje živali iz prevoznega sredstva;

– prevoz vodnih živali, če ni zagotovljena zadostna količi-
na vode z ustrezno temperaturo in kisikom;

– prevoz panjev s čebeljimi družinami, če ni zagotovljeno 
ustrezno zračenje;

– če se skupno z živalmi prevaža blago, ki je škodljivo za 
zdravje živali;

– pošiljanje živali po poštnem povzetju; ta določba ne 
velja za čebele.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjena 
naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se 
šteje, da gre za mučenje živali.
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3. Bolne in poškodovane živali ter izvajanje posegov  
na živalih

18. člen
Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko 

pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko 
pomoč pri porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego bolnih, 
poškodovanih in onemoglih živali.

19. člen
Pri bolečih posegih na vretenčarjih je obvezna anestezija. 

V primerih ko z lokalno anestezijo živali ni mogoče zanesljivo 
preprečiti bolečine, je obvezna splošna anestezija živali.

Anestezija ni potrebna, če je tako predpisano ali če po 
veterinarski presoji v posameznih primerih ni izvedljiva ali po-
trebna. Praviloma anestezija živali ni potrebna, če ni potrebna 
pri podobnih posegih na človeku.

Izvajanje bolečih posegov na živalih brez anestezije v 
nasprotju s tem zakonom, ki je storjeno naklepno, se šteje za 
mučenje živali.

20. člen
Prepovedano je in se šteje za mučenje živali popolno ali 

delno amputiranje telesnih delov in popolni ali delni odvzem ali 
uničenje organov ali tkiv vretenčarjev, ki je storjeno naklepno, 
razen če je:

– poseg po veterinarski presoji potreben za ugotavljanje 
bolezni in za rešitev ali ozdravljenje živali;

– poseg v znanstveno-raziskovalne namene v skladu s 
predpisi;

– sterilizacija oziroma kastracija potrebna za zmanjšanje 
razmnoževanja živali, agresivnosti, načina reje ali preprečeva-
nja razmnoževanja živali z dednimi hibami;

– popoln ali delni odvzem organov ali tkiv potreben za 
transplantacijo, za vzgajanje celičnih ali tkivnih kultur ali pre-
gled izoliranih organov, tkiv ali celic, za diagnostične namene 
ali pripravo gojišč v skladu s predpisi;

– poseg pri rejni živali potreben, da se v reji preprečijo 
večje poškodbe ali obolenja;

– skrajšanje enega uhlja za največ 1/4 pri mački, ki živi 
prosto v okolju, izvedeno zaradi označitve sterilizirane oziro-
ma kastrirane živali pod pogojem, da je poseg opravljen pod 
splošno anestezijo.

Prepovedani so naslednji posegi:
– odstranjevanje krempljev mačkam in odstranjevanje 

glasilk živalim;
– odstranjevanje rožnih nastavkov z uporabo jedkih snovi;
– krajšanje kljunov perutnini, razen če je opravljeno z 

namenom, da se preprečijo večje poškodbe in obolenja v rejah;
– amputacije ali kastracije z elastičnim obročkom;
– krajšanje uhljev živalim, razen v primerih iz šeste alinee 

prejšnjega odstavka, ali če je poseg po strokovnem mnenju 
veterinarja v korist živali in ga opravi veterinar;

– krajšanje repov psom, razen če je poseg po strokovnem 
mnenju veterinarja v korist živali in ga opravi veterinar;

– odstranjevanje analnih mešičkov belim dihurjem, razen 
če je poseg po strokovnem mnenju veterinarja v korist živali in 
ga opravi veterinar.

4. Poskusi na živalih in delo na izoliranih tkivih, organih 
in truplih predhodno usmrčenih živali

20.a člen
Vzrejne organizacije, dobaviteljske organizacije in upo-

rabniške organizacije mora pred začetkom opravljanja dejav-
nosti odobriti upravni organ, pristojen za veterinarstvo.

Organizacije iz prejšnjega odstavka se odobrijo, če izpol-
njujejo predpisane pogoje glede prostorov, opreme, tehničnih 
pripomočkov, izobrazbe in usposobljenosti kadrov, zagotavlja-
nja zdravstvenega varstva poskusnih živali, odstranjevanja ži-
valskih stranskih proizvodov ter strokovne podpore za zaščito, 

dobrobit poskusnih živali in veterinarsko oskrbo. Upravni organ, 
pristojen za veterinarstvo, vodi evidenco odobrenih organizacij 
z naslednjimi podatki: ime in naslov odobrene organizacije, 
osebno ime strokovnjaka za dobrobit živali, vrste živali, številka 
in datum odločbe o odobritvi.

Odobrena organizacija mora imenovati komisijo za dobro-
bit živali, ki osebju svetuje v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo 
in uporabo živali ter uporabo načela 3R. Nasvete in sprejete 
odločitve vodi v pisni obliki in jih hrani najmanj 5 let.

Odobrene organizacije morajo zagotavljati ustrezno oskr-
bo in nastanitev poskusnih živali, predpisano označevanje in 
identifikacijo poskusnih živali ter vodenje predpisanih evidenc 
in poročanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovi, da odobrena or-
ganizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena oziroma če krši obveznosti iz 
prejšnjega odstavka, ji uradni veterinar odredi ukrepe in rok za 
odpravo nepravilnosti. Če ugotovljene nepravilnosti ogrožajo do-
brobit poskusnih živali, uradni veterinar organizaciji do odprave 
nepravilnosti prepove opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena. Če odobrena organizacija v določenem roku ne izve-
de odrejenih ukrepov, se odobritev odvzame in se organizacijo 
izbriše iz evidence iz drugega odstavka tega člena.

V času prepovedi opravljanja dejavnosti in v primeru 
odvzema odobritve mora organizacija iz prvega odstavka tega 
člena na lastne stroške zagotoviti, da ni ogrožena dobrobit 
poskusnih živali.

Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena predpiše 
minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, visoko 
šolstvo in okolje.

21. člen
Poskuse na živalih lahko izvajajo le uporabniške orga-

nizacije, ki so odobrene v skladu s prejšnjim členom in imajo 
dovoljenje za poskus upravnega organa, pristojnega za vete-
rinarstvo.

O vlogi za izdajo dovoljenja za poskus se odloči v skladu 
z oceno etične komisije iz 23. člena tega zakona o utemeljeno-
sti in obsegu predlaganega poskusa. V dovoljenju se navede 
uporabniško organizacijo in sedež, osebo, odgovorno za izva-
janje projekta v skladu z dovoljenjem za poskus, lokacije, kjer 
se bo projekt izvajal, pogoje, pod katerimi je dovoljeno izvesti 
poskus, in morebitno zahtevo za retrospektivno oceno projekta. 
Dovoljenje se izda za omejen čas glede na namen projekta in 
najdlje za pet let.

Za večkratne generične projekte, ki jih izvaja ista upo-
rabniška organizacija in se izvajajo za izpolnitev predpisanih 
zahtev, proizvodnjo ali diagnostične namene po uveljavljenih 
metodah, se izda skupno dovoljenje za poskus.

Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek, 
se lahko rok za izdajo dovoljenja za poskus za zapletene ali 
večdisciplinarne projekte podaljša za petnajst delovnih dni, o 
čemer upravni organ, pristojen za veterinarstvo, pred iztekom 
roka obvesti vlagatelja.

Za vsako spremembo projekta, ki bi lahko negativno vpli-
vala na dobrobit živali, je potrebna sprememba ali podaljšanje 
dovoljenja za poskus, ki se izvede po postopku iz drugega 
odstavka tega člena.

Dovoljenje za poskus se odvzame, če uporabniška orga-
nizacija poskus izvaja v nasprotju z dovoljenjem za poskus in 
to ogroža dobrobit živali. Če ugotovljene nepravilnosti ne ogro-
žajo dobrobiti živali, se uporabniški organizaciji odredi ukrepe 
in rok za odpravo nepravilnosti. Če uporabniška organizacija 
v odrejenem roku ne odpravi nepravilnosti, se ji dovoljenje za 
poskus odvzame. Uporabniška organizacija lahko ponovno 
vloži vlogo za odobritev po treh mesecih od izvršljivosti odločbe 
o odvzemu odobritve.

Podrobnejšo vsebino ocene iz drugega odstavka tega čle-
na ter pogoje za spremembo, podaljšanje ali odvzem dovolje-
nja za poskus predpiše minister v soglasju z ministri, pristojnimi 
za znanost, visoko šolstvo in okolje.
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21.a člen
Poskuse na živalih je dovoljeno izvajati le za naslednje 

namene:
a) temeljne raziskave;
b) translacijske ali uporabne raziskave s katerim koli od 

naslednjih ciljev:
– odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravlje-

nje bolezni, slabega zdravstvenega stanja, drugih bolezenskih 
sprememb ali njihovih učinkov pri človeku, živalih ali rastlinah,

– ocena, odkrivanje, uravnavanje ali spreminjanje fiziolo-
ških stanj pri človeku, živalih ali rastlinah,

– dobrobit živali in izboljšanje proizvodnih pogojev za 
živali iz vzreje za kmetijske namene;

c) razvoj, izdelava ali preskušanje kakovosti, učinkovitosti 
in varnosti zdravil, živil in krme ter drugih snovi ali izdelkov za 
doseganje cilja iz prejšnje točke;

č) zaščita naravnega okolja zaradi varovanja zdravja ali 
dobrobiti ljudi ali živali;

d) raziskave, usmerjene v ohranjanje živalskih vrst;
e) visokošolsko izobraževanje v skladu z 22. členom tega 

zakona ter usposabljanje za pridobitev, ohranjanje ali izboljša-
nje strokovnega poklicnega znanja;

f) sodnomedicinske raziskave.
Za poskus na živali se ne štejejo neeksperimentalne kme-

tijske prakse, neeksperimentalne klinične veterinarske prakse, 
veterinarska klinična preskušanja, potrebna za izdajo dovolje-
nja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, 
prakse, ki se izvajajo za namene priznane reje živali, in prakse, 
ki se izvajajo predvsem za namene identifikacije živali.

Za izdajo dovoljenja za poskus mora poskus izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje:

– izvaja se v okviru projekta;
– izvaja se znotraj uporabniške organizacije, razen če 

upravni organ, pristojen za veterinarstvo, dovoli odstopanje na 
podlagi znanstvene utemeljitve;

– izvaja se pod splošno ali lokalno anestezijo poskusnih 
živali, razen če je to neprimerno glede na namen poskusa in se 
uporablja analgezija ali druga ustrezna metoda za zagotovitev, 
da sta trpljenje in stiska poskusnih živali čim manjši;

– izvaja se na laboratorijskih živalih, ki izvirajo iz vzrejne 
organizacije, razen če upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 
dovoli odstopanje na podlagi znanstvene utemeljitve;

– upošteva se načelo 3R;
– za izvajanje poskusa, oskrbo poskusnih živali ter usmr-

titev poskusnih živali je na kraju samem na voljo dovolj osebja, 
ki je ustrezno izobraženo in usposobljeno;

– uporabniška organizacija zagotovi ustrezne naprave in 
opremo za učinkovito in nemoteno izvajanje poskusov.

Poskus na živali ni dovoljen:
– če povzroča hudo trpljenje ali stisko, ki sta dolgotrajna 

in ju ni mogoče olajšati;
– če se v Evropski uniji priznava druga metoda ali presku-

sna strategija, ki ne zahteva uporabe živih živali;
– za preskušanje bojnih sredstev, kozmetičnih preparatov, 

tobačnih ali alkoholnih izdelkov;
– brez anestezije, če se uporabljajo sredstva za hromlje-

nje mišic.
Na živalih ogroženih vrst, na primatih, razen človeka, na 

živalih, odvzetih iz naravnega okolja, in na zapuščenih živalih 
se poskusi lahko izvajajo le v skladu s predpisanimi pogoji.

Uporabniške organizacije morajo pri načrtovanju projek-
tov upoštevati podatke iz drugih držav članic Evropske unije, 
pridobljene s poskusi, izvedenimi v skladu s predpisi Unije. 
Podvajanje tovrstnih poskusov se dovoli le izjemoma, če je to 
potrebno za zaščito javnega zdravja, varnosti ali okolja. Podva-
janje se ne dovoli, če poskusna metoda ali strategija dokazano 
ne prinaša novih spoznanj.

Uporabniška organizacija mora:
– poskuse izvajati v skladu z dovoljenjem za poskus;
– zagotoviti, da se poskusno žival po končanem poskusu 

ustrezno zdravi ali usmrti, če je to potrebno zaradi dobrobiti živali;

– v največji mogoči meri preprečiti pogin poskusne živali 
kot končni rezultat poskusa na živali in ga nadomestiti s pred-
časno usmrtitvijo poskusne živali;

– zagotoviti, da se poskusna žival, ki je že bila uporabljena 
v enem ali več poskusih, uporabi v novem poskusu le ob upo-
števanju predpisanih pogojev, zlasti glede težavnosti preteklih 
in novega poskusa ter zdravstvenega stanja poskusne živali.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, na spletni strani 
objavi netehnične povzetke izvedenih projektov ob upoštevanju 
varovanja intelektualne lastnine in zaupnih podatkov.

Izvajanje poskusov na živalih brez dovoljenja iz 21. člena 
ali v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, ki je storjeno 
naklepno, se šteje za mučenje živali.

22. člen
Prepovedani so poskusi na živalih z razvitim živčnim sis-

temom za zaznavanje bolečin v izobraževalne namene.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko upravni 

organ, pristojen za veterinarstvo, z odločbo v upravnem po-
stopku dovoli poskuse iz prejšnjega odstavka, če se izvajajo 
v visokošolskih zavodih po predpisih, ki urejajo visoko šolstvo, 
ali raziskovalnih organizacijah po predpisih, ki urejajo razisko-
valno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), in so nujni 
za pridobitev znanj, ki jih pri svojem delu potrebujejo zdravniki 
pri posegih na ljudeh ali veterinarji pri posegih na živalih, in 
če ciljev poskusov ni mogoče doseči s pomočjo drugih učnih 
pripomočkov (film, slika, modeli, preparati ipd.).

22.a člen
Znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno delo na izolira-

nih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali lahko 
opravljajo izvajalci del na živalskih tkivih, če so odobreni pri 
upravnem organu, pristojnem za veterinarstvo.

Izvajalci del na živalskih tkivih se odobrijo, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede prostorov, opreme in tehničnih pripo-
močkov, izobrazbe in usposobljenosti kadrov ter odstranjevanja 
živalskih stranskih proizvodov. Upravni organ, pristojen za vete-
rinarstvo, vodi evidenco odobrenih izvajalcev del na živalskih tki-
vih z naslednjimi podatki: ime in naslov izvajalca del na živalskih 
tkivih, osebno ime strokovnjaka za dobrobit živali, vrste živali, 
številka in datum odločbe o odobritvi. Ta evidenca je sestavni del 
evidence iz drugega odstavka 20.a člena tega zakona.

Za izvajanje del iz tega člena je dovoljena le uporaba 
laboratorijskih glodavcev. Upravni organ, pristojen za veterinar-
stvo, lahko na vlogo izvajalca del na živalskih tkivih na podlagi 
znanstvene utemeljitve in v skladu z mnenjem etične komisije 
iz 23. člena tega zakona dovoli uporabo drugih živalskih vrst.

Ne glede na prejšnji odstavek je v izobraževalne namene 
uporaba živali zaščitenih in ogroženih živalskih vrst, odvzetih iz 
narave, za delo na izoliranih tkivih, organih in truplih v ta namen 
usmrčenih živali prepovedana.

Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovi, da izvajalec del na 
živalskih tkivih ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 
tega člena, če pri nastanitvi, oskrbi ali usmrtitvi živali ne ravna 
na predpisan način ali če izvaja dela v nasprotju s priglasitvijo 
iz šestega odstavka tega člena, mu uradni veterinar odredi 
ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti. Če ugotovljene nepra-
vilnosti ogrožajo dobrobit živali, uradni veterinar izvajalcu del 
na živalskih tkivih prepove opravljanje del na izoliranih organih, 
tkivih in truplih do odprave nepravilnosti. Če izvajalec ne izve-
de odrejenih ukrepov ali če krši četrti odstavek, se odobritev 
odvzame. Izvajalec lahko ponovno vloži vlogo za odobritev 
po treh mesecih od izvršljivosti odločbe o odvzemu odobritve.

Za izvajanje znanstvenoraziskovalnega ali izobraževal-
nega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen 
usmrčenih živali mora odobreni izvajalec predhodno priglasiti 
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, predvideno 
vrsto in število živali, njihov izvor ter namen uporabe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravni organ, 
pristojen za veterinarstvo, dovoli delo na izoliranih organih, 
tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali tudi izvajalcu, ki ni 
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odobren, če gre za enkratno znanstvenoraziskovalno ali izo-
braževalno delo in če izvajalec del na živalskih tkivih zagotovi 
predpisan način usmrtitve ter odstranjevanja živalskih stranskih 
proizvodov. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izda do-
voljenje na podlagi vloge izvajalca.

Za organizacije, odobrene v skladu z drugim odstavkom 
20.a člena tega zakona, se šteje, da so odobrene tudi kot izva-
jalci del na živalskih tkivih.

Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena predpiše 
minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, visoko 
šolstvo in okolje.

23. člen
Minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, vi-

soko šolstvo in okolje, ustanovi etično komisijo za poskuse na 
živalih.

Naloge etične komisije so:
– izdajanje ocene iz drugega odstavka 21. člena tega 

zakona o utemeljenosti in obsegu predlaganega poskusa;
– izdajanje mnenja iz drugega odstavka 22.a člena tega 

zakona o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe labo-
ratorijskih živali za delo na izoliranih organih, tkivih in truplih;

– sprejemanje načelnih mnenj v zadevah, povezanih s 
pridobivanjem, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali v 
poskusih, za katere je bilo izdano dovoljenje, ter zagotavljanje 
izmenjave najboljših praks;

– izmenjava podatkov o delovanju komisij za dobrobit 
živali pri organizacijah iz 20.a člena tega zakona in ocenah 
poskusov ter dobrih praksah v zvezi s poskusi na živalih znotraj 
Evropske unije;

– druge naloge v zvezi s poskusi na živalih in delu na 
izoliranih organih, tkivih in truplih živali na zahtevo upravnega 
organa, pristojnega za veterinarstvo.

Stroške priprave ocene iz prve alinee prejšnjega odstavka 
in mnenja iz druge alinee prejšnjega odstavka nosi predlagatelj.

Člani etične komisije za poskuse na živalih so upravičeni 
do nadomestila, ki ga določi minister v skladu s predpisi.

Sredstva za izplačilo nadomestil iz prejšnjega odstavka 
zagotovi ministrstvo, pristojno za veterinarstvo.

24. člen
Postopek za izdajo dovoljenja za poskuse na živalih, 

higiensko-tehnični, organizacijski in kadrovski pogoji, nega in 
oskrba ter veterinarska oskrba teh živali, evidenca in poroča-
nje o poskusih na živalih, o posegih in terapiji v izobraževalne 
namene morajo biti v skladu s predpisanimi pogoji.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, vodi na podlagi 
prejetih vlog za dovoljenja in letnih poročil izvajalcev poskusov 
statistično evidenco. Sklepni statistični podatki o številu in 
vrstah uporabljenih živali ter vrsti poskusov na njih so javni. 
Dokumentacija o poskusih se mora hraniti najmanj pet let.

5. Zakol živali

25. člen
Zakol se izvaja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1099/2009.
Ne glede na četrti odstavek 4. člena Uredbe 1099/09/ES 

mora biti omamljenje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu, 
razen če gre za zakol perutnine, kuncev in zajcev izven klavni-
ce za zasebno domačo porabo.

Zakol živali, ki ni urejen z Uredbo 1099/2009/ES, je do-
voljeno izvesti le po postopkih, po katerih je žival usmrčena v 
trenutku, oziroma z ustrezno predhodno omamo.

6. Usmrtitev živali

26. člen
Usmrtitev živali je dovoljena, če:
1. je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav 

ali preprečevanja ter zatiranja določenih bolezni živali in zoo-
noz;

2. je iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol 
bolne ali poškodovane živali;

3. je žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo 
bolna ali ima poškodbe večje stopnje in ji bolezen oziroma 
poškodba povzroča trpljenje;

4. je žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnov-
ne življenjske funkcije;

5. je to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnovesja 
v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave;

6. je izvedena zaradi deratizacije škodljivih glodavcev;
7. gre za nevarno žival ali nevarnega psa in nevarnosti ni 

mogoče drugače preprečiti;
8. gre za žival, ki povzroča občutno škodo in tega ni mo-

goče drugače preprečiti;
9. gre za nevarnega psa, s katerim ni bilo opravljeno 

predpisano šolanje iz 26.c člena tega zakona ali to šolanje ni 
bilo uspešno opravljeno;

10. uradni veterinar na podlagi prijave lastnika psa ugoto-
vi, da je pes neobvladljiv in kaže ponavljajoče znake napadal-
nega vedenja do ljudi, prijavitelj pa to verjetno izkaže;

11. tako odredi uradni veterinar zaradi zaščite ljudi ozi-
roma živali;

12. je izvedena zaradi pridobivanja kož ali krzna;
13. rejna žival ni primerna za nadaljnjo rejo in ni name-

njena za zakol;
14. je vzrejena ali rejena v poskusne namene, vendar za-

radi narave poskusa ni primerna za uporabo v tem ali nadaljnjih 
poskusih in se zato šteje kot odvečna laboratorijska žival, ali če 
je tak ukrep potreben zaradi zaščite dobrobiti poskusnih živali;

15. je izvedena zaradi zakola živali;
16. je izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo in 

ribištvo;
17. je izvedena zaradi odstranjevanja odvečnih enodnev-

nih piščancev in zarodkov v jajcih;
18. je potrebna za znanstvenoraziskovalno ali izobraže-

valno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen 
usmrčenih živali;

19. je v skladu z izdanim dovoljenjem za poskus iz 21. čle-
na tega zakona;

20. je izvedena za potrebe naravoslovnih muzejev;
21. je izvedena v skladu s 26.b členom tega zakona;
22. je izvedena v skladu z 31. členom tega zakona.
Usmrtitev živali, ki se redijo ali gojijo za proizvodnjo volne, 

kože, krzna ali drugih proizvodov, ter usmrtitev živali za namen 
depopulacije se izvede v skladu z Uredbo 1099/2009/ES.

Usmrtitev živali, ki ni urejena z Uredbo 1099/2009/ES, se 
izvede po postopkih, po katerih je žival usmrčena v trenutku, 
oziroma z ustrezno predhodno omamo.

Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena se šteje za nepotrebno usmrtitev 
iz 4. člena tega zakona, če pa je usmrtitev naklepno izvedena 
v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, se šteje 
za neprimerno usmrtitev iz 4. člena tega zakona.

7. Ugrizi psov in šolanje psov

26.a člen
Zdravnik, ki obravnava poškodbo človeka zaradi ugriza 

psa, mora osebo napotiti v antirabično ambulanto skladno s 
predpisi, ki urejajo nalezljive bolezni, pri čemer mora v primeru 
smrti človeka ali posebno hude telesne poškodbe pisno obve-
stiti območni urad upravnega organa, pristojnega za veterinar-
stvo, v roku sedmih dni od obravnave smrti oziroma posebno 
hude telesne poškodbe in mu posredovati osebno ime ter 
naslov poškodovane oziroma umrle osebe zaradi izvedbe po-
stopkov iz prvega in tretjega odstavka 26.b člena tega zakona.

Antirabična ambulanta mora vnesti podatke o ugrizu psa 
v centralni register psov, pozvati skrbnika psa, da se s psom 
zglasi v pristojni veterinarski organizaciji zaradi preveritve suma 
na steklino in o ugrizu psa obvestiti pristojni območni urad 
upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo.
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Pristojna veterinarska organizacija mora podatke o opra-
vljenih pregledih na steklino iz prejšnjega odstavka vnesti v 
centralni register psov in o rezultatih teh pregledov obvestiti 
antirabično ambulanto. Če antirabična ambulanta ne prejme 
podatka o opravljenih pregledih na steklino v roku petnajstih dni 
od ugriza psa, mora o tem obvestiti območni urad upravnega 
organa, pristojnega za veterinarstvo.

Pristojna veterinarska organizacija, ki obravnava poškod-
bo živali zaradi ugriza psa, mora podatke o ugrizih psov v roku 
treh delovnih dni vnesti v centralni register psov.

O ugrizih psov morajo policija in druge osebe iz 42. člena 
tega zakona, ki dogodek obravnavajo, v roku 24 ur obvestiti 
območni urad upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, 
ki podatke o ugrizih psov vnese v centralni register psov.

26.b člen
Če je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri pov-

zročitvi smrti človeka ali suma posebno hude telesne poškod-
be, uradni veterinar zaradi odvrnitve splošne nevarnosti in 
opazovanja na steklino z ustno odločbo odvzame psa in odredi 
skrbniku takojšnjo namestitev psa v izolatorij pristojne veteri-
narske organizacije za obdobje do izključitve suma na steklino.

Če skrbnik psa pri izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka 
ne sodeluje, se namestitev psa v izolatorij na njegove stroške 
odredi zavetišču.

Uradni veterinar odredi usmrtitev psa:
– če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzro-

čitvi smrti človeka;
– če je iz obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena 

razvidno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri 
povzročitvi posebno hude telesne poškodbe.

Usmrtitev iz prejšnjega odstavka se ne sme opraviti pred 
zaključkom pregledov psa na steklino.

Uradni veterinar lahko za izvedbo odrejenih ukrepov iz 
tega člena zahteva pomoč policije, zavetišča ali pristojne vete-
rinarske organizacije.

Če je na kraj dogodka iz prvega odstavka tega člena prva 
prišla policija, mora poleg izvajanja ukrepov v skladu s svojimi 
pooblastili glede odvrnitve splošne nevarnosti o dogodku ne-
mudoma obvestiti uradnega veterinarja.

Če se sum posebno hude telesne poškodbe ne potrdi z 
obvestilom iz prvega odstavka prejšnjega člena, se psa vrne 
skrbniku, ki mora omogočiti dokončanje pregledov na steklino.

Skrbniku psa, ki je povzročil smrt ali posebno hudo tele-
sno poškodbo človeka, upravni organ, pristojen za veterinar-
stvo, prepove gojitev, posedovanje in vodenje psov, če je že 
pred tem posedoval psa, ki je povzročil smrt ali posebno hudo 
telesno poškodbo.

Pritožba zoper odločbe iz tega člena je dovoljena v roku 
osmih dni od vročitve odločbe.

Stroški, nastali zaradi ukrepov iz tega člena, bremenijo 
skrbnika živali.

26.c člen
Šolanje psov po tem zakonu je obvezno:
– če nevaren pes z ugrizom povzroči poškodbo, pa ne gre 

za posebno hudo telesno poškodbo. Šolanje psa je treba izve-
sti najpozneje do dopolnjenega drugega leta starosti psa, če 
je pes že star dve leti pa v roku šestih mesecev od ugriza psa;

– za psa, ki živi ali bo živel v istem okolju kot lastnik, kate-
rega pes je bil usmrčen v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega 
člena. Šolanje psa je treba izvesti najpozneje do dopolnjenega 
drugega leta starosti psa, če je pes že star dve leti pa v roku 
šestih mesecev od usmrtitve prejšnjega psa oziroma nabave 
novega psa.

Šolanje iz prejšnjega odstavka mora biti opravljeno ob 
udeležbi lastnika psa po programu, ki ga potrdi upravni or-
gan, pristojen za veterinarstvo, na podlagi mnenja strokovne 
komisije. Program mora vsebovati navedbo izvajalca oziroma 
izvajalcev šolanja in dokazila o njihovih izkušnjah s področja 
poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov. Strokovno 

komisijo imenuje generalni direktor upravnega organa, pristoj-
nega za veterinarstvo, in jo sestavljajo strokovnjak s področja 
poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov, uradni vete-
rinar in veterinar pristojne veterinarske organizacije.

Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija, ki 
jo imenuje nosilec programa šolanja iz prejšnjega odstavka in 
mora biti sestavljena iz strokovnjakov s področja poznavanja 
vedenja, vzreje oziroma šolanja psov, njena sestava pa mora 
biti navedena v programu šolanja. Lastnik psa je dolžan doka-
zilo o uspešno opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinar-
ski organizaciji, ki ta podatek vnese v centralni register psov.

III. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

27. člen
Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in name-

stitev v zavetišču.
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, 

ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 
800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v za-
vetišču.

Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja 
zavetišča ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo, v 
upravnem postopku.

28. člen
Imetnik zavetišča opravlja naslednje naloge:
– sprejema prijave o zapuščenih živalih;
– zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim 

živalim;
– zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapušče-

nih živali v zavetišču;
– skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali 

oddajo živali novim skrbnikom;
– zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih živali 

v skladu s predpisi.
Imetnik zavetišča se šteje za skrbnika zapuščenih živali, 

dokler so te v zavetišču.
Imetnik zavetišča pri opravljanju svojih nalog sodeluje 

s pristojno veterinarsko službo in občinskimi redarji zlasti za 
namen ugotavljanja lastništva zapuščenih živali.

Imetnik zavetišča najmanj dvakrat letno poroča o opravlje-
nih nalogah iz prvega odstavka tega člena lokalni skupnosti, za 
katero izvaja javno službo iz prejšnjega člena, ter enkrat letno 
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

Zaposleni v zavetišču imajo dostop do centralnega re-
gistra psov. Osebni podatki, do katerih lahko dostopajo, so 
osebno ime, naslov in telefonska številka lastnika psa. Podatke 
iz prejšnjega stavka lahko obdelujejo izključno za namen ugo-
tavljanja lastnika zapuščene živali in za vnašanje podatkov iz 
četrtega odstavka 6. člena tega zakona.

Zaposleni v zavetišču za potrebe vodenja evidenc obde-
lujejo naslednje osebne podatke:

– v evidenci o pogrešanih živalih: osebno ime, naslov 
stalnega ali začasnega bivališča in telefonsko številko oziroma 
naslov elektronske pošte lastnika. Osebne podatke iz prejšnje-
ga stavka se lahko obdeluje izključno za namen obveščanja 
lastnika o najdbi pogrešane živali. Podatke se hrani pet let po 
prejemu obvestila o pogrešani živali;

– v evidenci o prejetih prijavah zapuščenih živali: osebno 
ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko števil-
ko prijavitelja. Osebne podatke iz prejšnjega stavka se lahko 
obdeluje izključno za namen preprečevanja zlorab in lažnih 
prijav. Podatke se hrani pet let po prejemu prijave;

– v evidenci o sprejemu živali: osebno ime, naslov stal-
nega ali začasnega bivališča, telefonsko številko ali naslov 
elektronske pošte najditelja oziroma lastnika, ki žival predaja 
zavetišču, ter izjavo o prenosu lastninske pravice živali. Oseb-
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ne podatke iz prejšnjega stavka se lahko obdeluje izključno za 
namen omejevanja zdravstvenih tveganj zaradi prenosa more-
bitnih zoonoz in drugih obolenj zaradi stika z okuženo živaljo in 
preprečevanja zlorab. Podatke se hrani pet let po vrnitvi, oddaji, 
poginu ali evtanaziji živali;

– v evidenci o vrnitvi živali njihovim skrbnikom, oddaji 
živali novim skrbnikom oziroma vrnitvi v okolje: osebno ime, 
naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko ali 
naslov elektronske pošte skrbnika ali novega skrbnika. Oseb-
ne podatke iz prejšnjega stavka se lahko obdeluje izključno 
za namen omejevanja zdravstvenih tveganj zaradi prenosa 
morebitnih zoonoz in drugih obolenj zaradi stika z okuženo 
živaljo. Podatke se hrani pet let po vrnitvi, oddaji, poginu ali 
evtanaziji živali.

29. člen
Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem 

obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.

30. člen
Skrbnik najdene hišne živali ima pravico zahtevati vrnitev 

živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila na-
meščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda tudi 
drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za 
žival ustrezno skrbel.

31. člen
Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji 

skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik 
živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, 
krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival 
najdena, če ni zagotovila zavetišča.

Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju ob-
čine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta 
občina sklenjeno pogodbo.

Če je občina zagotovila predpisano število mest za 
zapuščene živali, vendar zavetišče zapuščenih živali ne 
more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v 
drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne 
more sprejeti.

Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu 
skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v 
skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh 
od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.

Če se z oddajo oziroma prodajo zapuščenih živali ukvarja 
društvo, mora glede namestitve in oskrbe živali izpolnjevati 
pogoje, ki so predpisani za zavetišča.

32. člen
Zapuščenim bolnim in poškodovanim živalim mora vete-

rinar nuditi potrebno nujno veterinarsko pomoč.
Neozdravljivo bolnim ali poškodovanim, težko prizadetim 

in poginjajočim zapuščenim živalim mora veterinar zagotoviti 
takojšnjo usmrtitev.

33. člen
Imetnik zavetišča pridobi sredstva za vzpostavitev zave-

tišča iz naslednjih virov:
– proračuna lokalne samoupravne skupnosti;
– proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in 

opremo, vendar največ do višine 50 % njihove dejanske vred-
nosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister;

– drugih virov (darila, donacije ipd.).
Imetnik zavetišča pridobiva sredstva za delovanje zaveti-

šča iz naslednjih virov:
– iz proračuna lokalne samoupravne skupnosti;
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki 

deluje v javnem interesu;
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– iz drugih virov.

IV. DRUŠTVA IN DRUGE NEPRIDOBITNE PRAVNE OSEBE, 
KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU  

NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI

34. člen
Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za 

pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, poleg 
splošnih pogojev po zakonu, ki ureja društva, izpolnjevati tudi 
naslednje posebne pogoje:

– društvo ima več kot 30 članov;
– delovanje društva je v skladu s cilji tega zakona, kar 

izkaže s sprejetim statutom društva;
– udeležba predpisanega deleža članstva na usposablja-

nju s področja vedenja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti 
živali po programu, ki ga potrdi minister.

Dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravljajo društva iz 
prejšnjega odstavka, so:

– spodbujanje odgovornega lastništva živali;
– svetovanje skrbnikom živali;
– organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali;
– sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali;
– opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezako-

nitosti v zvezi z zaščito živali.
Podrobnejše kriterije za pridobitev statusa društva, ki 

na področju zaščite živali deluje v javnem interesu, predpiše 
minister.

35. člen – upoštevan ZDru-1
Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem bese-

dilu: ministrstvo) podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje-
ga člena, status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo.

Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko ministrstvo iz 
proračuna Republike Slovenije oziroma lokalna samoupravna 
skupnost iz svojega proračuna, na podlagi pogodbe dodeli 
sredstva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu.

Društvu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, se ukine 
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo ministra.

36. člen – upoštevan ZDru-1
Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila 

status društva, ki deluje v javnem interesu.

36.a člen
Določbe tega zakona, ki veljajo za društva, se upora-

bljajo tudi za druge pravne osebe zasebnega prava, ki niso 
ustanovljene z namenom pridobivanja dobička in ki presežek 
prihodkov nad odhodki uporabljajo izključno za opravljanje in 
razvoj svoje dejavnosti.

Pravne osebe iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo sta-
tus v javnem interesu na področju zaščite živali ob uporabi 
določb o statusu društva v javnem interesu, določenih s tem 
zakonom in smiselni uporabi določb zakona, ki ureja društva.

V. (črtano)

37. člen
(črtan)

VI. STROKOVNI SVET ZA ZAŠČITO ŽIVALI

38. člen
Pri ministrstvu se ustanovi strokovni svet za zaščito živali, 

sestavljen iz priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, 
biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov 
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali. 
Število članov ter sestavo strokovnega sveta določi minister.

Strokovni svet za zaščito živali:
– spremlja stanje in znanstvena spoznanja na področju 

zaščite živali ter predlaga aktivnosti;
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– daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti 
živali ter druga mnenja in predloge na zahtevo upravnega or-
gana, pristojnega za veterinarstvo;

– daje mnenja in predloge v drugih zadevah, za katere ga 
zaprosijo državni organi.

Člani strokovnega sveta za zaščito živali so upravičeni 
do nadomestila za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, ki 
ga določi minister.

Sredstva za izplačilo nadomestil iz prejšnjega odstavka 
zagotovi ministrstvo v skladu s predpisi.

VII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

39. člen
Minister izda natančnejše predpise za izvajanje tega za-

kona, s katerimi določi:
– način omamljanja, zakola ali usmrtitve živali;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapušče-

ne živali in hoteli za živali, ter veterinarsko-sanitarni red v njih;
– podrobnejša merila in postopek za pridobitev in pre-

nehanja statusa društev, ki na področju zaščite živali delujejo 
v javnem interesu, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja 
evidence o teh društvih;

– o strokovnem svetu za zaščito živali, številu njegovih 
članov, sestavi in delu.

Minister izdaja tudi druge podzakonske predpise, po-
trebne za izvajanje tega zakona in predpisov Skupnosti, ki se 
nanašajo na vsebino tega zakona.

40. člen
Minister izda v soglasju z ministri, pristojnimi za posame-

zna področja, natančnejše predpise za izvajanje tega zakona, 
s katerimi določi:

– pogoje za bivanje in rejo rejnih in gojitev hišnih živali ter 
živali v prodajalnah, na razstavah in tekmovanjih;

– pogoje in način prevoza živali.

41. člen
Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost 

in tehnologijo, in ministrom, pristojnim za okolje in prostor, 
predpis o natančnejših pogojih za izdajo dovoljenj za opravlja-
nje poskusov na živalih, postopku, dokumentaciji, evidenci, 
poročilih in o etični komisiji, ter o obveznostih strokovne osebe 
za zaščito živali, kadrovskih in drugih pogojih za izvajanje po-
skusov ter postopku z živalmi po končanem poskusu.

VIII. NADZORSTVO

42. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 

podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veteri-
narji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni 
za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpek-
tor), vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Nadzorstvo nad izvajanjem določb drugega odstavka 
11. člena, 12. člena ter prve, druge, četrte, pete, šeste, devete 
in enaindvajsete alinee 15. člena tega zakona poleg oseb iz 
prejšnjega odstavka opravlja tudi policija.

Občinski redarji lahko v okviru svojih pristojnosti in nalog 
iz zakona, ki ureja občinsko redarstvo preverijo izpolnjevanje 
obveznosti lastnika psa iz prvega odstavka 6. člena tega za-
kona.

Nadzorstvo nad izvajanjem določbe tretjega odstavka 
11. člena tega zakona opravljajo policisti in občinski redarji.

43. člen
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima pristojni inšpektor, po-

leg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še te 
pravice in dolžnosti:

– ugotoviti identiteto skrbnika živali v primeru suma krši-
tve določb tega zakona ter kršitev po potrebi tudi fotografirati 
oziroma posneti, in pravico brez predhodnega obvestila ter 
brez dovoljenja pravne in fizične osebe vstopiti v poslovne ali 
proizvodne prostore, ter vozila, kjer se nahajajo živali ali obsta-
ja sum, da se nahajajo. Če mora inšpektor pri opravljanju nad-
zorstva pregledati stanovanjske prostore, pa pravna ali fizična 
oseba temu nasprotuje ali ni dosegljiva, si mora za pregled teh 
prostorov pridobiti odredbo pristojnega sodišča;

– opravljati redne preglede vseh objektov, kjer se redi, goji 
ali se opravlja promet z živalmi, prireditve, razstave in trgovine 
z živalmi ter zavetišč in hotelov za živali;

– začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike do-
sedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v 
primeru kršitve določb tega zakona. Za začasno odvzete rejne 
živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če 
pa to ni možno, se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo. 
Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, more-
bitna razlika pa se izplača skrbniku živali. Za odvzete hišne živali, 
razen za živali prosto živečih vrst, uradni veterinar odredi name-
stitev v zavetišče, ki lahko žival takoj odda primernemu skrbniku 
oziroma ravna v skladu z 31. členom tega zakona. Za začasno 
ali trajno odvzete živali prosto živečih vrst uradni veterinar odredi 
začasno oskrbo v zatočišču za živali prosto živečih vrst v skladu 
s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Če je bila žival oddana 
novemu skrbniku, je v primeru pravnomočno odpravljene od-
ločbe o odvzemu živali dosedanji skrbnik živali upravičen do 
odškodnine, ki jo uveljavlja pred pristojnim sodiščem;

– odrediti odpravo nepravilnosti pri izvajanju tega zakona;
– odrediti usmrtitev ali zakol živali na stroške skrbnika, če 

gre po mnenju veterinarja za neodpravljive bolečine ali poškod-
be, ali če gre za nevarno žival, ali če gre za nevarnega psa, s 
katerim ni bilo opravljeno predpisano šolanje iz 26.c člena tega 
zakona ali to šolanje ni bilo uspešno opravljeno;

– prepovedati rejo določene vrste živali in uporabo pro-
izvodnih ali poslovnih prostorov, če ugotovi, da je skrbnik po-
novno kršil obveznosti iz tega zakona in s tem povzročal živali 
bolečine in trpljenje;

– prepovedati natovarjanje in prevoz živali, če niso izpol-
njeni predpisani pogoji;

– prepovedati izvajanje posegov, ki niso dovoljeni oziroma 
se izvajajo v nasprotju z določbami tega zakona;

– odrediti ustavitev poskusov oziroma prepovedati izvaja-
nje poskusov na živalih, ki se izvajajo v nasprotju z določbami 
tega zakona ali če pomanjkljivosti niso odpravljene v določe-
nem roku;

– prepovedati zakol živali, če ni zagotovljeno predpisano 
omamljanje in zakol živali;

– prepovedati opravljanje dejavnosti imetniku zavetišča, 
če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;

– odrediti plačilo stroškov v zvezi z zapuščeno živaljo 
skrbniku ali zavetišču oziroma občini, če ni zagotovila zavetišča;

– odrediti zavetišču namestitev in oskrbo psa, ki ogroža 
okolico, če skrbnik ne odvrne splošne nevarnosti ali ni znan 
ali dosegljiv;

– odrediti zavetišču ulov, prevoz, namestitev in oskrbo 
zapuščene živali;

– prepovedati uporabo živali na javnem zbiranju ali sne-
manju zaradi zaščite dobrobiti živali.

43.a člen
Območni uradi upravnega organa, pristojnega za veteri-

narstvo, opravljajo upravne in nadzorne naloge ter odločajo v 
postopkih na zahtevo strank v skladu s tem zakonom.

V primeru nujnih ukrepov iz tretje, pete, sedme, osme, 
devete, desete, trinajste, štirinajste in petnajste alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena predlog za odlog izvršitve odločbe 
ni dopusten.

44. člen
Policisti ter pooblaščene osebe carinske službe v primeru 

prevoza in pošiljk živali brez ustreznih dokumentov ali v naspro-
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tju z določbami 12. člena tega zakona ali v primeru mučenja 
živali, zadržijo živali oziroma pošiljko, osebe in prevozno sred-
stvo ter o tem takoj obvestijo pristojnega inšpektorja.

Zadržanje oziroma omejitev gibanja iz prejšnjega odstav-
ka lahko traja največ dve uri.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
Z globo od 2.400 do 84.000 eurov se kaznuje pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. kot skrbnik ali prevoznik živali ne zagotovi fizičnega 

varstva nevarne živali (prvi odstavek 12. člena);
2. kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva nevarnega 

psa v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega zakona;
3. na javno mesto oziroma v sredstva javnega prevoza 

ne pusti psa vodiča slepih oziroma psa pomočnika invalidov 
skupaj z njegovim skrbnikom (prvi odstavek 13. člena);

4. stori katero od ravnanj iz prve do enaindvajsete alinee 
prvega odstavka 15. člena tega zakona;

5. redi ali lovi živali zgolj zaradi pridobivanja kožuhov, kož 
ali perja (dvaindvajseta alinea 15. člena zakona);

6. neustrezno prevaža živali (prvi odstavek 17. člena);
7. opravi boleč poseg na vretenčarju brez anestezije (prvi 

odstavek 19. člena);
8. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena tega 

zakona;
9. brez odobritve opravlja dejavnosti vzrejne, dobavitelj-

ske ali uporabniške organizacije (prvi odstavek 20.a člena);
10. ravna v nasprotju s četrtim ali šestim odstavkom 

20.a člena tega zakona;
11. izvaja poskus na živali brez dovoljenja iz prvega od-

stavka 21. člena tega zakona;
12. izvaja poskus na živali v nasprotju s sedmim odstav-

kom 21.a člena tega zakona;
13. izvaja poskus v izobraževalne namene v nasprotju s 

prvim odstavkom 22. člena tega zakona;
14. ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 

25. člena tega zakona;
15. usmrti žival v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 

26. člena tega zakona;
16. opravlja dejavnost zavetišča, ne da bi za to izpolnjeval 

predpisane pogoje (tretji odstavek 27. člena);
17. ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 

28. člena tega zakona;
18. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 31. člena tega 

zakona.
Z globo od 1.600 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejš-

njega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, ali ki podatke 
iz centralnega registra psov obdeluje v nasprotju s petim od-
stavkom 28. člena tega zakona.

46. člen
Z globo od 1.600 do 42.000 eurov se kaznuje pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih in onemoglih živali 

(prvi odstavek 8. člena);
2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena tega 

zakona;
3. kot skrbnik ravna v nasprotju s prvim odstavkom 

9. člena tega zakona;
4. ne zagotovi rezervnega sistema prezračevanja v skladu 

z drugim odstavkom 9. člena tega zakona;
5. zaupa v vodenje nevarnega psa osebi, ki je mlajša od 

16 let (tretji odstavek 12. člena);
6. opravlja dejavnost hotela za živali, ne da bi za to izpol-

njeval predpisane pogoje (drugi odstavek 14. člena);

7. kot skrbnik omogoči uporabo živali na javnem zbiranju 
ali snemanju v nasprotju s prvim odstavkom 14.a člena tega 
zakona;

8. uporabi žival na javnem zbiranju, snemanju ali v cirkusu 
ali v cirkusu podobni prireditvi v nasprotju s prvim odstavkom 
14.a člena tega zakona;

9. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14.a člena tega 
zakona;

10. pravočasno ne zahteva veterinarske pomoči in oskrbe 
bolnih ali poškodovanih živali, veterinarske pomoči pri porodih, 
kadar je potrebna, ali ne zagotovi ustrezne nege bolnih, poško-
dovanih in onemoglih živali (18. člen);

11. opravlja znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno 
delo na izoliranih organih, tkivih ali truplih v ta namen usmr-
čenih živali v nasprotju s prvim odstavkom 22.a člena tega 
zakona;

12. za dela na izoliranih organih, tkivih ali truplih v ta 
namen usmrčenih živali uporabi žival druge živalske vrste brez 
dovoljenja upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo (tre-
tji odstavek 22.a člena);

13. v izobraževalne namene izvaja dela na izoliranih orga-
nih, tkivih ali truplih v ta namen usmrčenih živali zaščitenih ali 
ogroženih vrst, odvzetih iz narave (četrti odstavek 22.a člena);

14. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 22.a člena tega 
zakona;

15. ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim 
odstavkom 26.a člena tega zakona;

16. goji ali poseduje psa kljub prepovedi iz osmega od-
stavka 26.b člena tega zakona;

17. ne zagotovi šolanja psa v skladu s prvim odstavkom 
26.c člena tega zakona;

18. izvaja obvezno šolanje psov iz prvega odstavka 
26.c člena tega zakona po programu, ki ni potrjen v skladu z 
drugim odstavkom 26.c člena tega zakona.

Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejš-
njega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, ali ki vodi psa 
kljub prepovedi iz osmega odstavka 26.b člena tega zakona.

46.a člen
Z globo od 800 do 33.000 eurov se kaznuje pravna oseba 

ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim 

odstavkom 6. člena tega zakona;
2. kot skrbnik ne zagotovi katerega od pogojev iz prvega 

odstavka 7. člena tega zakona;
3. kot skrbnik ne prepreči napak v reji v skladu z drugim 

odstavkom 7. člena tega zakona;
4. ne zagotovi ločene namestitve živali v skladu z drugim 

odstavkom 8. člena tega zakona;
5. proda, odda ali podari hišno žival v nasprotju z 

10. členom tega zakona;
6. kot skrbnik ne zagotovi osamitve, kontracepcije, sterili-

zacije ali kastracije živali v skladu s prvim odstavkom 11. člena 
tega zakona;

7. kot skrbnik ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja 
oziroma drugih ukrepov in je zato žival nevarna okolici (drugi 
odstavek 11. člena);

8. kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa v skladu 
s tretjim odstavkom 11. člena tega zakona;

9. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 28. člena tega 
zakona;

10. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 31. člena tega 
zakona.

Z globo od 400 do 1.600 eurov se za prekršek iz prejš-
njega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 98/99) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Minister izda izvršilne predpise iz 39., 40. in 41. člena tega 

zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

48. člen
Sredstva iz druge alinee prvega odstavka 33. člena tega 

zakona lahko imetnik zavetišča uveljavlja v 5 letih od uveljavi-
tve tega zakona.

49. člen
Obstoječi objekti in oprema za rejo živali morajo izpolniti 

pogoje, predpisane s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona.

50. člen
Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se še 

uporabljata:
– Pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri iz-

vajanju zdravstvenega varstva živali (Uradni list SRS, št. 40/85);
– Navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskus na 

živalih v znanstveno-raziskovalne namene (Uradni list SRS, 
št. 40/85 in 22/87).

51. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, 

št. 37/85);
– drugi odstavek 158. člena Zakona o veterinarstvu (Urad-

ni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96);
– 6. in 7. točka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni 

red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86);
– drugi stavek 11. člena Zakona o postopku z najdenimi 

stvarmi (Uradni list SRS, št. 31/76);
– Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki 

deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, 
lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list RS, 
št. 52/98, 60/98) v delu, ki se nanaša na društva s področja 
zaščite živali, kolikor je v nasprotju s tem zakonom.

52. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaščiti ži-
vali – ZZZiv-A (Uradni list RS, št. 126/03) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali – ZZZiv-B (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje nasle-
dnjo prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
Obstoječe organizacije iz prvega odstavka 20.a člena 

zakona se morajo uskladiti z določbami tega zakona v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona.

Začeti postopki v zvezi z nevarnimi psi se dokončajo v 
skladu z določbami tega zakona.

Podatke glede EMŠO lastnika psa začnejo vnašati pristoj-
ne veterinarske organizacije v register psov ob cepljenju psov 
proti steklini šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Za že 
registrirane pse se podatki glede EMŠO lastnika psa vnesejo 
ob prvem naslednjem cepljenju.

Obstoječi skrbniki prosto živečih živali iz skupin velikih 
sesalcev in velikih plazilcev ter živali, ki izločajo strupe, morajo 
prijaviti posedovanje živali upravnemu organu, pristojnemu za 
veterinarstvo, v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.

28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali – ZZZiv-C (Uradni list RS, št. 23/13) vsebuje nasle-
dnjo prehodno in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
V Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 

RS, št. 93/05) preneha veljati tretji odstavek 11. člena.
V prvem odstavku 96. člena v 8. točki preneha veljati 

besedilo »ali tretjim«.

26. člen
Določba dvajsete alinee prvega odstavka 15. člena in 

4. točka prvega odstavka 45. člena v delu, ki se nanaša na 
dvajseto alineo prvega odstavka 15. člena se začneta upora-
bljati 1. maja 2013.

Določbe dvaindvajsete alinee prvega odstavka 15. člena 
zakona in 5. točke prvega odstavka 45. člena zakona se za-
čnejo uporabljati 1. januarja 2015.

27. člen
Obstoječa društva, ki na področju zaščite živali delujejo v 

javnem interesu, se morajo uskladiti z določbami spremenjenega 
34. člena zakona v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

VLADA
1458. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port 

of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Port of Spain, v 

Republiki Trinidad in Tobago, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega celotno ozemlje 

Republike Trinidad in Tobago.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z Repub-
liko Trinidad in Tobago.
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-10/2011
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2011-1811-0105

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1459. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Port of Spain, 
v Republiki Trinidad in Tobago

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad  
in Tobago

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Port of Spa-

in, v Republiki Trinidad in Tobago, se imenuje Om Prakash 
Lalla.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-34/2011
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2011-1811-0106

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1460. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Erzurumu, v Republiki Turčiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Erzurumu, v Republiki Turčiji

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Erzurumu, v 

Republiki Turčiji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega province Erzurum, 

Erincan, Kars, Ardahan in Iğdir.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s provin-
cami Erzurum, Erincan, Kars, Ardahan in Iğdir.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-19/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0062

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1461. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki 
Turčiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Erzurumu, v 

Republiki Turčiji se imenuje Memet Seyhan Muratoğlu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-24/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0063

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1462. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Kayseriju, v Republiki Turčiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Kayseriju, v Republiki Turčiji
I

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Kayseriju, v 
Republiki Turčiji, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega provinci Kayseri 
in Nevşehir.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s provin-
cama Kayseri in Nevşehir.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-18/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0064

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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1463. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Kayseriju, v Republiki 
Turčiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na 
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slo-
venije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Kayseriju, v 

Republiki Turčiji se imenuje Harun Hasyüncü.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-22/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0065

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1464. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Trabzonu, v Republiki Turčiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na 
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slo-
venije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Trabzonu, v Republiki Turčiji

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Trabzonu, v 

Republiki Turčiji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega province Trabzon, 

Rize, Ordu, Giresun in Artvin.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s provin-
cami Trabzon, Rize, Ordu, Giresun in Artvin.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-20/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0068

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1465. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Trabzonu, v Republiki 
Turčiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Trabzonu, v 

Republiki Turčiji se imenuje Ahmet Ercan Erdoğdu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-23/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-1811-0069

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1466. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike 
Slovenije v Bakuju

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o razrešitvi častnega konzula Republike 

Slovenije v Bakuju
I

Z dnem 31. marec 2013 se razreši Borut Megušar, častni 
konzul Republike Slovenije v Bakuju.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-1/2013
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2013-1811-0001

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1467. Pravilnik o območjih in sedežih območnih 

policijskih postaj

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o orga-
niziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja 
minister za notranje zadeve in javno upravo
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P R A V I L N I K
o območjih in sedežih območnih  

policijskih postaj
1. člen

(uvodna določba)
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem 

območju policijske uprave se ustanovijo območne policijske 
postaje.

2. člen
(Policijska uprava Celje)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Celje se ustanovijo naslednje območne po-
licijske postaje:

1. Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje 
naslednjih naselij:

Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo, Bezovi-
ca, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak, Ce-
lje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni Vrh pri Vojniku, Do-
brna, 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, Lan-
dek, 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, Šentjun-
gert, 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, Zla-
teče, Zvodno, Želče, Žepina;

2. Policijska postaja Dravograd, s sedežem v Dravogradu, 
za območje naslednjih naselij:

Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dra-
vogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravo-
gradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc, 
Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravo-
gradu, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Trbonje, Tribej, 
Velka, Vič, Vrata;

3. 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, La-
ško, 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, Požni-
ca, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske To-
plice, 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;

4. Policijska postaja Mozirje, s sedežem v Mozirju, za 
območje naslednjih naselij:

Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Do-
brovlje 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, Ljubi-
ja, 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 Po-
brežje, Žlabor;

5. 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 Pohor-
ju, 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 Drav-
čami, 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;

6. Policijska postaja Ravne na Koroškem, s sedežem na 
Ravnah na Koroškem, za območje naslednjih naselij:

Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koro-
škem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jaz-
bina, 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;

7. Policijska postaja Rogaška Slatina, s sedežem v Roga-
ški Slatini, za območje naslednjih naselij:

Brestovec, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezo-
vec pri Rogatcu, Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Dobo-
vec pri Rogatcu, Donačka Gora, Drevenik, Gabrce, Gabrovec 
pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna 
Gorca, Log, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Prista-
vica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slati-
na, 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;

8. Policijska postaja Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj 
Gradcu, za območje naslednjih naselij:

Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gra-
dišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, 
Mislinjska Dobrava, Paka – del, Pameče, Podgorje, Raduše, 
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;

9. 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, 
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, 
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Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, 
Podob, Podpeč ob Dravinji, Polajna, Polene, Preloge pri Ko-
njicah, Prežigal, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Sko-
marje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje 
Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Stranice, 
Spodnji Dolič, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Stenica, Strani-
ce, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič 
pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, 
Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zabork, Zbe-
lovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, 
Zlakova, Zreče, Žiče;

10. Policijska postaja Šentjur pri Celju, s sedežem v Šen-
tjurju, za območje naslednjih naselij:

Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Bo-
tričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri 
Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Plani-
ni, 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, Ka-
lobje, 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, Pod-
log pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvi-
du, 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, Sve-
telka, 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;

11. 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 Lekmar-
ju, 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, Mesti-
nje, 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, Rogin-
ska 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, Še-
rovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Topolovo, Trebče, 
Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vode-
novo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, 
Zagaj, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče 
pri Bučah, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas;

12. 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 Cirkov-
ce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, 
Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje;

13. Policijska postaja Žalec, s sedežem v Žalcu, za ob-
močje 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, To-
povlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabu-
kovica, Zahomce, Zajasovnik – del, Zakl, Zalog pri Šempetru, 
Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje 
Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno.

3. člen
(Policijska uprava Koper)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Koper se ustanovijo naslednje območne po-
licijske postaje:

1. 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 Jelšanah, 
Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Pod-
graje, 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 pre-
hoda za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica;

2. Policijska postaja Izola, s sedežem v Izoli, za območje 
naslednjih naselij:

Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, 
Nožed, Šared;

3. Policijska postaja Koper, s sedežem v Kopru, za obmo-
čje naslednjih naselij:

Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Be-
zovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gra-
dinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, 
Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, 
Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon, 
Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrva-
tini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koro-
mači 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, 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 4471 

Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje 
Škofije, Župančiči;

4. Policijska postaja Kozina, s sedežem v Kozini, za ob-
močje naslednjih naselij:

Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, 
Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Ja-
vorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Marko-
vščina, 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;

5. Policijska postaja Piran, s sedežem v Luciji, za območja 
naslednjih naselij:

Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Pare-
cag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter;

6. Policijska postaja Postojna, s sedežem v Postojni, za 
območje naslednjih naselij:

Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Dil-
ce, 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, Stude-
no, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Šmihel pod Nanosom, Trnje, 
Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, 
Zagon, Zagorje, Žeje;

7. Policijska postaja Sežana, s sedežem v Sežani, za 
območje naslednjih naselij:

Avber, Barka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Bre-
stovica pri Povirju, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri 
Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Se-
žani, 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, Gor-
nje 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.

4. člen
(Policijska uprava Kranj)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Kranj se ustanovijo naslednje območne po-
licijske postaje:

1. Policijska postaja Bled, s sedežem na Bledu, za obmo-
čje 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, Ja-
vorniški 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 obmo-
čje naslednjih naselij:

Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj, 
Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegel-
nica, 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, Lahov-
če, 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, Pša-
ta, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Ravne, Rupa, Sidraž, 
Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Dup-
lje, 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 Vele-
sovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, 
Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadra-
ga, 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, Moj-
strana, Podkoren, Rateče, Srednji Vrh, Zgornja Radovna;

5. Policijska postaja Radovljica, s sedežem v Radovljici, 
za območje naslednjih naselij:

Begunje na Gorenjskem, Brda, Brezje, Brezovica, Če-
šnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas, 
Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna Gorica, Kropa, Lan-
covo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Noše, 
Nova vas pri Lescah, Otoče, Ovsiše, Peračica, Podnart, Poljče, 
Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovlji-
ca, Ravnica, Rovte, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipni-
ca, 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, Pod-
porezen, Podpulfrca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, 
Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, 
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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, To-
draž, 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 obmo-
čje 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, Pri-
stava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Ve-
trno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja vas.

5. člen
(Policijska uprava Ljubljana)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Ljubljana se ustanovijo naslednje območne 
policijske postaje:

1. Policijska postaja Cerknica, s sedežem v Cerknici, za 
območje naslednjih naselij:

Andrejčje, Babna Polica, Babno Polje, Beč, Bečaje, Be-
gunje 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, Lovrano-
vo, 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 Be-
gunjah, 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 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, Dvor-
je, 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, Kolo-
vec, 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, No-
žice, 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, Pre-
voje, 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 Mo-
ravčah, Studenec pri Krtini, Suša, Sv. Andrej, Sv. Trojica, Šen-
tožbolt, 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, 
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, Zgor-
nje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, 
Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek, 
Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žiče, Žirovše;

3. 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, Bruha-
nja 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, Do-
lenja 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 Bre-
zovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Gradišče, Grintovec, Griže, 
Grm, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol, 
Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Ka-
mno 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, Med-
vedica, 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, Pod-
smreka 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 Teme-
nici, Predole, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Primča vas, Prista-
va 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, Sobra-
če, 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 Črne-
lo, 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 
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Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zagradec pri Grosupljem, Zavr-
tače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje 
Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica;

4. 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;

5. 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-
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, Pod-
jelše, 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 La-
šna, 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;

6. 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 Želj-
nah, 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 Koste-
lu, 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 Ko-
čevje, 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;
7. 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, Go-
lišče, 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, 
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 Primsko-
vem, 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 Jabla-
nica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora 
pri Velikem Gabru, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Ščit, Šir-
manski 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, Za-
grič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, 
Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log;

8. 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;

9. Policijska postaja Ljubljana Center, s sedežem v Ljub-
ljani, za območje četrtne skupnosti Center;

10. Policijska postaja Ljubljana Moste, s sedežem v Ljub-
ljani, za območje četrtne skupnosti Jarše, Moste, Polje, Sostro 
in Golovec;

11. Policijska postaja Ljubljana Šiška, s sedežem v Ljub-
ljani, za območje četrtne skupnosti Šiška, Dravlje, Šentvid in 
Šmarna Gora;

12. 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 Bre-
zovica, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Dolenje Kališče, 
Dolnje Retje, Dolščaki, Draga, Draževnik, Drenik, Dvor pri 
Polhovem Gradcu, Dvorska vas, Gabrje, Glinek, Golo, Gore-
nja Brezovica, Gorenje blato, Gorenje Kališče, Goričica pod 
Krimom, Gornje Retje, Gornji Ig, Gradež, Gradišče, 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, 
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Osredek pri Dobrovi, Pečki, Pijava Gorica, Planina nad Horju-
lom, Planinca, Pleše, Plešivica, Plosovo, Podgozd, Podhojni 
hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podolnica, Podpeč, Podreber, 
Podsmreka, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podu-
laka, 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, Selo pri Robu, Setnica – del, 
Setnik, Sloka gora, Smolnik, Smrjene, Srednja vas pri Polho-
vem Gradcu, Srednji vrh, Srnjak, Srobotnik pri Velikih Laščah, 
Staje, Stope, Strahomer, Stranska vas, Strletje, Strmec, Suša, 
Ščurki, Šentjošt nad Horjulom, Škamevec, Škofljica, Škrilje, 
Škrlovica, Šujica, Tomažini, Tomišelj, Turjak, Ulaka, Uzmani, 
Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik, Viso-
ko, Vnanje Gorice, Vrbljene, Vrh, Vrh nad Želimljami, Vrzdenec, 
Vrh, Zaklanec, Zalog pri Škofljici, Zapotok, Zgonče, Žabnica, 
Žaga, Žažar, Želimje;

13. 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;

14. Policijska postaja Medvode, s sedežem v Medvodah, 
za območje naslednjih naselij:

Belo, Brezovica pri Medvodah, Bukovica pri Vodicah, Do-
bruša, Dol, Dornice, Dragočajna, Golo Brdo, Goričane, Hraše, 
Koseze, Ladja, Medvode, Moše, Osolnik, Polje pri Vodicah, Po-
vodje, 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, Za-
poge, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje 
Pirniče, Žlebe;

15. 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, Čr-
nec, 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, Ve-
like 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 promet 
Podplanina,

– mejnega prehoda za obmejni promet Novi kot;
16. Policijska postaja Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, za 

območje naslednjih naselij:
Čebine, Čeče – del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica, 

Knezdol, Ojstro, Ostenk, Planinska vas, Prapreče – del, Sveta 
Planina, Škofja Riža, Trbovlje, Vrhe – del, Završje, Župa;

17. Policijska postaja Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, za 
območje naslednjih naselij:

Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Bo-
rovnici, 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;

18. Policijska postaja Zagorje ob Savi, s sedežem v Za-
gorju ob Savi, za območje naslednjih naselij:

Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, 
Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dolenja 
vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas, 
Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševi-
ca, Jesenovo, Kal, Kandrše – del, Kisovec, Kolovrat, Konjšica 
– del, Kostrevnica, Kotredež, Kolk, Log pri Mlinšah, Loke pri 
Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osre-
dek, Padež, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, 
Potoška vas, Požarje, Prapreče – del, Ravenska vas, Ravne 
pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, 
Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Sopota, 
Spodnji Šemnik, Strahovlje, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, 
Šklendrovec, Špital, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, 
Vrhe – del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Zgornji 
Prhovec, Znojile, Žvarulje.

6. člen
(Policijska uprava Maribor)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Maribor se ustanovijo naslednje območne 
policijske postaje:

1. Policijska postaja Gorišnica, s sedežem v Gorišnici, za 
območje naslednjih naselij:

Belski Vrh, Brezovec, Cirkulane, Cunkovci, Dolane, Dre-
novec, 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, Cen-
kova, 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, Lor-
manje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, 
Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smo-
linci, 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, Zgor-
nja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voli-
čina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgor-
nji 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, Dvor-
jane, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrenca, Jablance, Jelovec, 
Kamnica, Košaki, Lucijin Breg, Malečnik, Maribor, Medič, Melj-
ski 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, Lim-
buš, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Pekre, Razvanje, 
Skoke, Vrhov Dol, Zrkovci;
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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, Hajndl, 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, Pr-
šetinci, 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, Ve-
ličane, 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, Čermo-
žiše, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dol pri Stoper-
cah, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gorca, Gradišče, Grdina, 
Jablovec, Janški Vrh, Jelovice, Jurovci, Kočice, Koritno, Koz-
minci, Kupčinji Vrh, Lancova vas, Lešje, Ljubstava, Ložina, 
Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Medvedce, Nadole, Nara-
plje, Planjsko, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Popovci, Preša, 
Ptujska Gora, Repišče, Rodni Vrh, Sedlašek, Sela, Sestrže, 
Sitež, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Soviče, Spodnja Sveča, Spo-
dnje 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, Drste-
lja, 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, Po-
lenci, Polenšak, Pongrce, Prerad, Prvenci, Ptuj, Rjavci, Rot-
man, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Skorba, Slavšina, Slomi, 
Slovenja vas, Sobetinci, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje 
Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Spodnji Velovlek, Spu-
hlja, 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 obmo-
čje 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 Po-
horje, Spodnja Gorica, Spodnje Hoče,Starše, Trniče, Zgornja 
Gorica, Zgornje Hoče, Zlatoličje in za območje mejnega preho-
da za mednarodni zračni promet Maribor – Slivnica na letališču 
Edvarda Rusjana Maribor;

9. Policijska postaja Ruše, s sedežem v Rušah, za obmo-
čje 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, Rece-

njak, 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 Sle-
men – del;

10. Policijska postaja Slovenska Bistrica, s sedežem v 
Slovenski Bistrici, za območje naslednjih naselij:

Bojtina, Božje, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Poljčanah, 
Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Ča-
dram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Mako-
lah, 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, Klop-
ce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Ko-
stanjevec, 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, Mar-
kečica, 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, Raz-
gor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele pri Polskavi, 
Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spo-
dnja 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, Vrhlo-
ga, 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 Slo-
venskih goricah, za območje naslednjih naselij:

Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova, Dragučova, 
Drankovec, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski 
Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski 
Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak pri Ceršaku, Kresni-
ca, 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 Dražen Vrh – del, Zgornji Jakobski Dol.

7. člen
(Policijska uprava Murska Sobota)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Murska Sobota se ustanovijo naslednje ob-
močne policijske postaje:

1. Policijska postaja Gornja Radgona, s sedežem v Gornji 
Radgoni, za območje naslednjih naselij:

Apače, Aženski Vrh, Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, Bo-
račeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drob-
tinci, Gabrc, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe, 
Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje Mota, Hrašenski 
Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Ja-
mna, 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, Okoslav-
ci, Orehovci, Orehovski Vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh, 
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Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska Cesta, Rački Vrh, 
Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Ro-
žički 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, Kr-
plivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kuzma, Lucova, Markovci, Martinje, 
Matjaševci, Motovilci, Neradnovci, Nuskova, Ocinje, Panovci, 
Pertoča, Peskovci, Radovci, Rogašovci, Ropoča, Serdica, So-
tina, 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, Brezovec – del, Čentiba, 
Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina 
pri Lendavi, Dolnja Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterov-
ci, Gomilica, Gornja Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, 
Kapca, Kobilje, Kot, Lendava, Lendavske Gorice, Mala Pola-
na, 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, Cezanjev-
ci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibi-
na, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak, 
Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru, 
Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kur-
šinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mala Nedelja, Mekotnjak, 
Moravci v Slovenskih Goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, 
Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pri-
stava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rin-
četova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara 
Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc, 
Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgor-
nji 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, Can-
kova, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolina, 
Domajinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci, Gorica, 
Gornji Črnci, Gradišče, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Kan-
čevci, Korovci, Krajna, Krašči, Krnci, Krog, Kupšinci, Kuštanovci, 
Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lukačevci, Mačkovci, Marki-
šavci, Martjanci, Melinci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Moščanci, 
Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nem-
čavci, Noršinci, Otovci, Pečarovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, 
Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, 
Pušča, Puževci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Satahovci, Sebe-
borci, Selo, Skakovci, Sodišinci, Središče, Strukovci, Suhi Vrh, 
Šalamenci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Tropovci, Vadarci, Vanča 
vas, Vaneča, Veščica, Vučja Gomila, Zenkovci.

8. člen
(Policijska uprava Nova Gorica)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Nova Gorica se ustanovijo naslednje območ-
ne policijske postaje:

1. Policijska postaja Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, 
za območje naslednjih naselij:

Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črni-
če, 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, Vi-
pava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin, 
Zavino, Zemono, Žagolič, Žapuže;

2. Policijska postaja Bovec, s sedežem v Bovcu, za ob-
močje 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, Liv-
ške Ravne, Log Čezsoški, Logje, Log pod Mangartom, Magozd, 
Mlinsko, Perati, Plužna, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, 
Smast, Soča, Srpenica, Stanovišče, Staro Selo, Strmec na Prede-
lu, 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, La-
zec, 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, Razpotje, Rejcov Grič, 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 Go-
rici, za območje naslednjih naselij:

Ajba, Ajševica, Anhovo, Avče, Banjšice, Barbana, Bate, 
Belo, Biljana, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri 
Neblem, Brdo, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Budih-
ni, Ceglo, Čepovan, Čolnica, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje 
Cerovo, Dolenje Nekovo, Dornberk, Draga, Dragovica, Drnovk, 
Fojana, Goljevica, Golo Brdo, Gonjače, Gorenje Nekovo, Gore-
nje Polje, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, 
Gradno, Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševnje, Hum, 
Imenje, Jesen, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kamenca nad 
Ložicami, Kanal, Kanalski vrh, Kojsko, Kozana, Kozarno, Kož-
bana, Krasno, Kromberk, Krstenica, Lazna, Levpa, Lig, Loke, 
Lokovec, Lokve, Ložice, Medana, Močila, Morsko, Neblo, Nem-
ci, Nova Gorica, Nozno, Osek, Ozeljan, Paljevo, Plave, Plešivo, 
Podgozd, Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Prilesje 
pri Plavah, Pristava, Pristavo, Prvačina, Ravna, Ravnica, Ro-
bidni Breg, Ročinj, Rožna dolina, Saksid, Senik, Seniški Breg, 
Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Solkan, Spodnja Branica, 
Stara Gora, Steske, Sveta Gora, Šempas, Šlovrenc, Šmartno, 
Šmaver, Šmihel, Tabor, Trnovo, Ukanje, Vedrijan, Vipolže, Vi-
šnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri 
Kožbani, Zagomila, Zagora, 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, Ko-
zaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, Logaršče, Loje, Modrej, 
Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbr-
do, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Pra-
petno, 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, Za-
dlaz Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče;

6. Policijska postaja Šempeter pri Gorici, s sedežem v 
Šempetru pri Gorici, za območje naslednjih naselij:
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Bilje, Bukovica, Dombrava, Hudi Log, Korita na Krasu, 
Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren, Nova vas, No-
velo, Opatje selo, Orehovlje, Oševljek, Renče, Sela na Krasu, 
Šempeter pri Gorici, Temnica, Vogrsko, Vojščica, Volčja draga, 
Vrtoče, Vrtojba.

9. člen
(Policijska uprava Novo mesto)

Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju 
Policijske uprave Novo mesto se ustanovijo naslednje območ-
ne policijske postaje:

1. Policijska postaja Brežice, s sedežem v Brežicah, za 
območje naslednjih naselij:

Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Boj-
sno, 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, Cundro-
vec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, 
Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, 
Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec 
pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globoči-
ce, 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 Po-
hanca, 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 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, Brsto-
vec, 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 Vi-
nici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, 
Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Čr-
mošnjicah, 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 Lahi-
nja, 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, Ogu-
lin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina, 
Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber, 
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, Vini-
ca, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci, 
Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, 
Žuniči;

3. Policijska postaja Dolenjske Toplice, s sedežem v Do-
lenjskih 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 Mra-
ševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Drenje, 
Drganja sela, Dvor, Gabrje pri Soteski, Gorenje Gradišče, Go-
renje 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, Podste-
nice, 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. To-
plicah, 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;

4. Policijska postaja Krško, s sedežem v Krškem, za ob-
močje naslednjih naselij:

Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Ve-
likim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Bre-
stanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Se-
nušah, 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, Dol-
šce, 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, Gr-
žeča 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 Podbo-
čju, 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, Senu-
še, 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 Ko-
ren, 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;

5. Policijska postaja Metlika, s sedežem v Metliki, za ob-
močje 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 
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Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Ka-
pljišče, 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;

6. 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, Go-
renja vas pri Šmarjeti, Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, 
Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Go-
renje 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, 
Poljane pri Mirni Peči, Potov Vrh, Prečna, Pristava, Radovlja, 
Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Sela, Sela pri Rate-
žu, 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, Su-
hor, 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;

7. 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, Le-
skovec 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, Otav-
nik, 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 Mla-
detiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, 
Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit, 
Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Ve-
liki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje 
nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, 
Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol;

8. 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, Do-
bravica, 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 Šentjer-
neju, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Maharo-
vec, Goriška Gora, Goriška vas pri Škocjanu, Grmovlje, Groblje 
pri Prekopi, Gruča, Hrastje, Hrastulje, Hrvaški Brod, Hudenje, 
Imenje, Javorovica, Jelendol, Klenovik, Ledeča vas, Loka, Mač-
kovec 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;

9. 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, Čil-
pah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri 
Velikem Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, 
Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jese-
nice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje 
Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabu-
kovje, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Do-
lenji 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 Mokrono-
gu, 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, Prapro-
tnica, Prelesje, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Veli-
kem Gabru, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Račje selo, Radna 
vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, 
Ravnik, Razbore – del, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, 
Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebel-
nem, 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.
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10. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, 
št. 32/11 in 15/13 – ZODPol).

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-79/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-1711-0014

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve in javno upravo

1468. Pravilnik o vozniškem izpitu

Na podlagi 20., 22. in 23. točke prvega odstavka 14. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o vozniškem izpitu

1. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa pogoje, ocenjevanje in način opra-
vljanja vozniškega izpita za voznika motornih vozil (v nadaljnjem 
besedilu: izpit), delo izpitnih komisij, strokovno izobraževanje 
članov izpitnih komisij, način zagotavljanja kakovosti in nadzora 
nad delom članov izpitnih komisij in evidence, ki jih vodijo izpitni 
centri. Ta pravilnik določa tudi program, po katerem se kandidat 
za člana izpitne komisije ali član izpitne komisije usposablja ter 
postopek preverjanja in ocenjevanja usposobljenosti za ocenje-
vanje kandidatov za voznike motornih vozil na izpitih.

(2) Ta pravilnik določa tudi postopke za opravljanje vozni-
škega izpita in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani 
izpitnih komisij v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških 
dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič 
spremenjena z Direktivo Komisije 2012/36/EU z dne 19. no-
vembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških 
dovoljenjih (UL L št. 321 z dne 20. 11. 2012, str. 54).

2. PRIGLASITEV K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITA

2. člen
(priglasitev k izpitu)

(1) Kandidati za voznike motornih vozil (v nadaljnjem be-
sedilu: kandidat) se priglasijo k izpitu in na praktični del vozni-
škega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 in A, ob izpolnjevanju 
pogoja, da imajo najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje 
za vožnjo motornih vozil kategorije A1 oziroma A2, ali za vožnjo 
vozil kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni 
lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil 
presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg, s priglasnico, ki je kot 
priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kandidati 
priglasijo k izpitu oziroma na praktični del vozniškega izpita s 
priglasnico na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to 
izpolnjuje tehnične pogoje.

(3) Ob priglasitvi se kandidatu določita kraj in čas opra-
vljanja izpita.

3. člen
(priloge k priglasnici)

(1) Priglasnici mora kandidat priložiti:
– zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za 

vožnjo motornih vozil tiste oziroma tistih kategorij, za katere 
opravlja vozniški izpit (razen za vožnjo vozil kategorije B, kadar 
jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja 
dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, a ne 
presega 4250 kg);

– evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je opravil 
teoretični del predpisanega programa usposabljanja oziroma 
da je opravil praktični del predpisanega programa usposablja-
nja, če se priglaša na praktični del vozniškega izpita za vožnjo 
vozil kategorije A2 ali A, ob izpolnjevanju pogoja, da ima naj-
manj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorije A1 oziroma A2, ali za vožnjo vozil kategorije 
B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in 
največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, 
a ne presega 4250 kg;

– potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za 
kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči, 
če nima vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije A1, 
A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE;

– zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdra-
vstvenem pregledu za vse kategorije, za katere želi pridobiti 
vozniško dovoljenje in potrdilo o opravljenem programu doda-
tnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskem 
programu za osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljav-
nosti vozniškega dovoljenja oziroma jim je bil izrečen varnostni 
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.

(2) Kandidatu, ki priglasnici priloži listine iz prejšnjega 
odstavka, se dovoli opravljati teoretični del izpita oziroma prak-
tični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 in A, ob 
izpolnjevanju pogoja, da ima najmanj dve leti veljavno vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1 oziroma A2, 
ali za vožnjo vozil kategorije B, kadar jim je dodano priklopno 
vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take 
skupine vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg.

(3) Ob priglasitvi k praktičnemu delu izpita mora kandidat 
predložiti evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je opra-
vil predpisani program usposabljanja za voznike motornih vozil.

(4) Kandidatu, ki predloži listine iz prejšnjega odstavka, 
se dovoli opravljati praktični del izpita, če izpolnjuje tudi druge 
pogoje za opravljanje izpita, določene v 66. členu Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: 
zakon), kar ugotovi uradna oseba iz uradnih evidenc.

(5) Listine iz prvega in tretjega odstavka tega člena se po 
ugotovitvi o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita vrnejo 
kandidatu.

4. člen
(rok za opravljanje izpita)

Izpitna komisija mora omogočiti kandidatu opravljanje 
izpita v tridesetih dneh po priglasitvi k teoretičnemu oziroma 
praktičnemu delu izpita.

5. člen
(dokazila in priloge)

(1) Pred začetkom opravljanja izpita mora kandidat izka-
zati izpitni komisiji svojo istovetnost z veljavnim uradnim identi-
fikacijskim dokumentom, opremljenim s fotografijo, ki ga je izdal 
državni organ oziroma z veljavno tujo potno listino.

(2) Pred začetkom praktičnega dela izpita mora kandidat 
z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da je telesno in 
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duševno zmožen za vožnjo motornih vozil tiste kategorije, za 
katero opravlja izpit.

6. člen
(potek izpita)

(1) Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Za 
vožnjo vozil kategorije A2 in A, ob izpolnjevanju pogoja, da ima 
kandidat najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije A1 oziroma A2, in za vožnjo vozil kate-
gorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik 
in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, 
a ne presega 4250 kg, je izpit sestavljen samo iz praktičnega 
dela, za vožnjo vozil kategorije G pa samo iz teoretičnega dela.

(2) Teoretični in praktični del izpita se izvajata po pro-
gramu in kriterijih ocenjevanja, ki so kot priloga 7 sestavni del 
tega pravilnika.

7. člen
(teoretični del izpita)

(1) Teoretični del izpita obsega preizkus znanja v skladu 
s teoretičnim delom programa usposabljanja kandidatov, pred-
pisanim v drugem odstavku 37. člena zakona.

(2) Teoretični del izpita se opravlja z uporabo računalnika 
(elektronsko preverjanje znanja).

(3) Uspeh kandidata na teoretičnem delu izpita oceni 
izpitna komisija z oceno: »je opravil« ali »ni opravil«.

(4) Če kandidat ni opravil teoretičnega dela izpita, se 
šteje, da ni opravil celotnega izpita.

(5) Če uporablja kandidat pri izpitu nedovoljene pripomoč-
ke, mu izpitna komisija prepove nadaljnje opravljanje izpita. V 
takem primeru se šteje, da ni opravil izpita.

(6) Kandidat, ki ni opravil teoretičnega dela izpita, lahko 
ponovno opravlja izpit po poteku petih dni od zadnjega opra-
vljanja teoretičnega dela izpita.

(7) Oceno uspeha na teoretičnem delu vozniškega izpita 
sporoči izpitna komisija kandidatu ustno in obenem potrdi uspe-
šno opravljen teoretični del izpita v evidenčni karton vožnje.

8. člen
(veljavnost teoretičnega dela izpita)

Kandidat, ki je opravil teoretični del izpita, lahko v roku 
veljavnosti teoretičnega dela izpita največ štirikrat opravlja 
praktični del izpita.

9. člen
(priprava testov)

(1) Teste za teoretični del izpita zagotavlja Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: 
javna agencija).

(2) Testi morajo biti sestavljeni iz vsebin, ki so določene v 
točki 2.2. priloge 7 tega pravilnika.

10. člen
(praktični del izpita)

(1) Praktični del izpita lahko opravlja kandidat, ki ima 
veljaven teoretični del izpita. Teoretični del izpita ni pogoj za 
opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita za vožnjo vozil 
kategorije A2 in A, ob izpolnjevanju pogoja, da ima kandidat 
najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motor-
nih vozil kategorije A1 oziroma A2, in za vožnjo vozil kategorije 
B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in 
največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, 
a ne presega 4250 kg.

(2) Praktični del izpita opravlja kandidat na vozilu tiste 
kategorije, za katero se je priglasil k opravljanju izpita.

(3) Na praktičnem delu izpita izpitna komisija preverja 
kandidatovo spretnost in obnašanje pri vožnji vozila v prometu 
po praktičnem delu programa usposabljanja kandidatov, pred-
pisanem v četrtem odstavku 37. člena zakona. Praktični del 
izpita je sestavljen iz treh delov:

– prvi del obsega pripravo na vožnjo in pregled vozila z 
vidika prometne varnosti;

– drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji z vozi-
lom, ki poteka na poligonu šole vožnje ali na drugi neprometni 
površini, ki omogoča preizkuse spretnosti z vozilom, skladno 
s prilogo 7;

– tretji del zajema preizkus obnašanja pri vožnji vozila v 
cestnem prometu v naseljih in izven njih, kjer je to mogoče pa 
tudi na hitrih cestah in avtocestah.

(4) Izpitna komisija lahko preverja usposobljenost kandi-
datov za vožnjo vozila v različnih vremenskih razmerah in tudi 
v nočnem času. V primeru neugodnih vremenskih ali cestnih 
razmer, ko bi lahko bila ogrožena varnost kandidata oziroma 
drugih udeležencev v prometu oziroma ko je z vozilom v takih 
razmerah onemogočena vožnja, komisija ne začne s preverja-
njem usposobljenosti kandidatov oziroma preverjanje prekine.

(5) Izpitna komisija oceni kandidata na praktičnem delu 
izpita z oceno: »je opravil« ali »ni opravil« in jo sporoči kandi-
datu ustno.

(6) Če je bil kandidat na praktičnem delu izpita neuspe-
šen, lahko ponovno opravlja praktični del izpita po poteku petih 
dni od zadnjega opravljanja praktičnega dela izpita.

11. člen
(ocenjevanje in vodenje)

(1) Kandidata, ki opravlja praktični del izpita, ocenjuje 
najmanj en član izpitne komisije, ki ga določi predsednik izpitne 
komisije. Kandidata za kategorije D1, D1E, D ali DE ocenjujeta 
najmanj dva člana izpitne komisije.

(2) Na praktičnem delu izpita kategorij AM, A1, A2, A, B1 
in F spremlja član izpitne komisije kandidata v drugem vozilu 
šole vožnje, v kateri se je kandidat usposobil. Član izpitne ko-
misije lahko vodenje kandidata na izpitu prepusti neposredno 
učitelju vožnje, ki ga spremlja na izpitu. Vodenje učitelj vožnje 
opravi po predhodnem napotku člana izpitne komisije preko 
prostoročne zveze za dvosmerno komunikacijo šole vožnje, v 
kateri se je kandidat usposobil.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko član 
izpitne komisije spremlja kandidata v oziroma na vozilu, s ka-
terim se opravlja izpit, če je v oziroma na vozilu dovolj sedežev 
za kandidata, učitelja vožnje ter člana izpitne komisije in so 
izpolnjeni vsi varnostni pogoji za spremljanje kandidata.

(4) Praktičnem delu izpita lahko prisostvujejo:
– kandidat, ki opravlja praktični del izpita;
– učitelj vožnje, ki spremlja kandidata na praktičnem delu 

izpita;
– strokovni vodja šole vožnje;
– člani izpitne komisije, ki ocenjujejo kandidata na prak-

tičnem delu izpita;
– člani izpitnih komisij, ki se dodatno strokovno izpopol-

njujejo;
– uradne osebe, pooblaščene za nadzor nad delom izpi-

tnih komisij;
– osebe, ki se usposabljajo za ocenjevanje na vozniškem 

izpitu;
– osebe, ki opravljajo preizkus usposobljenosti za člana 

izpitne komisije.

12. člen
(varnost na izpitu)

Učitelj vožnje mora takoj, ko zazna nevarnost in lahko 
predvidi, da nevarnosti kandidat iz kakršnihkoli razlogov ni opa-
zil, zaznal ali videl, ukrepati in pravočasno preprečiti nevarno 
prometno situacijo.

13. člen
(uporaba vozil in opreme)

(1) Praktični del izpita se opravlja z vozilom šole vožnje, 
v kateri se je kandidat usposobil za izpit.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko praktič-
ni del izpita opravlja z vozilom, ki ni vozilo šole vožnje, kandidat:
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– ki upravlja vozilo, ki ni opremljeno s stopalko sklopke 
(ali ročico za kategorije A, A2 in A1) s katero mora upravljati 
voznik pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav, 
pri čemer mora biti pomožna zavora v vozilu kategorije B v 
dosegu roke učitelja vožnje,

– ki lahko zaradi svojih telesnih zmožnosti vozi v ce-
stnem prometu le tem zmožnostim prilagojeno vozilo,

– ki upravlja skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega vozila 
kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki pri-
klopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 
3500 kg, a ne presega 4250 kg.

(3) Vozilo mora v teh primerih zagotoviti kandidat sam. 
Vozilo iz prve alineje prejšnjega odstavka mora izpolnjevati 
pogoje iz 14. in 15. člena tega pravilnika, vozilo iz druge in 
tretje alineje pa pogoje iz 14. člena tega pravilnika.

(4) Če se praktični del vozniškega izpita opravlja na 
cesti, kjer se neposredno plačuje uporaba ceste, te stroške 
krije kandidat.

14. člen
(ustreznost vozil in opreme)

Praktični del izpita se lahko opravlja le z vozili, ki so 
tehnično brezhibna. Če član izpitne komisije sumi, da vozilo 
ni tehnično brezhibno, mora preveriti tehnično brezhibnost 
vozila. Kandidat oziroma učitelj vožnje mu morata na njego-
vo zahtevo omogočiti, da preveri tehnično brezhibnost in mu 
predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni 
pogoji za udeležbo vozila v prometu. Če član izpitne komisije 
ugotovi nasprotno, z izpitom ne prične ali izpit prekine za 
toliko časa, dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti. Če 
zaradi pomanjkljivosti izpita ni mogoče izvesti, se glede stro-
škov izpita šteje, kot da je kandidat izpit opravljal.

15. člen
(vozila)

Praktični del izpita kandidati opravljajo z vozilom, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. za kategorijo AM:
– kolo z motorjem (moped) na dveh kolesih;
2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske 

prikolice, z močjo največ 11 kW ter razmerjem moč motor-
ja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ki lahko doseže 
hitrost najmanj 90 km/h. Če motorno kolo poganja motor z 
notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja 
najmanj 115 ccm, če ga poganja električni motor, mora biti 
razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,08 kW/kg;

3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske 

prikolice, z močjo najmanj 20 kW in največ 35 kW ter razmer-
jem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,2 kW/kg. Če 
motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora 
biti delovna prostornina motorja najmanj 395 ccm, če ga po-
ganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa 
vozila najmanj 0,15 kW/kg;

4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske 

prikolice, katerega masa brez tovora ali potnikov presega 
175 kg, z močjo motorja najmanj 50 kW. Če motorno kolo 
poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna 
prostornina motorja najmanj 595 ccm, če ga poganja električni 
motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 
0,25 kW/kg;

5. za kategorijo B1:
– štirikolo, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h.
6. za kategorijo B:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo in doseže 

hitrost najmanj 100 km/h, z najmanj štirimi vrati in petimi 
sedeži.

7. za kategorijo C1:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo 

dovoljeno maso najmanj 4000 kg in z dolžino najmanj 5 m, ki 
lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora 
biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustre-
zno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila 
v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte 
izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in 
visok kakor kabina.

8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo 

dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m 
in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno 
s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, pri kate-
rem mora voznik ročno menjati prestave, ter tahografom, 
kakor je opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 
20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič 
spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1266/2009 z dne 
16. decembra 2009 o deseti prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prome-
tu tehničnemu napredku (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2009, 
str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS). Tovorni 
del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter 
najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila 
mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost 
najmanj 80 km/h.

9. za kategorijo D1:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po 

obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, 
bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso naj-
manj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri 
v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno 
s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za 
nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem pro-
metu (tahograf).

10. za kategorijo D:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po 

obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni 
mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora 
biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči 
hitrost najmanj 80 km/h. Biti mora opremljeno s sistemom proti 
blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom 
voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf).

11. za kategorijo BE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega 

vozila kategorije B z dodanim priklopnim vozilom, katerega 
največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in 
ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 
100 km/h in ne spada v kategorijo B. Priklopno vozilo mora 
biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in 
visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega 
vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz 
slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal 
motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme 
biti manjša od 800 kg.

12. za vožnjo skupine vozil kategorije B, kadar jim je 
dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja 
dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, a ne 
presega 4250 kg:

– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečne-
ga vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, ki ni 
lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora 
presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovo-
ljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, 
mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, a ne presegati 
4250 kg.

13. za kategorijo C1E:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila katego-

rije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno 
maso najmanj 1250 kg. Ta skupina mora imeti dolžino najmanj 
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8 m in doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del obeh vozil 
mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter naj-
manj tako širok in visok kakor kabina vlečnega vozila. Zaprti 
del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega vozila, 
če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih 
vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega 
vozila ne sme biti manjša od 800 kg.

14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije 

C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s 
kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega 
polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg naj-
večje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 
2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil 
mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno 
vozilo pa še z menjalnikom pri katerem mora voznik ročno 
menjati prestave, ter tahografom, kakor je opredeljen v Uredbi 
3821/85/EGS. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s 
ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, 
skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg.

15. za kategorijo D1E:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D1 

(razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena 
kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopni-
ka z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del 
priklopnika mora biti zaprte izvedbe ter najmanj 2 m širok in 
2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne 
mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.

16. za kategorijo DE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D 

(razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena 
kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) 
in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. To-
vorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo 
ali furgon) ter biti najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozi-
lo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora 
biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m ter opremljeno 
z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem 
vozila v cestnem prometu (tahograf), pa tudi s sistemom proti 
blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 
80 km/h.

17. za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega 

konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski 
priklopnik mora biti obremenjen najmanj z 1/3 svoje nosilnosti.

16. člen
(ugovor)

Direktor javne agencije lahko pri presojanju ugovora kan-
didata zoper oceno na izpitu:

– potrdi oceno, če ugotovi, da je ocena izpita pravilna;
– spremeni oceno, če ugotovi, da je bila ocena izpita 

napačna;
– odloči, da se izpit ponovi, če ni mogoče ugotoviti, ali je 

bila ocena izpita pravilna ali napačna.

17. člen
(preložitev izpita)

(1) Kandidatu, ki iz upravičenega razloga ne pristopi k 
izpitu in o tem obvesti izpitno komisijo takoj, ko to okoliščine 
dopuščajo, dovoli predsednik izpitne komisije, da opravlja iz-
pit kasneje in ga obvesti o datumu in kraju opravljanja izpita. 
Razlog je upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma 
če je nastal kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu 
preprečil pristop k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče 
preprečiti. O upravičenosti razloga presoja predsednik izpitne 
komisije.

(2) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k 
izpitu ali če pred začetkom izpita odstopi ali ne predloži listin 
in dokazil iz 5. člena tega pravilnika ali nima pripomočkov za 

vožnjo, ki so vpisani v njegovem zdravniškem spričevalu, se 
izpit preloži, glede stroškov izpita pa se šteje, kot da izpita 
ni opravil.

3. EVIDENCE IN DOKUMENTI

18. člen
(evidenca)

Evidenca o opravljanju vozniških izpitov je sestavljena iz:
– računalniške evidence,
– izpitne dokumentacije.

19. člen
(zapisnik)

(1) Zapisnik o poteku izpita je v elektronski obliki.
(2) Vsebina zapisnika je določena z obrazcem, ki je kot 

priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

20. člen
(izpitna dokumentacija)

(1) Izpitno dokumentacijo sestavljajo:
– zapisnik o poteku izpita,
– test, ki ga je izpolnil kandidat na teoretičnem delu 

izpita,
– izpolnjen obrazec za ocenjevanje na praktičnem delu 

izpita.
(2) Dokumentacija se hrani najmanj tri leta.

21. člen
(statistika)

(1) Javna agencija vodi mesečno in letno statistiko o 
opravljanih izpitih za teoretični in praktični del izpita.

(2) Statistika vsebuje naslednje podatke:
– število opravljanih izpitov skupaj in po posameznih 

kategorijah,
– uspešnost opravljenih izpitov skupaj, po posameznih 

kategorijah in po šolah vožnje.

4. POSEBNE DOLOČBE O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA 
DELA VOZNIŠKEGA IZPITA ZA OSEBE, KI ZAHTEVAJO 

ZAMENJAVO VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, 
IZDANEGA V TUJINI, ZA SLOVENSKO VOZNIŠKO 

DOVOLJENJE

22. člen
(opravljanje izpita)

(1) Oseba, ki pristopi k opravljanju praktičnega dela 
vozniškega izpita zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, 
izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje, mora pred 
začetkom izpita izkazati izpitni komisiji svojo istovetnost z 
veljavnim uradnim identifikacijskim dokumentom, opremljenim 
s fotografijo, oziroma z veljavno tujo potno listino.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka se k opravljanju prak-
tičnega dela izpita priglasi pri upravni enoti, ki preveri izpolnje-
vanje pogojev za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega 
v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

(3) Pred začetkom izpita mora oseba iz prvega odstavka 
izpitni komisiji predložiti na vpogled veljavno vozniško dovo-
ljenje, izdano v tujini.

23. člen
(uporaba vozil)

(1) Osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena opravljajo 
praktični del izpita z motornim vozilom oziroma skupino vozil, 
ki spada v tisto kategorijo, za katero opravlja izpit.

(2) Osebe, ki opravljajo praktični del vozniškega izpita 
zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, 
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za slovensko vozniško dovoljenje, lahko praktični del izpita 
opravljajo le z vozilom šole vožnje in so ga dolžne priskr-
beti same, razen če opravljajo izpit z vozilom, prilagojenim 
telesnim zmožnostim osebe, ki zaradi telesnih zmožnosti za 
vožnjo motornih vozil lahko vozi v cestnem prometu le tem 
zmožnostim prilagojeno vozilo ali če opravljajo izpit z vozilom, 
ki ni opremljeno s stopalko sklopke (ali ročico za kategorije 
A, A2 in A1) s katero mora upravljati voznik pri zagonu ali 
ustavljanju vozila in menjavi prestav. Vozilo mora izpolnjevati 
pogoje iz 14. in 15. člena tega pravilnika.

24. člen
(praktični del izpita)

Za osebe, ki opravljajo praktični del izpita zaradi zamenja-
ve veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slo-
vensko vozniško dovoljenje, se glede opravljanja praktičnega 
dela izpita, ocenjevanja in vodenja izpita uporabljajo določbe 
10., 11. in 12. člena tega pravilnika.

5. IZPITNA KOMISIJA, STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
ČLANOV IZPITNE KOMISIJE IN MATERIALNI POGOJI

25. člen
(sestava in naloge izpitne komisije)

(1) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva 
člana.

(2) Predsednik izpitne komisije organizira delo v izpitnem 
centru.

(3) Poleg naloge, navedene v prejšnjem odstavku, pred-
sednik izpitne komisije opravlja še dela in naloge člana komi-
sije.

26. člen
(redno usposabljanje)

Na področju dela izpitne komisije se kot redno usposa-
bljanje oziroma usposabljanje predsednika in članov komisije 
šteje naslednje:

– usposabljanje po programu za pridobivanje novega 
znanja ter za ohranjanje in obnavljanje znanja in ocenjevalnih 
spretnosti;

– usposabljanje za ohranjanje in razvijanje potrebnih 
praktičnih vozniških spretnosti;

– izvedba območnih posvetov o novostih pri usposa-
bljanju kandidatov in preverjanja njihovega znanja, spretnosti 
ter obnašanja v prometu, o problematiki socialnih odnosov v 
prometu in o problematiki prometne ureditve;

– druga usposabljanja po presoji predstojnika in v skladu 
s programom usposabljanja organa.

27. člen
(materialni pogoji)

Za delovanje izpitnega centra morajo biti zagotovljeni 
naslednji pogoji:

– ustrezen prostor za opravljanje teoretičnega dela izpita;
– ustrezni prostori za delovanje izpitne komisije – čakalni-

ca, prostor za sprejem strank, prostor za člane izpitne komisije 
in prostor za predsednika izpitne komisije, prostor za arhivira-
nje izpitne dokumentacije;

– v neposredni bližini izpitnega centra ustrezno parkirišče 
za vozila, s katerimi se opravlja praktični del izpita, z možnostjo 
varnega vključevanja v promet;

– ustrezna neprometna površina za preizkuse spretnosti z 
vozilom, ki mora biti dovolj velika, da lahko kandidat nemoteno 
izvede vse elemente, ki se preizkušajo na izpitu. Neprometna 
površina mora biti opremljena ter zavarovana tako, da je v času 
opravljanja izpitov na to površino onemogočen nenadzorovan 
dostop nepooblaščenim osebam in drugim uporabnikom te 
površine.

6. USPOSABLJANJE IN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI  
ZA OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU

28. člen
(usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu)
(1) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem 

izpitu obsega teoretični in praktični del.
(2) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem 

izpitu (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) je kot 
priloga 8 sestavni del tega pravilnika.

(3) Program usposabljanja za kategorijo B iz vsebin sploš-
nega dela programa usposabljanja v obsegu 40 pedagoških 
ur teoretičnega usposabljanja in 50 pedagoških ur iz vsebin 
praktičnega usposabljanja izvaja javna agencija.

(4) Program usposabljanja za druge kategorije v obsegu 
20 pedagoških ur teoretičnega usposabljanja in 25 pedagoških 
ur praktičnega usposabljanja izvaja javna agencija.

(5) Za izvedbo praktičnega usposabljanja je izpitni center 
dolžan kandidatu za člana izpitne komisije omogočiti spremlja-
nje izpitnih voženj v obsegu, predvidenem s programom uspo-
sabljanja, člani izpitnih komisij pa so mu dolžni nuditi strokovno 
pomoč (mentorstvo). Izpitni center kandidatu za člana izpitne 
komisije izda potrdilo o spremljanju na izpitnih vožnjah.

(6) Javna agencija izda kandidatu za člana izpitne komi-
sije po opravljenem usposabljanju potrdilo, ki je kot priloga 9 
sestavni del tega pravilnika.

29. člen
(pogoji za opravljanje preizkusa usposobljenosti  

za člana izpitne komisije)
(1) Preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za 

voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: preizkus uspo-
sobljenosti) kategorije B lahko opravlja kandidat, ki se je pred-
hodno usposobil po programu usposabljanja za ocenjevanje 
na vozniškem izpitu in izpolnjuje pogoje, predpisane v tretjem 
odstavku 69. člena zakona.

(2) Preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za 
voznike motornih vozil drugih kategorij lahko opravlja kandidat, 
ki se je predhodno usposobil po programu usposabljanja za 
ocenjevanje na vozniškem izpitu in izpolnjuje pogoje, predpi-
sane v četrtem in petem odstavku 69. člena zakona.

(3) Preizkus usposobljenosti opravlja kandidat za člana iz-
pitne komisije pred komisijo, ki jo določi direktor javne agencije. 
Komisijo sestavljajo predsednik ter najmanj dva člana komisije.

30. člen
(priglasitev k preizkusu usposobljenosti)

Kandidat za člana izpitne komisije se priglasi k preizkusu 
usposobljenosti pri javni agenciji, s priglasnico, ki je kot priloga 
4 sestavni del tega pravilnika.

31. člen
(priloge k priglasnici)

(1) Priglasnici za preizkus usposobljenosti mora kandidat 
za člana izpitne komisije priložiti dokazila o izpolnjevanju po-
gojev iz 29. člena tega pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek si komisija iz tretjega 
odstavka 29. člena tega pravilnika pridobi podatke o dejstvih 
iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni 
organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil po 
uradni dolžnosti.

(3) Dokazila, navedena v prvem in drugem odstavku tega 
člena, se vložijo k izpitni dokumentaciji.

32. člen
(potek preizkusa usposobljenosti)

(1) Preizkus usposobljenosti je sestavljen iz teoretičnega 
in praktičnega dela. Teoretični del opravlja kandidat za vsako 
kategorijo (A, B, C, CE, D, DE), za katero bo ocenjeval kan-
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didate za voznike motornih vozil, posebej. Praktični del za 
kategoriji A ali B opravlja kandidat za vsako od teh kategorij 
posebej, za kategorije C, CE, D, ali DE pa opravlja izpit le na 
eni od teh kategorij. Kategorijo, na kateri bo opravljal izpit, mu 
določi izpitna komisija.

(2) Teoretični del preizkusa usposobljenosti se opravlja 
pisno in ustno in obsega znanje, ki je predpisano s Programom 
usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu.

(3) Praktični del preizkusa usposobljenosti obsega izved-
bo ocenjevanja na praktičnem delu izpita in obsega sprejem 
kandidata, uvodni nagovor o načinu vodenja na praktičnem 
delu izpita, izbiro relacije, vodenje na izpitu, zaključni nagovor 
z analizo izpitne vožnje in naznanitev ocene.

(4) Teoretični in praktični del preizkusa usposobljenosti 
se ocenita z oceno »je opravil«, »ni opravil«. Če kandidat ni 
bil uspešen na pisnem ali na ustnem delu teoretičnega dela 
preizkusa se šteje, da preizkusa usposobljenosti ni opravil. Za 
oceno »je opravil« mora kandidat za člana izpitne komisije na 
teoretičnem delu preizkusa doseči najmanj 90 % skupnega šte-
vila točk pri pisnem delu in 60 % pri ustnem delu. Na praktičnem 
delu pa mora kandidat za člana izpitne komisije 90 % izvesti 
naloge v skladu s temeljnim namenom in cilji usposabljanja za 
ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki so opredeljeni v prilogi 8.

(5) Praktični del preizkusa usposobljenosti lahko opravlja 
kandidat za člana izpitne komisije, ki je uspešno opravil teore-
tični del preizkusa usposobljenosti. Kandidat, ki ni bil uspešen 
na praktičnem delu preizkusa, lahko ponovno opravlja praktični 
del preizkusa usposobljenosti. Kandidat, ki tudi drugič ni bil 
uspešen na tem delu preizkusa, mora preizkus usposobljenosti 
ponovno opravljati v celoti.

(6) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije:
– B velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-

gorije B1, F in G;
– A velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu katego-

rije AM, A1, A2;
– C velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-

gorije C1;
– D velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-

gorije D1;
– CE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-

gorije BE in C1E;
– DE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-

gorije D1E.

33. člen
(dokumenti)

(1) Kandidatu, ki je opravil preizkus usposobljenosti za 
člana izpitne komisije, se izda po uradni dolžnosti potrdilo o 
opravljenem preizkusu usposobljenosti na obrazcu, ki je kot 
priloga 5 sestavni del tega pravilnika. Potrdilo se izda kandidatu 
najkasneje v treh dneh od dneva, ko je preizkus opravil.

(2) O poteku preizkusa usposobljenosti se vodi zapisnik 
na obrazcu, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika. 
Testi kandidata za člana izpitne komisije in uporabljen obrazec 
za ocenjevanje spretnosti in obnašanja na izpitni vožnji se kot 
priloge priložijo k zapisniku in vložijo v dokumentacijo. Doku-
mentacija se hrani 5 let.

34. člen
(stroški preizkusa usposobljenosti)

Stroške opravljanja preizkusa usposobljenosti plača kan-
didat.

7. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

35. člen
(uporaba vozil)

Do 31. decembra 2013 lahko kandidati opravljajo prak-
tični del izpita kategorije A, z motornim kolesom z delovno 

prostornino motorja najmanj 595 ccm in močjo motorja naj-
manj 40 kW.

36. člen
(obrazci in evidence)

(1) Do vzpostavitve centralne računalniške evidence o 
priglasitvah na izpit in urnikih za opravljanje izpitov, upravna 
enota o priglasitvi obvesti izpitni center, ki kandidatu določi kraj 
in čas opravljanja izpita.

(2) Do vzpostavitve centralne računalniške evidence o 
priglasitvah na izpit in urnikih za opravljanje izpitov, omogoči 
izpitna komisija kandidatu opravljanje teoretičnega oziroma 
praktičnega dela izpita v tridesetih dneh po prejetju obvestila 
o priglasitvi.

(3) Do vzpostavitve centralne računalniške evidence o 
priglasitvah na izpit in urnikih za opravljanje izpitov mora ose-
ba, ki pristopi k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita 
zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za 
slovensko vozniško dovoljenje, izpitni komisiji predložiti:

– fotokopijo zahtevka za zamenjavo tujega vozniškega 
dovoljenja, potrjenega s strani upravne enote o izpolnjevanju 
pogojev za zamenjavo;

– veljavno tuje vozniško dovoljenje, na vpogled.
(4) Izpitna komisija mora osebi omogočiti opravljanje izpi-

ta v tridesetih dneh po prejemu dokazil iz prejšnjega odstavka.
(5) Do vzpostavitve centralne računalniške evidence o 

opravljenih izpitih, ki bo omogočala trajno hranjenje podatkov, 
se o izpitih vodi register v fizični obliki.

(6) Register o izpitih iz prejšnjega odstavka vsebuje na-
slednje podatke:

– zaporedno številko vpisa v register,
– osebno ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča ter kraj rojstva kandidata,
– datum opravljenega teoretičnega in praktičnega dela 

izpita.
(7) Register o izpitih se hrani trajno.
(8) Do vzpostavitve elektronske informacijske podpore 

se zapisnik o poteku izpita vodi na obrazcu, ki je kot priloga 2 
sestavni del tega pravilnika.

(9) Do vzpostavitve centralne računalniške evidence o 
opravljenih vozniških izpitih izda izpitna komisija kandidatu, ki 
je opravil izpit, potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu, ki je 
kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

37. člen
(teoretični del izpita)

V izpitnem centru, v katerem opravljanje teoretičnega 
dela izpita z uporabo računalnika ni zagotovljeno, se do njego-
ve vzpostavitve za opravljanje izpita uporabljajo testi v fizični 
obliki.

38. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06, 37/08 – 
ZVCP-1E, 68/08 in 109/10 – ZVoz).

39. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-496/2012/12
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2012-2430-0234

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor
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PRILOGA 1 
 
ORGAN: 

EMŠO:  
                                                         

ŠTEV. REG.: 
 

 
 
 

 
PRIGLASNICA 

k vozniškemu izpitu za voznika motornih vozil 
 
 
 
Podpisani(a) priimek in 
ime__________________________________________rojena(a)_________________________ 
 
v______________________________________________________________država______________
_____________ 
 
stalno oziroma začasno 
prebivališče:__________________________________________________________________ 
 
se priglašam k  izpitu za voznika vozil 
kategorije:__________________________________________________________ 
 
Izpit bom opravljal(a): prvič, drugič, 
tretjič_______________________________________________________________ 
 
 
V_____________________________dne________________________ 
 
 
PRILOGE: 
 
1. zdravniško spričevalo zdravstvene organizacije _______________________ z 
dne________________(na vpogled) 
 
2. potrdilo strokovne enote organizacije RK__________________________________o opravljenem 
ali priznanem izpitu 
 
    iz ravnanja ob prometni nezgodi št.________________________ z 
dne__________________________(na vpogled) 
 
3. evidenčni karton vožnje z reg. št. kandidata______________________šola 
vožnje____________________(na vpogled) 
 
4. potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu oz. programu dodatnega usposabljanja 
 
 
 Podpis kandidata 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
 
Kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita za voznika motornih vozil kategorije: 
____________________________ 
 
 
   Podpis uradne osebe 
 
 
Datum: 

  
 

(M.P.) 
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PRILOGA 2 
 

Naziv organa 
 

IZPITNI CENTER _____________________________ 
 

Izpitna komisija za voznike motornih vozil 

Štev. registra:_____________________ 

Datum:__________________________ 
 
 

ZAPISNIK 
o izpitu za voznika motornih in priklopnih vozil 

 
 
Kandidat za voznika motornih 
vozil 

 

 (ime in priimek) 
je opravljal izpit za voznika motornih in priklopnih vozil kategorije: 
_______________________________pred izpitno komisijo v sestavi: 

 član 1  
 član 2  
 član 3  
 član 4  

 
 

OCENA IZPITA 
 
 
1. TEORETIČNI DEL IZPITA: 

 datum opravljanja    
 št. testne pole  Število negativnih točk  

 ocena teoretičnega dela izpita JE    opravil    -    NI    opravil    
 
 
2. PRAKTIČNI DEL IZPITA: 

 datum prvega poizkusa  ocena   JE opravil - NI 
opravil  

podpis  

 datum drugega poizkusa  ocena   JE opravil - NI 
opravil  

podpis  

 datum tretjega poizkusa  ocena   JE opravil - NI 
opravil  

podpis  

 datum četrtega poizkusa  ocena   JE opravil - NI 
opravil  

podpis  

 
 
Na podlagi ocen iz teoretičnega in praktičnega dela izpita je izpitna komisija ugotovila, da kandidat: 
 
 
 

JE OPRAVIL   -   NI OPRAVIL 
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izpit(a) za voznika motornih in priklopnih vozil kategorije:_______________________(z 
avtomatskim menjalnikom). 
                                                                                                                                                  (obkroži 
oz. prečrtaj) 
 
V_________________________ dne_____________________ 
 
 
 PREDSEDNIK  IZPITNE 

KOMISIJE  
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PRILOGA 3 
 
Naziv organa 
 
IZPITNI CENTER _____________________________ 
 

Izpitna komisija za voznike motornih vozil 

Štev. registra:_____________________ 

Datum:__________________________ 
 
 
 
 
Na podlagi 36. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13) izdaja Izpitna komisija 
za voznike motornih vozil 
 
 
Izpitnega centra 
_________________________________________________________________naslednje 
 
 
 
 

POTRDILO 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ rojen(a) 
_______________________ 
 
 
v kraju 
__________________________________________________________________________________
________ 
 
 
stanujoč(a) 
__________________________________________________________________________________
____ 
 
 
je dne ______________________ opravil(a) 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 M.P. Podpis uradne osebe 
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PRILOGA 4 
 
 
 

P  R  I  G  L  A  S  N  I   C  A 
 

k preizkusu usposobljenosti za člana in članov izpitne komisije za voznike motornih vozil 
 
 
 
 
Podpisani(a)_________________________________rojen(a)__________________________ 
                                             (ime in priimek)                                                                    (datum in kraj 
rojstva) 
 
s stalnim prebivališčem ___________________________________________________________ 
 
 
se priglašam k preizkusu usposobljenosti za kategorijo: __________________________________ 
 
 
Preizkus usposobljenosti bom opravljal(a): prvič, drugič, tretjič, ____________________________ 
 
 
šolska izobrazba: ________________________________________________________________ 
 
 
voznik kategorije:____________________ 
 
 
učitelj vožnje kategorije: _____________________ 
 
 
telefon in elektronski naslov: _______________________ 
 
 
 

__________________________ 
(podpis kandidata) 

 
 
 
PRILOGE: 
- dokazilo o izobrazbi; 
- dokazila o izkušnjah pri usposabljanju kandidatov ali voznikov kot učitelj vožnje; 
- dokazilo o opravljenem usposabljanju za ocenjevanje na vozniškem izpitu. 
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PRILOGA 5 
 

 
 
Številka registra:  
 
Datum:  
 
 
Na podlagi 33. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13) izdaja komisija za 
preizkus usposobljenosti za člana in članov izpitne komisije naslednje 
 
 
 
 

P O T R D I L O 
 
 

 
_____________________________________ rojen(a) _______________________________ 

 (ime in priimek)       (datum in kraj rojstva) 
 
stanujoč(a) __________________________________________________________________ 

(naslov stalnega bivališča) 
 
voznik (voznica) motornih vozil kategorij _________________________________________ 
 
je dne ________________________ v ____________________________________________ 
 
opravil(a) preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike motornih in priklopnih vozil  
 
kategorije ___________________________.  
 
 
To potrdilo je izdano po uradni dolžnosti in je po predpisih, ki urejajo upravne takse, takse prosto. 
 
 
  PREDSEDNIK KOMISIJE 
 

M.P. 
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PRILOGA 6 

 
Številka registra:  
Datum:  
 
 

Z A P I S N I K 
o preizkusu usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike motornih in priklopnih vozil 

 
_______________________________________rojen(a)______________________________ 

(ime in priimek)          (datum in kraj rojstva) 
 
je opravljal(a) dne ________________preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike 
motornih in priklopnih vozil kategorije________________ pred komisijo za preizkus usposobljenosti, ki 
so jo sestavljali: 

 predsednik  

 član 1  

 član 2  

 član 3  
 
OCENE IZ DELOV PREIZKUSA: 
 
1.   Pisni del teoretičnega preizkusa usposobljenosti         JE OPRAVIL - NI OPRAVIL 
2.   Ustni del teoretičnega preizkusa usposobljenosti                JE OPRAVIL - NI OPRAVIL 
3.   Praktični del preizkusa usposobljenosti          JE OPRAVIL - NI OPRAVIL 
 
Na podlagi ocen iz posameznih delov preizkusa usposobljenosti je komisija spoznala, da kandidat 
 

JE OPRAVIL - NI OPRAVIL 
 

preizkus(a) usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike motornih in priklopnih vozil 
kategorije___________________________________ 
 
V _____________________, dne _____________________ 
 
Člani komisije:  Predsednik komisije: 
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PRILOGA 7 
 

PROGRAM IN KRITERIJI OCENJEVANJA  
NA VOZNIŠKEM IZPITU 

 
 
1. NAMEN IN CILJ VOZNIŠKEGA IZPITA 
Na vozniških izpitih je potrebno oceniti, ali imajo kandidati za voznike motornih in priklopnih 
vozil: 
− potrebno znanje, spretnost in obnašanje, da lahko: 

 zagotavljajo varen in nemoten potek prometa ter hkrati: 
 upoštevajo druge udeležence, še zlasti najšibkejše in najbolj izpostavljene. 

 
V nadaljevanju so opisane minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za voznike na 
vozniškem izpitu. Vozniški izpit je sestavljen iz: 
− teoretičnega dela, ki ga predstavlja teoretični preizkus, in nato 
− praktičnega dela, ki ga predstavlja preizkus spretnosti in obnašanja. 
 
 
2. TEORETIČNI PREIZKUS 
 
2.1. Oblika 
Izbrana oblika teoretičnega preizkusa je taka, ki zagotavlja, da bo kandidat za voznika prikazal 
zahtevano znanje, navedeno v vsebini teoretičnega preizkusa. 
 
2.2. Vsebina 
Vsebina teoretičnega preizkusa je naslednja: 
 

VSEBINA TEORETIČNEGA PREIZKUSA ZA VSE KATEGORIJE VOZIL 
Cestno prometna 
pravila in predpisi 

 načela cestnega prometa 
 dolžnostno ravnanje v prometu 
 prometni znaki in označbe 
 posebni svetlobni in zvočni signali, ki označujejo vozila s prednostjo 

in vozila za spremstvo 
 pravila prednosti v cestnem prometu 
 omejitve hitrosti 

Voznik  pomembnost odnosa in pazljivosti do drugih uporabnikov cest 
 zaznavanje, presoja in odločanje o reakcijskem času 
 spremembe v obnašanju pri vožnji zaradi vpliva alkohola, mamil in 

zdravil, duševnega stanja in utrujenosti 
Cesta  najpomembnejša načela glede spoštovanja varnostne razdalje med 

vozili 
 načela glede zavornih razdalj in sposobnost oprijemanja cestišča v 

različnih vremenskih in cestnih pogojih 
 dejavniki tveganja pri vožnji v različnih pogojih na cesti, še zlasti, ker 

se spreminjajo z vremenom in so podnevi in ponoči različni 
 lastnosti različnih vrst cest in zakonske zahteve 
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 varna vožnja v cestnih predorih 

Drugi uporabniki 
cest 

 specifični dejavniki tveganja, povezani s pomanjkanjem izkušenj 
drugih uporabnikov cest 

 najranljivejše kategorije uporabnikov, kot so otroci, pešci, kolesarji in 
težje gibljivi ljudje 

 tveganja, vključena pri premikih in vožnji različnih vrst vozil in zaradi 
različnih vidnih polj 

Potrebni varnostni 
ukrepi pri stopanju 
iz vozila 

 najpomembnejša načela glede varnostnih ukrepov pri stopanju iz 
vozila 

Mehanični vidiki v 
zvezi s prometno 
varnostjo 

 odkrivanje najpogostejših napak pri krmiljenju, zavornih sistemih, 
pnevmatikah, svetilkah in žarometih, vzvratnih ogledalih, 
vetrobranskem steklu in brisalcih, izpušnem sistemu, varnostnih 
pasovih in zvočnih opozorilnih naprav 

Varnostna oprema 
vozila 

 raba varnostnih pasov in naslonjal za glavo 
 varnostna oprema za otroka 

Raba vozila v 
odnosu do okolja 

 ustrezna raba zvočnih opozorilnih naprav 
 zmerna poraba goriva 
 omejitev emisij onesnaževalcev okolja 

Splošna pravila in 
predpisi 

 administrativni dokumenti, potrebni za rabo vozil 
 ravnanje v primeru nesreče (postavitev varnostnega trikotnika, 

sprožitev alarma, pomoč žrtvam) 
 varnost glede vozila, prevažanje tovora in oseb 
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POSEBNE DOLOČBE GLEDE VSEBINE TEORETIČNEGA PREIZKUSA 

ZA KATEGORIJE AM, A1, A2, A 
Obvezno 
preverjanje 
splošnega  
znanja o: 

 uporabi zaščitnih potrebščin, kot so rokavice, zaščitna oblačila, 
motoristični škornji oziroma drugo zaščitno obuvalo in zaščitna čelada 

 vidnosti voznikov motornih koles za druge uporabnike cest 
 dejavnikih tveganja, ki se nanašajo na različne pogoje na cesti s 

poudarkom posebne pozornosti spolzkim delom, kot so pokrovi odtočnih 
kanalov, talne označbe (črte, puščice), tramvajski tiri 

 mehaničnih vidiki v zvezi s prometno varnostjo z dodatno pozornostjo 
stikalu za ustavitev v sili, nivoju olja v motorju, svetilkah in žarometih, 
zvočnih in opozorilnih naprav, kontrolnih luči na armaturni plošči, stanje 
pnevmatik, krmilnega mehanizma in verige 

 
 

POSEBNE DOLOČBE GLEDE VSEBINE TEORETIČNEGA PREIZKUSA 
ZA KATEGORIJE C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

Obvezno 
preverjanje 
splošnega 
znanja o: 

 pravilih o urah vožnje in postankih 
 uporabi opreme za registriranje 
 uporabi nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v 

cestnem prometu (tahograf) 
 pravilih glede vrste prevoza blaga ali potnikov 
 dokumentih o vozilu in transportnih dokumentih, potrebnih za domači 

in mednarodni prevoz blaga in potnikov 
 ravnanju v primeru prometne nesreče, ki jih je treba sprejeti po nesreči 

ali podobnem dogodku, vključno z ukrepanjem v sili, kot sta evakuacija 
potnikov in osnovno znanje prve pomoči 

 varnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti med odstranjevanjem in 
zamenjavo koles 

 pravilih o masi in dimenzijah vozil 
 oviranju vidnega polja zaradi lastnosti vozil 
 varnostnih dejavnikih glede obremenitve vozil - nadzor tovora 

(nalaganje in pričvrstitev), težave z različnimi vrstami tovora (npr. 
tekočine, viseči tovori...), natovarjanje in raztovarjanje blaga in uporaba 
opreme za natovarjanje (samo kategorije C1, C1E, C, CE) 

 voznikovi odgovornosti glede prevoza potnikov; udobje in varnost 
potnikov, prevoz otrok (samo kategorije D1, D1E, D, DE) 

 predpisanih počitkih pred pričetkom vožnje in med njo 
 načelih konstrukcije in delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem, 

tekočin (npr. motorno olje, hladilna tekočina, tekočin za hidravlične 
mehanizme, tekočini za pranje vetrobranskega stekla), sistema 
izgorevanja goriva, električnega sistema, sistema vžiga, prenosa 
(sklopke, menjalnika itd.) 

 podmazovanju in zaščiti pred zmrzovanjem 
 načelih konstrukcije, montaže in pravilne uporabe pnevmatik ter skrbi 

zanje 
 delovanju in dnevnem vzdrževanju servo sistemov za zaviranje in 

krmiljenje, ter o uporabi sistema pri blokiranju koles 
 delovanju in dnevnem vzdrževanju sistemov sklopk (samo kategorije 
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C1E, CE, D1E, DE) 
 metodah za določanje vzrokov okvar 
 preventivnem vzdrževanju vozil in potrebnih tekočih popravil 
 voznikovi odgovornosti glede prevzema, prevoza in dobave blaga v 

skladu z dogovorjenimi pogoji (samo kategorije C1, C1E, C, CE) 

 
 

POSEBNE DOLOČBE GLEDE VSEBINE TEORETIČNEGA PREIZKUSA 
ZA KATEGORIJO F 

Obvezno 
preverjanje 
splošnega 
znanja o: 

 pravilih o masi in dimenzijah vozil 
 oviranju vidnega polja zaradi lastnosti vozil 
 varnostnih dejavnikih glede obremenitve vozil - nadzor tovora 

(nalaganje in pričvrstitev), težave z različnimi vrstami tovora (npr. 
tekočine, viseči tovori...), natovarjanje in raztovarjanje blaga in uporaba 
opreme za natovarjanje 

 varnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti med odstranjevanjem in 
zamenjavo koles 

 načelih konstrukcije in delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem, 
tekočin (npr. motorno olje, hladilna tekočina, tekočin za hidravlične me-
hanizme, tekočini za pranje vetrobranskega stekla), sistema 
izgorevanja goriva, električnega sistema, sistema vžiga, prenosa 
(sklopke, menjalnika itd.) 

 podmazovanju in zaščiti pred zmrzovanjem 
 načelih konstrukcije, montaže in pravilne uporabe pnevmatik ter skrbi 

zanje 
 delovanju in dnevnem vzdrževanju servo sistemov za zaviranje in 

krmiljenje, ter o uporabi sistema pri blokiranju koles 
 delovanju in dnevnem vzdrževanju sistemov sklopk 
 metodah za določanje vzrokov okvar 
 preventivnem vzdrževanju vozil in potrebnih tekočih popravil 
 varno delo s traktorskimi priključki 

 
 

POSEBNE DOLOČBE GLEDE VSEBINE TEORETIČNEGA PREIZKUSA 
ZA KATEGORIJO G 

Obvezno 
preverjanje 
splošnega  
znanja o: 

 pravilih o teži in dimenzijah vozil 
 oviranju vidnega polja zaradi lastnosti vozil 
 varnostnih dejavnikih glede obremenitve vozil - nadzor tovora 

(nalaganje in pričvrstitev), težave z različnimi vrstami tovora (npr. 
tekočine, viseči tovori...), natovarjanje in raztovarjanje blaga in uporaba 
opreme za natovarjanje 

 varnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti med odstranjevanjem in 
zamenjavo koles 

 metodah za določanje vzrokov okvar 
 preventivnem vzdrževanju vozil in potrebnih tekočih popravil 
 varno delo z delovnimi stroji in motokultivatorji 
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2.3. Kriteriji ocenjevanja znanja 
Če kandidat na teoretičnem preizkusu ne doseže najmanj 90 odstotkov skupnega števila 
zahtevanih točk ali ne odgovori pravilno na dve nalogi, na testu ovrednoteni s 5 točkami, se 
oceni, da teoretičnega dela izpita ni opravil.  
 
2.4. Trajanje 
Čas, namenjen opravljanju teoretičnega preizkusa, ne sme biti daljši od 45 minut za vsako 
posamezno kategorijo. 
 
3. PREIZKUS SPRETNOSTI IN OBNAŠANJA 
Preizkus je sestavljen iz treh delov. Vsak posamezni del zajema določene elemente, ki jih je 
potrebno preizkusiti in so prilagojeni kategoriji vozila, za katero kandidat opravlja preizkus: 
− prvi del zajema pripravo na vožnjo in tehnično preveritev vozila glede na prometno varnost; 
− drugi del zajema preizkus spretnosti z vozilom, kar pomeni preizkušanje posebnih elementov, 

ki jih je potrebno preveriti glede na prometno varnost; 
− tretji del zajema preizkus obnašanja v prometu. 
Elementi preizkusa spretnosti se izvajajo posamezno ali v različnih medsebojnih povezavah. V 
kolikor zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila elementov ni mogoče izvesti, lahko ocenjevalec 
odredi, da se preizkušanje prilagodi vozilu. Takšno prilagoditev zabeleži na obrazcu za 
ocenjevanje kot »prilagojen-i element-i na vozilo znamke ..., tip vozila...«. Preizkušanje 
posameznih elementov lahko poteka povezano, kar je odvisno od velikosti neprometne površine. 
 
3.1. PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJE A1, A2, A 
Kandidata je najprej potrebno preizkusiti na neprometni površini. Če je ta del uspešno opravil in 
pokazal, da zadovoljivo obvlada motorno kolo, se preizkusi še pri vožnji v prometu. 
 
3.1.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila 
Na tem delu vozniškega izpita mora kandidat pokazati, da je sposoben priprave na varno vožnjo. 
V ta namen mora izpolniti naslednje zahteve: 
− poznati mora bistvene tehnične podatke o vozilu s katerim opravlja vozniški izpit (tip vozila, 

prostornina motorja, moč, masa vozila, tlak v pnevmatikah); 
− pokazati mora, da zna na vozilu preveriti stanje: pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma, 

verige, nivoja olja v motorju, svetilk in žarometov, zvočnih in opozorilnih naprav, kontrolnih 
luči na armaturni plošči in stikala za ustavitev v sili; 

− pravilno si mora namestiti zaščitno opremo, kot so zaščitna oblačila, motoristični škornji 
oziroma drugo zaščitno obuvalo, zaščitna čelada in rokavice. 

Preizkus zgoraj omenjenih zahtev je obvezen pri opravljanju izpita iz kategorij A1, A2 in A. 
 
3.1.2. Preizkus spretnosti z vozilom 
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s 
katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje z motornim kolesom. Posebni elementi na 
neprometni površini se izvajajo posamezno ali v različnih medsebojnih povezavah, glede na 
obliko in velikost poligona. Posamezni elementi preizkušanja so opisani in skicirani v točkah 
3.1.2.1 do 3.1.2.9.. Dimenzije posameznih elementov preizkušanja so opisane v metrih. V 
kolikor zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila elementov preizkušanja ni mogoče izvesti, lahko 
član izpitne komisije odredi, da se mere prilagodijo vozilu. Takšno prilagoditev član izpitne 
komisije zabeleži na obrazcu za ocenjevanje kot »prilagojen - i element - i na vozilo znamke ..., 
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tip vozila...«. Preizkušanje posameznih elementov lahko poteka povezano, kar je odvisno od 
velikosti neprometne površine. 
V primeru dežja, ali drugih neugodnih vremenskih okoliščinah, mora član izpitne komisije 
kandidata za voznika motornih koles opomniti, da hitrost pri preizkušanju posameznih elementov 
prilagodi vremenskim in drugim okoliščinam. V kolikor član izpitne komisije oceni, da bi bila 
zaradi zgoraj omenjenih okoliščin ogrožena varnost kandidata pri izvedbi posameznih 
elementov, sme odrediti, da se posamezni element ne preizkuša. 
 
3.1.2.1. Izvedba elementa št. 1 (hoja ob vozilu) 
Pri tem elementu se ugotavlja kandidatova usposobljenost izvedbe naslednjih operacij: 
− naslonitev motornega kolesa na stojalo in z njega (kandidat mora pri izvedbi operacije pravilno 

postaviti motorno kolo s stojala in sesti nanj, nato sledi sestop in ponovna postavitev 
motornega kolesa na stojalo kjer lahko kandidat uporabi naslon ali stojalo. Postavitev je 
pravilno izvedena tudi v primeru, da kandidat sedi na motornem kolesu, izvede operacijo 
postavitve in sestopi.); 

− premikanje motornega kolesa brez pomoči motorja s hojo ob vozilu (pri tej operaciji kandidat 
potiska motorno kolo ob svoji levi strani in pri tem obvozi levi stožec, nato še desnega, 
poravna motorno kolo z osnovno linijo in zaključi z operacijo); 

− parkiranje motornega kolesa na stojalo. Kandidat mora izvesti nalogo zapustitve motornega 
kolesa. Motorno kolo nasloni na naslon ali ga postavi na stojalo, zaščiti motorno kolo proti 
premiku in padcu ter izklopi vse porabnike. 

 

 
 
3.1.2.2. Izvedba elementa št. 2 (spelji - ustavi) 
Pri tem elementu se ugotavlja kandidatova usposobljenost izvedbe operacije SPELJI - USTAVI. 
Kandidat izvaja od štartne označbe dinamične starte in ustavitve. Po vsakem startu postavi 
kandidat obe nogi na stopalki. Ob vsaki ustavitvi pa se opre izmenično na levo in na desno 
nogo. Operacije zaviranja se izvedejo štiri krat in pri tem kandidat uporablja samo prednjo 
zavoro. Operacija se izvaja v koridorju širine 1 metra in dolžine 16 m. Kandidat se mora na 
vsake 4 metre ustaviti pred črto oziroma označbo. 
 
 

2 m 4 m 4 m 1m

0,8 m

0,8 m

4 m 4 m 4 m 4 m

LEVA NOGALEVA NOGA DESNA NOGA DESNA NOGA

1 mstop start stop start stop start stopstart
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3.1.2.3. Izvedba elementa št. 3 (osmica) 
Kandidat z izvedbo tega elementa pokaže obvladovanje prehajanja iz enega kroženja v drugo 
kroženje ob obveznem nagibu motornega kolesa (osmica). Pri izvedbi operacije morajo biti noge 
na stopalkah. Kandidat ne sme nekontrolirano zapeljati iz označenega območja za izvedbo 
osmice in se ne sme dotikati ali premikati stožcev. Nagib motornega kolesa v zavoju mora biti 
usklajen s hitrostjo. Operacija se izvede trikrat zaporedoma. 
 

 
 
3.1.2.4. Izvedba elementa št. 4 (daljši aritmični slalom) 
Naloga člana izpitne komisije pri tem elementu je, da ugotovi kandidatovo usposobljenost 
izvedbe vožnje med stožci. Kandidat zavija med stožci levo in desno pri hitrosti najmanj 30 km/h 
in mora imeti noge položene na stopalkah. Pri izvedbi ne sme premakniti ali podreti stožca, ne 
sme izpuščati stožcev, ne sme zapustiti koridorja stožcev za več kot en meter in se ne sme 
dotikati tal z nogami. Operacijo izvede enkrat. Prvi štirje stožci v elementu so postavljeni na 
razdalji 9 m, zadnja dva pa na razdalji 7m. 
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8
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3.1.2.5. Izvedba elementa št. 5 (izognitev oviri s predhodnim zaviranjem) 
Ugotavlja se kandidatova sposobnost nenadnega izogibanja oviri pri hitrost najmanj 50 km/h. Ko 
kandidat pridobi omenjeno hitrost mu član izpitne komisije z roko signalizira na kateri strani je 
ovira. Kandidat mora v tem trenutku reagirati in pričeti močno zavirati z obema zavorama, hkrati 
izklopi sklopko, ko pade hitrost na približno 30 km/h preneha zavirati, in se prične umikati oviri. 
Pogled kandidata mora biti usmerjen v smeri izogibanja in ne v oviro. Kandidat pri izvedbi 
operacije ne sme premakniti ali podreti stožca, uporabljati mora obvezno obe zavori, ne sme 
imeti premajhne hitrosti in se z nogami ne sme dotikati tal. Po končanem manevru se mora 
pravočasno vrniti v prvotno linijo vožnje. Element se izvede dva krat. Član izpitne komisije 
naključno izbira na kateri strani je ovira in lahko v obeh poizkusih izbere tudi isto stran. 
 

 
3.1.2.6. Izvedba elementa št. 6 (zaviranje v sili) 
Element zaviranja v sili kandidat izvede tako, da z motornim kolesom pridobi hitrost najmanj 50 
km/h, nato na določeni točki prične močno zavirati z obema zavorama do popolne ustavitve. 
Element izvede kandidat dva krat. Zavorna pot pri prvem poizkusu ne sme biti daljša od 12 m, 
pri drugem poizkusu pa ne daljša kot 10 m. Med zaviranjem zavore ne smejo blokirati (dopustna 
je blokada zadnje zavore, ni pa priporočljivo). Ocenjevalec pri tem elementu ocenjuje izurjenost 
kandidata pri uporabi prednje in zadnje zavore, smer gledanja in položaj voznika na motornem 
kolesu. 
 
3.1.2.7. Izvedba elementa št. 7 (polževa vožnja naravnost) 
Hitrost preizkušanja tega elementa je 5 km/h. Kandidat ne sme imeti več kot 0,3 m odklona od 

premice. Noge morajo biti na stopalkah, kandidat pa mora paziti na pravilno koordinacijo gibov 
pri upravljanju sklopke plina obeh zavor in krmila. Vožnja mora biti čimbolj enakomerna brez 
nepotrebnega pospeševanja in zaviranja. Dolžina preizkusa je 15 m. 

ČLAN IZPITNE
KOMISIJE

DO TE TOČKE MORA
 ČLAN IZPITNE KOMISIJE
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NA KATERI STRANI JE OVIRA
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3.1.2.8. Izvedba elementa št. 8 (slalom pri počasni - polževi vožnji) 
Pri tem elementu mora kandidat voziti slalom med stožci pri hitrosti 5 km/h. Obe nogi mora imeti 
na stopalkah za noge. Pri izvedbi elementa mora kandidat pravilno uporabljati sklopko, plin in 
zavore. Pogled kandidata je usmerjen vedno na naslednji stožec in ne na tistega, okoli katerega 
pelje. Kandidat se ne sme dotikati tal z nogami, ne sme premakniti ali podreti stožca, ne sme 
izpustiti stožca in ne sme zapustiti koridorja stožcev za več kot 1m. Slalom se izvede s sedmimi 
stožci. Preizkus se izvede enkrat. 
 

 
 
3.1.2.9. Izvedba elementa št. 9 (izognitev oviri brez uporabe zavor) 
Pri tem elementu član izpitne komisije preizkusi usposobljenost kandidata, kadar se mora 
nenadno odločiti in izogniti oviri. Element se preizkusi dvakrat, najprej pri hitrosti najmanj 30 
km/h in nato še pri hitrosti najmanj 50 km/h. Ko je kandidat pridobil omenjeno hitrost mu član 
izpitne komisije z roko signalizira na kateri strani je ovira. Kandidat mora v tem trenutku reagirati, 
izklopi sklopko in se hkrati prične umikati oviri. Pogled kandidata mora biti usmerjen v smeri 
izogibanja in ne v oviro. Kandidat pri izvedbi operacije ne sme premakniti ali podreti stožca, ne 
sme imeti premajhne hitrosti in se z nogami ne sme dotikati tal. Po končanem manevru se mora 
pravočasno vrniti v prvotno linijo vožnje. Član izpitne komisije naključno izbira na kateri strani je 
ovira in lahko v obeh poizkusih izbere tudi isto stran. 
 

15 m

0,6 mstart stop
5 km/h

5 km/h stop

3,5 m

2 m

3,5 m3,5 m3,5 m3,5 m3,5 m
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3.1.2.10. Obveznost preizkusa spretnosti z vozilom 
Opisani elementi preizkusa spretnosti v točkah od 3.1.2.1. do 3.1.2.9. se izvajajo različno, glede 
na vrsto izpita in sicer: 
− pri opravljanju izpita za kategoriji A1 in A2 se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 

3.1.2.1. do 3.1.2.6.; 
− pri opravljanju izpita za kategorijo A se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 3.1.2.1. 

do 3.1.2.9. 
Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente 
preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut). 
 
3.1.3. Preizkus obnašanja v prometu 
Na preizkusu obnašanja v prometu član izpitne komisije ugotavlja usposobljenost kandidata za 
samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih situacijah izvesti vse 
operacije popolnoma varno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predpisov in pravil, ki 
veljajo v cestnem prometu. 
  
3.1.3.1. Elementi preizkušanja v prometu 
Član izpitne komisije na tem delu izpita ugotavlja kandidatovo usposobljenost pri izvajanju 
naslednjih elementov preizkušanja: 
− vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje iz parkirnih prostorov, 

zapustitev oziroma izhod iz prometne žile; 
− vožnja po ravnih cestah različnih kategorij v naselju in izven naselja vključno z enosmernimi 

cestami in ozkimi prehodi; 
− vožnja skozi ovinke (na cestah različnih kategorij v naseljenih in nenaseljenih krajih); 
− vožnja po različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in 

prečkanja križišč in razcepov; 
− spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, spreminjanje smeri vožnje po prometnih pasovih; 
 vožnja skozi cestne predore;  
− vožnja po hitri cesti in avtocesti, približevanje in izhod s takšnih cest, vključevanje s 

pospeševalnega pasu in zapuščanje z uporabo zaviralnega pasu (obvezen preizkus, kjer je 
to mogoče izvesti); 

− vožnja mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), prehitevanje (tudi hitrejših vozil 
kadar je to mogoče), srečevanje z nasproti vozečimi vozili in ravnanje kandidata kadar ga 
prehitevajo druga vozila (če je to mogoče); 

ČLAN IZPITNE
KOMISIJE

DO TE TOČKE MORA
 ČLAN IZPITNE KOMISIJE

 SIGNALIZIRATI KANDIDATU
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− vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih); 
− vožnja po krožnih križiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in 

kolesarskih pasov, vožnja mimo avtobusnih postajališč; 
− izvršitev varnostnih ukrepov ob zaključku vožnje in sestopu iz motornega kolesa. 
 
3.1.3.2. Obveznost preverjanja elementov preizkušanja v prometu 
Čas porabljen za vožnjo v prometu mora biti porabljen na optimalen način tako, da se lahko 
oceni kandidatova vožnja v različnih prometnih območjih, kot je vožnja v naseljenih krajih, vožnja 
po cestah izven naselij, vožnja po avtocesti itd.. 
− pri opravljanju izpita za kategoriji A1 in A2 se obvezno preizkušajo vsi elementi, ki so našteti v 

točki 3.1.3.1.; 
− pri opravljanju izpita za kategorijo A se prav tako preizkušajo vsi elementi, ki so našteti v točki 

3.1.3.1., obvezno pa je potrebno preizkusiti tudi speljevanje na klancu in polkrožno obračanje 
na klancu, ki se izvede na neprometni ali manj prometni površini. Več poudarka je potrebno 
dati na vožnjo skozi ovinke, vožnjo pri večjih hitrostih izven naselja in na vožnjo po avtocesti. 

Dolžina preizkusa in prevožena razdalja mora biti takšna, da se lahko oceni kandidatova 
spretnost in obnašanje v prometu. Čas namenjen za vožnjo v prometu ne sme biti krajši od 25 
minut pri opravljanju izpita za kategoriji A1 in A2. Čas namenjen za vožnjo v prometu pri 
opravljanju izpita za kategorijo A ne sme biti krajši od 30 minut. Čas namenjen za vožnjo ne 
vključuje časa, ki je porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev vozila, za 
preizkus spretnosti z vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Dolžina preizkusa je lahko tudi 
krajša v primeru, da kandidat na izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih 
udeležencev v prometu ali pa je storil takšno napako, ki se oceni z negativno oceno. 
 
3.2. POSEBNI PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA VOŽNJO VOZIL KATEGORIJE A2 
OZIROMA A 
Posebnost praktičnega dela vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A je v tem, 
da kandidat, ki se je priglasil na ta del vozniškega izpita pokaže, da se je usposobil za varno 
vožnjo z ustreznim motornim kolesom. 
 
3.2.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila na posebnem praktičnim delu 
vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorijo A2 oziroma A 
Na tem delu vozniškega izpita se preizkušajo vsi elementi ki so opisani v poglavju 3.1.1. Ne 
glede na to, da ima kandidat, ki se je priglasil na posebni praktični del vozniškega izpita za 
vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A, že vozniško dovoljenje za vožnjo motornega kolesa z 
določeno omejitvijo, mora poznati osnovne karakteristike motornega kolesa, s katerim bo 
opravljal izpit in mora znati pravilno uporabljati zaščitno opremo. 
 
3.2.2. Preizkus spretnosti z vozilom na posebnem praktičnim delu vozniškega izpita za 
vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A 
Preizkus se izvede tako kot je opisano v poglavju 3.1.2. Obvezno se preizkusijo vsi elementi, ki 
so opisani v podpoglavjih od 3.1.2.2. do 3.1.2.9.. 
Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente 
preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut).
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3.2.3. Preizkus obnašanja v prometu na posebnem praktičnim delu vozniškega izpita za 
vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A 
Preizkus obnašanja v prometu z motornim kolesom večje moči se izvaja kot je opisano v 
poglavju 3.2.3. 
Kandidat se na tem delu preizkuša predvsem pri vožnji izven naselja, kjer je možno razviti večje 
hitrosti, s poudarkom na tehniki vožnje in obvladovanju motornega kolesa. Član izpitne komisije 
izbere takšno relacijo izpitne vožnje, da preizkusi ravnanje kandidata pri prehajanju iz ravnih 
delov cest v ovinke in obratno. Kjer je to mogoče, se obvezno preizkuša vožnja po avtocesti in 
hitri cesti. Obvezno pa je potrebno preizkusiti tudi speljevanje v klancu in polkrožno obračanje na 
klancu, ki se izvede na neprometni ali manj prometni površini. 
Ne glede na to, da je na posebnem praktičnem delu vozniškega izpita poudarek na tehniki 
vožnje in obvladovanju motornega kolesa večje moči pri vožnji izven naseljenih krajev, mora 
kandidat obvladati vse elemente, ki so opisani v podpoglavju 3.1.3.1.. 
Na posebnem praktičnem delu vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A mora 
biti dolžina preizkusa in prevožena razdalja takšna, da se lahko oceni kandidatova spretnost in 
obnašanje v prometu. Čas namenjen za vožnjo ne sme biti krajši od 25 minut. Prav tako na tem 
izpitu čas namenjen za vožnjo ne vključuje časa, ki je porabljen za sprejem kandidata, pripravo 
in tehnično preveritev vozila, za preizkus spretnosti z vozilom in za končno analizo izpitne 
vožnje. Dolžina preizkusa je lahko tudi krajša v primeru, da kandidat na izpitni vožnji ogroža 
svojo varnost ali varnost drugih udeležencev v prometu, ali pa je storil takšno napako, ki se 
oceni z negativno oceno. 
 
 
3.3. PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJE B1, B, BE IN PRAKTIČNI DEL 
VOZNIŠKEGA IZPITA ZA VOŽNJO VOZIL KATEGORIJE B, KADAR JIM JE DODANO 
PRIKLOPNO VOZILO, KI NI LAHKI PRIKLOPNIK IN NAJVEČJA DOVOLJENA MASA TAKE 
SKUPINE VOZIL PRESEGA 3500 KG, A NE PRESEGA 4250 KG 
 
3.3.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila 
Na tem delu vozniškega izpita mora kandidat pokazati, da je sposoben priprave na varno vožnjo. 
V ta namen mora izpolniti naslednje zahteve: 
− pokazati mora, da zna na vozilu preveriti stanje: pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma, 

tekočin (motorno olje, hladilno tekočino, tekočin za hidravlične mehanizme, tekočino za 
pranje avtomobilskih stekel), svetilk in žarometov, zvočnih in opozorilnih naprav in kontrolnih 
luči na armaturni plošči; 

− pravilno si mora prilagoditi sedež, tako da lahko med vožnjo pravilno sedi; 
− pravilno si mora prilagoditi vzvratna ogledala, varnostne pasove, in naslonjalo za glavo; 
− pred začetkom vožnje mora preveriti ali so vrata na vozilu zaprta. 
Kandidat, ki opravlja vozniški izpit za kategorijo BE oziroma praktični del izpita za vožnjo skupine 
vozil s kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja 
dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg (v nadaljevanju 
oboje kot: kategorija BE), pa mora poleg zgornjih zahtev izpolniti še naslednje: 
− preveriti mora ali je tovor na priklopnem vozilu pravilno natovorjen in zavarovan, ali so stranice 

oziroma tovorna vrata na priklopnem vozilu zaprta in preveriti mora stanje nadgradnje 
(ponjave); 

− preveriti mora mehanizem sklopke za priklop na priklopnem vozilu, vlečno napravo na 
vlečnem vozilu, električne spojne elemente, delovanje svetlobnih naprav na priklopnem 
vozilu in delovanje zavor na priklopnem vozilu. 
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3.3.2. Preizkus spretnosti z vozilom 
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s 
katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje z vozilom, ki spada v kategorijo B1 ali B ali s skupino 
vozil, ki spada v kategorijo BE. 
Posebni elementi na neprometni površini se izvajajo posamezno ali v različnih medsebojnih 
povezavah. Posamezni elementi preizkušanja so opisani in skicirani v točkah 3.3.2.1. do 
3.3.2.8.. Dimenzije posameznih elementov preizkušanja so opisane v metrih oziroma v 
centimetrih. V kolikor zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila elementov preizkušanja ni mogoče 
izvesti, lahko član izpitne komisije odredi, da se mere prilagodijo vozilu. Takšno prilagoditev član 
izpitne komisije zabeleži na obrazcu za ocenjevanje kot »prilagojen-i element-i na vozilu znamke 
..., tip vozila..., reg. št….«. Preizkušanje posameznih elementov lahko poteka povezano, kar je 
odvisno od velikosti neprometne površine. 
 
Član izpitne komisije sme določiti, da kandidat izvaja elemente preizkušanja na neprometni 
površini tako, da je v vozilu sam, učitelj vožnje, ki spremlja kandidata na izpitu in član izpitne 
komisije pa spremljata potek izvajanja elementov preizkušanja izven vozila. Preizkus se lahko 
izvede tudi v prometu, če se pri tem ne ovira drugih udeležencev v prometu in je elemente 
mogoče izvesti varno. V tem primeru morata učitelj vožnje in član izpitne komisije spremljati 
kandidata v vozilu. 
 
3.3.2.1. Izvedba elementa št. 1 (bočno parkiranje) 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. Kandidat element izvede tako, da se z vozilom 
pripelje mimo označenega prostora za parkiranje, se na primernem mestu ustavi in nato z 
vzvratno vožnjo vozilo parkira v označen prostor. Po izvedbi parkiranja vozilo postavi iz 
označenega prostora. Kandidat se mora pri izvajanju tega elementa pravilno ustaviti na 
določenem mestu, za označenim prostorom za parkiranje, pravilno nakazati spremembe 
premikov z vozilom in pravilno opazovati dogajanje ob vozilu. Parkiranje je pravilno izvedeno ko 
kandidat postavi vozilo vzporedno z robnikom ali označbo na razdalji od 5 do 30 cm. 
 

3.3.2.2. Izvedba elementa št. 2 (obračanje z manevriranjem) 
Kandidat element preizkušanja izvede tako, da v omejenem prostoru širine maksimalno 
približno. 6,5 m obrne vozilo s pomočjo prestav za naprej in za nazaj tako, da je vozilo po 
končani izvedbi elementa obrnjeno v nasprotno smer. Kandidat se mora pri izvajanju tega 
elementa pravilno ustaviti na določenem mestu kjer bo pričel izvajati manevre, pravilno nakazati 

1

3

2

1

2,3 m

cca 6,20 m 
pri kategoriji B+E je potrebno dolžino ustrezno prilagoditi dolžini skupine vozil

3
razdalja med 
robnikom in vozilom  
cca od 5 - 30 cm

2
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spremembe premikov z vozilom, pravilno opazovati dogajanje ob vozilu in pravilno uporabljati 
prestave za vožnjo naprej in nazaj. Kandidat pri izvedbi manevra ne sme z vozilom zadevati v 
robnik, oziroma prevoziti črte označenega prostora za izvedbo manevra. 
 
 

 
 
3.3.2.3. Izvedba elementa št. 3 (parkiranje v boks ali garažo) 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. Kandidat element izvede tako, da se z vozilom 
pripelje mimo označenega prostora za parkiranje, se na primernem mestu ustavi in nato z 
vzvratno vožnjo vozilo parkira v označen prostor. Po izvedbi parkiranja vozilo postavi iz 
označenega prostora. Kandidat se mora pri izvajanju tega elementa pravilno ustaviti na 
določenem mestu, za označenim prostorom za parkiranje, pravilno nakazati spremembe 
premikov z vozilom in pravilno opazovati dogajanje ob vozilu. Parkiranje je pravilno izvedeno ko 
kandidat postavi vozilo na sredino označenega prostora. 
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3.3.2.4. Izvedba elementa št. 4 (ustavitev na določeni točki) 
Element se izvede tako, da kandidat z vozilom pridobi hitrost minimalno 30 km/h. Nato prične na 
določeni točki zavirati in se mora na razdalji približno 15 m ustaviti pred določeno oviro. Razdalja 
med oviro in ustavljenim vozilom ne sme biti večja od 0,5 m. Kandidat ne sme z vozilom zadeti 
ovire ali se po ustavitvi približati oviri na določeno razdaljo. Izvedbo elementa prikazuje spodnja 
skica. 
 

 
3.3.2.5. Izvedba elementa št. 5 (vzvratna vožnja pod pravim kotom) 
Kandidat element preizkušanja izvede tako, da z vzvratno vožnjo pelje vozilo pod pravim kotom. 
Pri vožnji se mora držati pravega smernega vozišča, pravilno izvesti ustavitev, pravilno 
opazovati in pravilno nakazati premike z vozilom. Prevožena razdalja nazaj ne sme biti krajša od 
30 m. Izvedba je prikazana v spodnji skici. 
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3.3.2.6. Izvedba elementa št. 6 (vožnja skozi ovire naprej in vzvratno) 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. Kandidat element izvede tako, da se z vozilom 
pelje skozi označene prostore naprej in nato še vzvratno. Pri izvedbi elementa se mora kandidat 
prepeljati skozi vse tri označene prostore in se pri tem ne sme dotikati ali premikati stožcev. 

 
 
3.3.2.7. Izvedba elementa št. 7 (vožnja čez oviro) 
Kandidat element izvede tako, da se z vozilom pripelje do ovire tako, da se s kolesi nasloni 
nanjo in se ustavi. Nato spelje in s počasno (polžjo) vožnjo prevozi oviro s kolesi sprednje in 
zadnje osi. Element ponovi z vzvratno vožnjo. Pri izvedbi elementa kandidat ne sme sunkovito 
speljati in mora paziti, da pravilno uporablja kombinacijo stopalke za plin in stopalke za sklopko. 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. 
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3.3.2.8. Izvedba elementa št. 8 (priklop in odklop priklopnega vozila) 
Priklop priklopnega vozila mora kandidat izvesti tako, da vlečno in priklopno vozilo pred 
priklopom nista poravnana v eni liniji. Kandidat se mora pripeljati z vlečnim vozilom mimo 
priklopnega vozila, se ustaviti in se nato z vzvratno vožnjo približati priklopnemu vozilu. Priklop 
mora biti pravilno izveden. Kandidat se mora pri izvedbi elementa pravilno ustaviti, pravilno 
opazovati, pravilno nakazati premike z vozilom oziroma s skupino vozil. Kandidat mora pri 
odklopu tudi pravilno zavarovati priklopno vozilo proti premiku. Element se sme izvesti tudi tako, 
da se najprej opravi odklop in šele nato priklop. Spodnja skica prikazuje pravilno postavitev vozil 
pri izvedbi elementa. 

 
 
3.3.2.9. Obveznost preizkusa spretnosti z vozilom kategorij B1, B ali BE 
Opisani elementi preizkusa spretnosti v točkah od 3.3.2.1. do 3.3.2.8. se izvajajo različno, glede 
na kategorijo izpita in sicer: 
− pri opravljanju izpita za kategoriji B1 in B se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 

3.3.2.1. do 3.3.2.6.. Izvedba elementa št. 7 (vožnja čez oviro) ni obvezna. V kolikor se ta 
element ni izvedel na neprometni površini se mora obvezno preizkusiti kandidatova 
usposobljenost pri speljevanju v klanec pri minimalnem naklonu klanca 10%. 

− pri opravljanju izpita oziroma posebnega praktičnega dela vozniškega izpita za kategorijo BE 
se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 3.3.2.1., 3.3.2.5. in 3.3.2.8.. 

Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente 
preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut). 
 
3.2.3. Preizkus obnašanja v prometu z vozilom kategorij B1, B ali BE 
Na preizkusu obnašanja v prometu član izpitne komisije ugotavlja usposobljenost kandidata za 
samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih situacijah izvesti vse 
operacije popolnoma varno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predpisov in pravil, ki 
veljajo v cestnem prometu. 
 
3.2.3.1. Elementi preizkušanja v prometu 
Član izpitne komisije na tem delu izpita ugotavlja kandidatovo usposobljenost pri izvajanju 
naslednjih elementov preizkušanja: 
− vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje iz parkirnih prostorov, 

zapustitev oziroma izhod iz prometne žile; 

vlečno vozilo

1

vlečno vozilo

2

priklopno vozilo

1

2
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− vožnja po ravnih cestah različnih kategorij v naselju in izven naselja vključno z enosmernimi 
cestami in ozkimi prehodi; 

− vožnja skozi ovinke (na cestah različnih kategorij v naseljenih in nenaseljenih krajih); 
− vožnja po različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in 

prečkanja križišč in razcepov; 
− spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, spreminjanje smeri vožnje po prometnih pasovih; 
 vožnja skozi cestne predore;  
− vožnja po hitri cesti in avtocesti, približevanje in izhod s takšnih cest, vključevanje s pospe-

ševalnega pasu in zapuščanje z uporabo zaviralnega pasu (obvezen preizkus, kjer je to 
mogoče izvesti); 

− vožnja mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), prehitevanje (tudi hitrejših vozil 
kadar je to mogoče), srečevanje z nasproti vozečimi vozili in ravnanje kandidata kadar ga 
prehitevajo druga vozila (če je to mogoče); 

− vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih); 
− vožnja po krožnih križiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in 

kolesarskih pasov, vožnja mimo avtobusnih postajališč; 
− izvršitev varnostnih ukrepov ob zaključku vožnje in izstopu iz vozila. 
 
3.3.3.2. Obveznost preverjanja elementov preizkušanja v prometu 
Čas porabljen za vožnjo v prometu mora biti porabljen na optimalen način tako, da se lahko 
oceni kandidatova vožnja v različnih prometnih območjih, kot je vožnja v naseljenih krajih, vožnja 
po cestah izven naselij, vožnja po avtocesti in podobno. Dolžina preizkusa in prevožena razdalja 
mora biti takšna, da se lahko oceni kandidatova spretnost in obnašanje v prometu. Čas 
namenjen za vožnjo v prometu ne sme biti krajši od 25 minut. Čas namenjen za vožnjo v 
prometu ne vključuje časa, ki je porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev 
vozila, za preizkus spretnosti z vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Dolžina preizkusa je 
lahko tudi krajša v primeru, da kandidat na izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih 
udeležencev v prometu ali pa je storil takšno napako, ki se oceni z negativno oceno. 
 
 
3.4. PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJE C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 
DE 
 
3.4.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila 
Na tem delu vozniškega izpita mora kandidat pokazati, da je sposoben priprave na varno vožnjo. 
V ta namen mora izpolniti naslednje zahteve: 
− pokazati mora, da zna na vozilu preveriti stanje: pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma, 

tekočin (motorno olje, hladilno tekočino, tekočin za hidravlične mehanizme, tekočino za 
pranje avtomobilskih stekel), svetilk in žarometov, zvočnih in opozorilnih naprav; 

− preveriti mora delovanje servo sistemov za zaviranje in krmiljenje, preveriti mora stanje koles, 
kolesnih matic, blatnikov, vetrobranskega stekla, oken in brisalcev; 

− preveriti mora stanje zračnega tlaka, posodo za zrak in vzmetenje; 
− preveriti mora stanje kontrolnih luči na armaturni plošči in nadzorno napravo za kontrolo dela 

voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf); 
− pravilno si mora prilagoditi sedež, tako da lahko med vožnjo pravilno sedi; 
− pravilno si mora prilagoditi vzvratna ogledala, varnostne pasove, in naslonjalo za glavo; 
− pred začetkom vožnje mora preveriti ali so vrata na vozilu zaprta; 
− kandidat za voznika vozil kategorij C1, C1E, C in CE mora preveriti, če je tovor na vlečnem in 

priklopnem vozilu pravilno natovorjen in zavarovan, če so stranice oziroma tovorna vrata na 
vlečnem in priklopnem vozilu zaprta in preveriti mora stanje nadgradnje (ponjave); 
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− kandidat za voznika vozil kategorij D1, D1E, D in DE mora preveriti stanje karoserije, servisnih 
vrat, izhodov v sili, prve pomoči, gasilnega aparata, in druge varnostne opreme. 

Kandidat, ki opravlja vozniški izpit za kategorije C1E, CE, D1E in DE pa mora poleg zgornjih 
zahtev izpolniti še naslednje: 
− preveriti mora mehanizem sklopke za priklop na priklopnem vozilu, vlečno napravo na 

vlečnem vozilu, električne spojne elemente, delovanje svetlobnih naprav na priklopnem 
vozilu in delovanje zavor na priklopnem vozilu. 

 
3.4.2. Preizkus spretnosti z vozilom 
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s 
katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje z vozilom ki spada v kategorijo C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D ali DE. V kolikor zaradi dimenzije vozil preizkusa ni mogoče izvesti na neprometni 
površini, se sme preizkus izvajati na cestah z redkejšim prometom, če se pri tem ne ovira drugih 
udeležencev v prometu in je elemente mogoče izvesti varno. 
Posebni elementi na neprometni površini se izvajajo posamezno ali v različnih medsebojnih 
povezavah. Posamezni elementi preizkušanja so opisani in skicirani v točkah 3.4.2.1. do 
3.4.2.4.. Dimenzije posameznih elementov preizkušanja so opisane v metrih oziroma v 
centimetrih. Opisane dimenzije so samo orientacijske in se morajo prilagoditi dimenzijam 
motornih vozil, s katerimi se izvajajo elementi preizkušanja. 
Član izpitne komisije sme določiti, da kandidat izvaja elemente preizkušanja na neprometni 
površini tako, da je v vozilu sam. Učitelj vožnje, ki spremlja kandidata na izpitu in član izpitne 
komisije pa spremljata potek izvajanja elementov preizkušanja izven vozila. V primeru, da se 
preizkus izvede v prometu, morata učitelj vožnje in član izpitne komisije spremljati kandidata v 
vozilu. 
 
3.4.2.1. Izvedba elementa št. 1 (parkiranje na nakladalni rampi ali avtobusnem 
postajališču) 
 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. Kandidat element izvede tako, da se z vozilom 
pripelje mimo označenega prostora za parkiranje, se na primernem mestu ustavi in nato z 
vzvratno vožnjo vozilo parkira v označen prostor. Po izvedbi parkiranja vozilo postavi iz 
označenega prostora. Kandidat se mora pri izvajanju tega elementa pravilno ustaviti na 
določenem mestu, za označenim prostorom za parkiranje, pravilno nakazati spremembe 
premikov z vozilom in pravilno opazovati dogajanje ob vozilu. Parkiranje je pravilno izvedeno ko 
kandidat postavi vozilo vzporedno z nakladalno rampo ali peronom za vstop in izstop potnikov 
na razdalji od 5 do 10 cm. 
Kandidat za voznika kategorij C1E, CE, D1E ali DE sme element preizkušanja izvesti tudi tako, 
da vozilo z vožnjo naprej parkira vzporedno z nakladalno rampo. Pri tem je dovoljeno tudi 
manevriranje naprej in nazaj. Vozilo je pravilno parkirano, ko stoji vzporedno z nakladalno rampo 
na razdalji od 5 do 10 cm. 
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3.4.2.2. Izvedba elementa št. 2 (ustavitev na določeni točki) 
Element se izvede tako, da kandidat z vozilom pridobi hitrost minimalno 30 km/h. Nato prične na 
določeni točki zavirati in se mora na razdalji približno 20 m ustaviti pred določeno oviro. Razdalja 
med oviro in ustavljenim vozilom ne sme biti večja od 0,5 m. Kandidat ne sme z vozilom zadeti 
ovire ali se po ustavitvi približati oviri na določeno razdaljo. Izvedbo elementa prikazuje spodnja 
skica. 
 

 
 
3.4.2.3. Izvedba elementa št. 3 (vzvratna vožnja pod pravim kotom) 
Kandidat element preizkušanja izvede tako, da z vzvratno vožnjo pelje vozilo pod pravim kotom. 
Pri vožnji se mora držati pravega smernega vozišča (v kolikor je to mogoče zaradi dimenzije 
vozila), pravilno izvesti ustavitev, pravilno opazovati in pravilno nakazati premike z vozilom. 
Prevožena razdalja nazaj ne sme biti krajša od 30 m. Izvedba je prikazana v spodnji skici. 
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cca od 5 - 10 cm
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3.4.2.4. Izvedba elementa št. 4 (priklop in odklop priklopnega vozila) 
Priklop priklopnega vozila mora kandidat izvesti tako, da vlečno in priklopno vozilo pred 
priklopom nista poravnana v eni liniji. Kandidat se mora pripeljati z vlečnim vozilom mimo 
priklopnega vozila, se ustaviti in se nato z vzvratno vožnjo približati priklopnemu vozilu. Priklop 
mora biti pravilno izveden. Kandidat se mora pri izvedbi elementa pravilno ustaviti, pravilno 
opazovati, pravilno nakazati premike z vozilom oziroma s skupino vozil. Kandidat mora pri 
odklopu tudi pravilno zavarovati priklopno vozilo proti premiku. Element se sme izvesti tudi tako, 
da se najprej opravi odklop in šele nato priklop. Spodnja skica prikazuje pravilno postavitev vozil 
pri izvedbi elementa. 
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3.4.2.5. Obveznost preizkusa spretnosti pri vožnji z vozilom kategorij C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE 
Opisani elementi preizkusa spretnosti v točkah od 3.4.2.1. do 3.4.2.4. se izvajajo različno, glede 
na kategorijo izpita in sicer: 
− pri opravljanju izpita za kategorije C1, C, D1 in D se obvezno preizkušajo elementi, opisani v 

točkah 3.4.2.1. do 3.4.2.3.. 
− pri opravljanju izpita za kategorije C1E, CE, D1E in DE se obvezno preizkušajo elementi 

opisani v točkah 3.4.2.1., 3.4.2.3. in 3.4.2.4.. 
Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente 
preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut). 
 
3.4.3. Preizkus obnašanja v prometu 
Na preizkusu obnašanja v prometu član izpitne komisije ugotavlja usposobljenost kandidata za 
samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih situacijah izvesti vse 
operacije popolnoma varno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predpisov in pravil, ki 
veljajo v cestnem prometu. 
 
3.4.3.1. Elementi preizkušanja v prometu 
Član izpitne komisije na tem delu izpita ugotavlja kandidatovo usposobljenost pri izvajanju 
naslednjih elementov preizkušanja: 
− vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje iz parkirnih prostorov, 

avtobusnih postajališč, zapustitev oziroma izhod iz prometne žile; 
− vožnja po ravnih cestah različnih kategorij v naselju in izven naselja vključno z enosmernimi 

cestami in ozkimi prehodi; 
− vožnja skozi ovinke (na cestah različnih kategorij v naseljenih in nenaseljenih krajih); 
− vožnja po različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in 

prečkanja križišč in razcepov; 
− spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, spreminjanje smeri vožnje po prometnih pasovih; 
 vožnja skozi cestne predore;  
− vožnja po hitri cesti in avtocesti, približevanje in izhod s takšnih cest, vključevanje s 

pospeševalnega pasu in zapuščanje z uporabo zaviralnega pasu; 

vlečno vozilo

1
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2

priklopno vozilo
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− vožnja mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), prehitevanje (tudi hitrejših vozil 
kadar je to mogoče), srečevanje z nasproti vozečimi vozili in ravnanje kandidata kadar ga 
prehitevajo druga vozila (če je to mogoče); 

− vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih), speljevanje na klancu 
(naprej ali vzvratno); 

− vožnja po krožnih križiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in 
kolesarskih pasov, vožnja mimo avtobusnih postajališč, vožnja skozi avtobusna postajališča 
in ustavitev na avtobusnem postajališču (za kategorije D1, D1E, D in DE); 

- vožnja na način, ki zagotavlja varnost ter zmanjšuje porabo goriva in emisije med 
pospeševanjem, upočasnjevanje, vožnja po klancu navzgor in navzdol, kadar je treba ročno 
menjati prestave (varna in energijsko učinkovita vožnja) 
− izvršitev varnostnih ukrepov ob zaključku vožnje in izstopu iz vozila. 
 
3.4.3.2. Obveznost preverjanja elementov preizkušanja v prometu 
Čas porabljen za vožnjo v prometu mora biti porabljen na optimalen način tako, da se lahko 
oceni kandidatova vožnja v različnih prometnih območjih, kot je vožnja v naseljenih krajih, vožnja 
po cestah izven naselij, vožnja po avtocesti in podobno. Dolžina preizkusa in prevožena razdalja 
mora biti takšna, da se lahko oceni kandidatova spretnost in obnašanje v prometu. Čas, 
namenjen za vožnjo v prometu ne sme biti krajši od 55 minut za kategorije C1, C1E, C in CE ter 
krajši od 80 minut za kategorije D1, D1E, D in DE. Čas namenjen za vožnjo v prometu ne 
vključuje časa, ki je porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev vozila, za 
preizkus spretnosti z vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Dolžina preizkusa je lahko tudi 
krajša v primeru, če kandidat na izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih 
udeležencev v prometu ali pa je storil takšno napako, ki se oceni z negativno oceno. 
 
 
3.5. PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJO F 
Na praktičnem delu vozniškega izpita za kategorijo F se preizkušajo elementi, ki so opisani v 
nadaljevanju. Prav tako se ta del vozniškega izpita izvede v treh delih in sicer: 
− prvi del zajema pripravo na vožnjo in tehnično preveritev vozila; 
− drugi del zajema preizkus spretnosti z vozilom; 
− tretji del zajema preizkus obnašanja v prometu v naseljenih in nenaseljenih krajih, po lokalnih 

in regionalnih cestah z redkejšim prometom. 
 
3.5.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila 
Na tem delu vozniškega izpita mora kandidat pokazati, da je sposoben priprave na varno vožnjo. 
V ta namen mora izpolniti naslednje zahteve: 
− pokazati mora, da zna na vozilu preveriti stanje: pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma, 

tekočin (motorno olje, hladilno tekočino, tekočin za hidravlične mehanizme), svetilk in 
žarometov, zvočnih in opozorilnih naprav; 

− preveriti mora delovanje servo sistemov za zaviranje in krmiljenje, preveriti mora stanje koles, 
kolesnih matic in blatnikov; 

− preveriti mora stanje zračnega tlaka, posodo za zrak in vzmetenje; 
− preveriti mora stanje kontrolnih luči na armaturni plošči; 
− pravilno si mora prilagoditi sedež, tako da lahko med vožnjo pravilno sedi; 
− pravilno si mora prilagoditi vzvratna ogledala, varnostne pasove, če so na voljo, in naslonjalo 

za glavo če je na voljo; 
− pred začetkom vožnje mora preveriti ali so vrata na vozilu zaprta; 
− preveriti mora če je tovor priklopnem vozilu pravilno natovorjen in zavarovan, ali so stranice 

oziroma tovorna vrata na vlečnem in priklopnem vozilu zaprta in; 
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− preveriti mora mehanizem sklopke za priklop na priklopnem vozilu, vlečno napravo na 
vlečnem vozilu, električne spojne elemente, delovanje svetlobnih naprav na priklopnem 
vozilu in delovanje zavor na priklopnem vozilu. 

 
3.5.2. Preizkus spretnosti z vozilom 
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s 
katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje s traktorjem in traktorskim priklopnikom. V kolikor 
zaradi dimenzije vozil preizkusa ni mogoče izvesti na neprometni površini, se sme preizkus 
izvajati na cestah z redkejšim prometom, če se pri tem ne ovira drugih udeležencev v prometu in 
je elemente mogoče izvesti varno. 
Posebni elementi na neprometni površini se izvajajo posamezno ali v različnih medsebojnih 
povezavah. Posamezni elementi preizkušanja so opisani in skicirani v točkah 3.5.2.1. do 
3.5.2.3.. Dimenzije posameznih elementov preizkušanja so opisane v metrih oziroma v 
centimetrih. Opisane dimenzije so samo orientacijske in se morajo prilagoditi dimenzijam vozila, 
s katerimi se izvajajo elementi preizkušanja. 
 
3.5.2.1. Izvedba elementa št. 1 (parkiranje na nakladalni rampi) 
Element se izvede kot prikazuje spodnja skica. Kandidat element izvede tako, da se z vozilom 
pripelje mimo označenega prostora za parkiranje, se na primernem mestu ustavi in nato z 
vzvratno vožnjo vozilo parkira v označen prostor. Po izvedbi parkiranja vozilo postavi iz 
označenega prostora. Kandidat se mora pri izvajanju tega elementa pravilno ustaviti na 
določenem mestu, za označenim prostorom za parkiranje, pravilno nakazati spremembe 
premikov z vozilom in pravilno opazovati dogajanje ob vozilu. Parkiranje je pravilno izvedeno ko 
kandidat postavi vozilo vzporedno z nakladalno rampo na razdalji od 5 do 10 cm. 
 
 

 
3.5.2.2. Izvedba elementa št. 2 (vzvratna vožnja pod pravim kotom) 
Kandidat element preizkušanja izvede tako, da z vzvratno vožnjo pelje vozilo pod pravim kotom. 
Pri vožnji se mora držati pravega smernega vozišča (v kolikor je to mogoče zaradi dimenzije 
vozila), pravilno izvesti ustavitev, pravilno opazovati in pravilno nakazati premike z vozilom. 
Prevožena razdalja nazaj ne sme biti krajša od 30 m. Izvedba je prikazana v spodnji skici. 
 
 

2

1

 dolžino ustrezno prilagoditi dolžini traktorja in traktorskega priklopnika

3
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nakladalno rampo in vozilom 
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3.5.2.3. Izvedba elementa št. 3 (priklop in odklop priklopnega vozila) 
Priklop priklopnega vozila mora kandidat izvesti tako, da vlečno in priklopno vozilo pred 
priklopom nista poravnana v eni liniji. Kandidat se mora pripeljati z vlečnim vozilom mimo 
priklopnega vozila, se ustaviti in se nato z vzvratno vožnjo približati priklopnemu vozilu. Priklop 
mora biti pravilno izveden. Kandidat se mora pri izvedbi elementa pravilno ustaviti, pravilno 
opazovati, pravilno nakazati premike z vozilom oziroma s skupino vozil. Kandidat mora pri 
odklopu tudi pravilno zavarovati priklopno vozilo proti premiku. Element se sme izvesti tudi tako, 
da se najprej opravi odklop in šele nato priklop. Spodnja skica prikazuje pravilno postavitev vozil 
pri izvedbi elementa. 
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3.5.2.4. Obveznost preizkusa spretnosti pri vožnji z vozilom kategorije F 
Pri opravljanju izpita za kategorijo F se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 3.5.2.1. 
do 3.5.2.3.. Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane 
elemente preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut). 
 
3.5.3. Preizkus obnašanja v prometu 
Na preizkusu ravnanja v prometu član izpitne komisije ugotavlja usposobljenost kandidata za 
samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih situacijah izvesti vse 
operacije popolnoma varno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predpisov in pravil, ki 
veljajo v cestnem prometu. 
 
3.5.3.1. Elementi preizkušanja pri vožnji v prometu 
Član izpitne komisije na tem delu izpita ugotavlja kandidatovo usposobljenost pri izvajanju 
naslednjih elementov preizkušanja: 
− vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje iz parkirnih prostorov, 

prečkanje prometnic, zapustitev oziroma izhod iz prometne žile; 
− vožnja po ravnih cestah in skozi ovinke v naselju in izven naselja vključno ozkimi prehodi; 
− vožnja po različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in 

prečkanja križišč in razcepov; 
− spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, spreminjanje smeri vožnje po prometnih pasovih; 
 vožnja skozi cestne predore;  
− vožnja mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), srečevanje z nasproti vozečimi 

vozili in ravnanje kandidata kadar ga prehitevajo druga vozila; 
− vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih), speljevanje na klancu 

(naprej ali vzvratno); 
− vožnja po krožnih križiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in 

kolesarskih pasov, vožnja mimo avtobusnih postajališč; 
− izvršitev varnostnih ukrepov ob zaključku vožnje in izstopu iz vozila. 
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3.5.3.2. Obveznost preverjanja elementov preizkušanja v prometu 
Čas porabljen za vožnjo v prometu mora biti porabljen na optimalen način tako, da se lahko 
oceni kandidatova vožnja v različnih prometnih območjih, kot je vožnja v naseljenih krajih in 
vožnja po cestah izven naselij. Dolžina preizkusa in prevožena razdalja mora biti takšna, da se 
lahko oceni kandidatova spretnost in obnašanje v prometu. Čas namenjen za vožnjo v prometu 
ne sme biti krajši od 15 minut. Čas namenjen za vožnjo v prometu ne vključuje časa, ki je 
porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev vozila, za preizkus spretnosti z 
vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Dolžina preizkusa je lahko tudi krajša v primeru, če 
kandidat na izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev v prometu ali pa je 
storil takšno napako, ki se oceni z negativno oceno. 
 
 
3.6. PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJO AM 
Kandidata je najprej potrebno preizkusiti na neprometni površini. Če je ta del uspešno opravil in 
pokazal, da zadovoljivo obvlada kolo z motorjem, se preizkusi še pri vožnji v prometu. 
 
3.6.1. Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila 
Na tem delu vozniškega izpita mora kandidat pokazati, da je sposoben priprave na varno vožnjo. 
V ta namen mora izpolniti naslednje zahteve: 
− poznati mora bistvene tehnične podatke o vozilu s katerim opravlja vozniški izpit (tip vozila, 

prostornina motorja, moč, masa vozila); 
− pokazati mora, da zna na vozilu preveriti stanje: pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma, 

verige, nivoja olja v motorju, svetilk in žarometov, zvočnih in opozorilnih naprav, kontrolnih 
luči na armaturni plošči in stikala za ustavitev v sili če ga vozilo ima; 

− pravilno si mora namestiti zaščitno opremo, kot so zaščitna oblačila, motoristični škornji 
oziroma drugo zaščitno obuvalo, zaščitna čelada in rokavice. 

 
3.6.2. Preizkus spretnosti z vozilom 
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s 
katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje kolesa z motorjem. Posebni elementi se izvajajo 
posamezno ali v različnih medsebojnih povezavah. Posamezni elementi preizkušanja so 
skicirani na skici predlaganega poligona vožnje in opisani v točkah 3.6.2.2 do 3.6.2.7.. Dimenzije 
posameznih elementov preizkušanja so opisane v metrih. V kolikor zaradi konstrukcijskih 
lastnosti vozila elementov preizkušanja ni mogoče izvesti, lahko član izpitne komisije odredi, da 
se mere prilagodijo vozilu. Takšno prilagoditev član izpitne komisije zabeleži na obrazcu za 
ocenjevanje kot »prilagojen-i element-i na vozilu znamke ..., tip vozila...« in reg. št…. 
 
3.6.2.1. Skica poligona vožnje za preizkušanje spretnosti s kolesom z motorjem
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SKICA POLIGONA VOŽNJE ZA PREIZKUS SPRETNOSTI PRI VOŽNJI KOLESA
 Z MOTORJEM NA PRAKTIČNEM DELU IZPITA 
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V kolikor prostor ne dopušča postavitve med seboj povezanih
elementov vožnje, se laho preizkus izvede  tudi po posameznih 
zaključenih elementih (npr.:  vožnja osmice, slalom, ustavljanje v sili 
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- vožnja osmice
 slalom

- levo razvrščanje (pogled, smernik 
      oziroma roka)

- desno razvrščanje (pogled, smernik 
      oziroma roka)

- obračanje
- ustavljanje v sili (uporaba prednje

      in zadnje zavore)
- obračanje
- izogib oviri

 

 * razdalja med stožci je odvisna od dolžine kolesa
    z motorjem (L) in sme znašati L+ 80 cm.
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3.6.2.2. Izvedba elementa številka 1 (vožnja osmice) 
Kandidat z izvedbo tega elementa pokaže obvladovanje prehajanja iz enega kroženja v drugo 
kroženje ob obveznem nagibu kolesa z motorjem (osmica). Pri izvedbi elementa morajo biti 
noge na stopalkah. Kandidat ne sme nekontrolirano zapeljati iz označenega območja za izvedbo 
osmice in se ne sme dotikati ali premikati stožcev. Nagib motornega kolesa v zavoju mora biti 
usklajen s hitrostjo. Element se izvede trikrat zaporedoma. 
 
3.6.2.3. Izvedba elementa številka 2 (slalom) 
Pri tem elementu mora kandidat voziti slalom med stožci pri hitrosti 5 km/h. Obe nogi mora imeti 
na stopalkah za noge. Pri izvedbi elementa mora kandidat pravilno uporabljati sklopko, plin in 
zavore. Pogled kandidata je usmerjen vedno na naslednji stožec in ne na tistega, okoli katerega 
pelje. Kandidat se ne sme dotikati tal z nogami, ne sme premakniti ali podreti stožca, ne sme 
izpustiti stožca in ne sme zapustiti koridorja stožcev za več kot 1m. Slalom se izvede s šestimi 
stožci. Preizkus se izvede enkrat. 
 
3.6.2.4. Izvedba elementa številka 3 in 4 (levo razvrščanje in desno razvrščanje) 
Kandidat element izvede tako, da pred razvrščanjem najprej pogleda (z zasukom glave) preko 
leve rame in nato nakaže smer izogiba z iztegnjeno levo roko ter opravi razvrščanje v levo. 
Kandidat opravi še razvrščanje v desno po istem vrstnem redu, s tem da mora biti pogled preko 
rame usmerjen na desno stran in smer vožnje nakazana z iztegnjeno desno roko. Kandidat pri 
izvedbi elementa ne sme izgubiti kontrole nad vozilom, ne sme izpustiti eno od naštetih nalog in 
ne sme zapustiti koridorja vožnje za več kot 0,5 m. 
 
3.6.2.5. Izvedba elementa številka 5 in 7(levo in desno polkrožno obračanje) 
Pri izvedbi tega elementa član izpitne komisije ugotovi, če kandidat pravilno in varno izvede 
polkrožno obračanje. Kandidat se mora pred obračanjem najprej prepričati če lahko to varno 
stori, nakazati smer premikanja in nato polkrožno obrniti. Element se izvede dvakrat (enkrat v 
levo in nato še v desno stran). 
 
3.6.2.6. Izvedba elementa številka 6 (ustavljanje v sili) 
Element ustavljanja v sili kandidat izvede tako, da s kolesom z motorjem pridobi hitrost najmanj 
35 - 40 km/h, nato na določeni točki prične močno zavirati z obema zavorama do popolne 
ustavitve. Element izvede kandidat dva krat. Zavorna pot ne sme biti daljša od 8 m, pri drugem 
poizkusu pa ne daljša kot 7 m. Med zaviranjem zavore ne smejo blokirati (dopustna je blokada 
zadnje zavore, ni pa priporočljivo). Član izpitne komisije pri tem elementu ocenjuje izurjenost 
kandidata pri uporabi prednje in zadnje zavore, smer gledanja in položaj voznika na kolesu z 
motorjem. 
 
3.6.2.7. Izvedba elementa številka 8 (izogibanje oviri s predhodnim zaviranjem) 
Ugotavlja se kandidatova sposobnost nenadnega izogibanja oviri pri hitrost najmanj 40 km/h. Ko 
kandidat pridobi omenjeno hitrost mu član izpitne komisije z roko signalizira na kateri strani je 
ovira. Kandidat mora v tem trenutku reagirati in pričeti močno zavirati z obema zavorama, hkrati 
izklopi sklopko, ko pade hitrost na približno 25 do 30 km/h preneha zavirati, in se prične umikati 
oviri. Pogled kandidata mora biti usmerjen v smeri izogibanja in ne v oviro. Kandidat pri izvedbi 
operacije ne sme premakniti ali podreti stožca, uporabljati mora obvezno obe zavori, ne sme 
imeti premajhne hitrosti in se z nogami ne sme dotikati tal. Po končanem manevru se mora 
pravočasno vrniti v prvotno linijo vožnje. Element se izvede dvakrat. Član izpitne komisije 
naključno izbira na kateri strani je ovira in lahko v obeh poizkusih izbere tudi isto stran. Član 
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izpitne komisije mora kandidatu pravočasni signalizirati (upoštevati mora reakcijski čas 
kandidata) tako, da lahko kandidat varno izvede element preizkušanja. 
 
3.6.2.8. Obveznost preizkusa spretnosti z vozilom 
Pri opravljanju praktičnega dela izpita za kategorijo AM se obvezno preizkušajo vsi elementi 
preizkusa spretnosti pri vožnji kolesa z motorjem na neprometni površini. 
Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente 
preizkušanja (priporočeno pa je, da se preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut).
 
3.6.3. Preizkus obnašanja v prometu 
Pri preizkusu obnašanja v prometu član izpitne komisije ugotavlja usposobljenost kandidata za 
samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih razmerah izvesti vse 
operacije popolnoma varno, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, prometnih predpisov in 
pravil, ki veljajo v cestnem prometu. 
 
3.6.3.1. Elementi preizkušanja pri vožnji v prometu 
Član izpitne komisije na tem delu izpita ugotavlja kandidatovo usposobljenost za izvajanje 
naslednjih elementov preizkušanja: 
− vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje s parkirnega prostora, 

zapustitev prometa oziroma izključitev iz prometa; 
− vožnja po ravnih cestah različnih kategorij v naselju in zunaj naselja, vključno z enosmernimi 

cestami in ozkimi prehodi; 
− vožnja skozi ovinke (na cestah različnih kategorij v naseljenih in nenaseljenih krajih); 
− vožnja v različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in 

prečkanja križišč in razcepov; 
− spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, menjava prometnih pasov in vožnja po prometnih 

pasovih; 
 vožnja skozi cestne predore;  
− vožnja mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), prehitevanje (kadar je to mogoče), 

srečevanje z nasproti vozečimi vozili in ravnanje kandidata, ko ga prehitevajo druga vozila 
(če je to mogoče); 

− vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih); 
− vožnja v krožiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in kolesarskih 

pasov, vožnja mimo avtobusnih postajališč; 
− varnostno ukrepanje ob zaključku vožnje in sestopu s kolesa z motorjem. 
 
3.6.3.2. Obveznost preverjanja elementov preizkušanja pri vožnji v prometu 
Pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita za kategorijo AM se obvezno preizkušajo vsi 
elementi, ki so našteti v točki 3.6.3.1. Čas preizkusa in prevožena razdalja morata biti takšna, da 
se lahko oceni kandidatova spretnost in vedenje v prometu. Čas, namenjen za vožnjo v 
prometu, ne sme biti krajši od 25 minut. Čas, namenjen za vožnjo, ne vključuje časa, ki je 
porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev vozila, za preizkus spretnosti z 
vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Čas preizkusa je lahko tudi krajši, če kandidat na 
izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev v prometu ali pa je storil takšno 
napako, zaradi katere se oceni z negativno oceno. 
 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 4523 

 52

4. KRITERIJI OCENJEVANJA SPRETNOSTI IN OBNAŠANJA 
 
4.1. Ocenjevanje upravljanja z vozilom in ocenjevanje varnosti vožnje 
Ocena vsake od zgoraj navedenih situacij mora odražati stopnjo spretnosti, s katero kandidat 
upravlja z vozilom in prikazano zmožnost, da v prometu vozi popolnoma varno. Vozniške 
napake ali nevarno obnašanje, ki takoj ogrozita varnost izpitnega vozila, njegove potnike ali 
druge uporabnike cest, bodo imele za posledico negativno oceno na izpitu, ne glede na to ali je 
moral posredovati učitelj vožnje ali član izpitne komisije. 
Član izpitne komisije se mora med celotnim preizkusom počutiti varno. 
 
4.2. Ocenjevanje načina vožnje in ocenjevanje upoštevanja ostalih udeležencev v 
prometu 
Med ocenjevanjem izpitne vožnje morajo člani izpitne komisije posvečati posebno pozornost 
temu, ali kandidat vozi obrambno in ali upošteva druge udeležence v prometu. To se mora 
odražati v celotnem načinu vožnje in član izpitne komisije mora to upoštevati v celotni oceni 
kandidata. Tak način vožnje vključuje prilagojeno in odločno vožnjo z upoštevanjem cestnih in 
vremenskih razmer, drugega prometa, interesov drugih uporabnikov cest in predvidevanje. 
 
4.3. Član izpitne komisije bo nadalje ocenil, če kandidat: 
 
4.3.1. Nadzoruje vozilo; upošteva pravilno rabo varnostnih pasov, vzvratnih ogledal, naslonjal za 
glavo, sedeža, pravilno uporablja svetilke, žaromete in drugo opremo, pravilno uporablja 
sklopko, menjalnik, stopalko (ročico) za plin, zavorne sisteme, krmilni mehanizem, nadzoruje 
vozilo v različnih okoliščinah, pri različnih hitrostih; nadzoruje stabilnost na cesti, maso, 
dimenzije in lastnosti vozila, težo in vrsto tovora (samo kategorije BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D in DE), udobje potnikov (samo kategorije D1, D1E, D in DE); 
 
4.3.2. Vozi varčno ter energijsko učinkovito, pri čemer je pozoren na vrtljaj na minuto, menjavo 
prestav, zaviranje in pospeševanje (samo kategorije B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE); 
 
4.3.3. Opazovanje: opazuje na vse strani, pravilno uporablja ogledala, spremlja bližji in daljni 
promet; 
 
4.3.4. Prednost / umikanje: upošteva prednost na križiščih, stičiščih in razcepih; se umika ob 
posebnih situacijah (spreminjanje smeri, posebni manevri, vljudnostno odstopanje prednosti); 
 
4.3.5. Pravilna lega na cesti: nadzoruje pravilno lego na smernem vozišču, na prometnih 
pasovih, na krožnih križiščih, ovinkih (odvisno od vrste in lastnosti vozila); s pravilno predhodno 
lego; 
 
4.3.6. Držanje razdalje: pravilno drži ustrezno razdaljo glede na vozila spredaj in s strani; drži 
ustrezno razdaljo od ostalih udeležencev v prometu; 
 
4.3.7. Hitrost: prilagaja hitrost vremenskim / cestnim okoliščinam, ne presega najvišje dovoljene 
hitrosti, vozi s tako hitrostjo, da je možno ustavljanje znotraj razdalje vidne in proste ceste; 
prilagaja hitrost splošni hitrosti iste vrste uporabnikov ceste; 
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4.3.8. Svetlobni prometni znaki, prometni znaki in druge označbe: pravilno ravna ob semaforju; 
upošteva odredbe prometnih policistov in drugih pooblaščenih oseb; pravilno ravna ob 
prometnih znakih in ustrezno reagira ob cestnih označbah; 
 
4.3.9. Signaliziranje: ustrezno in pravočasno daje znake, kjer je potrebno; pravilno nakazuje 
smeri, ustrezno ravna glede na vse znake ostalih uporabnikov ceste; 
 
4.3.10. Zaviranje in ustavljanje: pravočasno zmanjša hitrost, zavira ali ustavlja glede na 
okoliščine; predvideva; uporablja različne zaviralne sisteme (samo za kategorije C1, C1E, C, 
CE, D1, D1E, D in DE); poleg zavor uporablja druge sisteme za zmanjšanje hitrosti (samo za 
kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE). 
 
 
5. LOKACIJA PREIZKUSA SPRETNOSTI IN OBNAŠANJA 
Elemente za ocenitev spretnosti z vozilom se sme izvesti na neprometni površini (pri kategorijah 
AM, A1, A2 in A je uporaba neprometne površine obvezna) ali v prometu, kadarkoli med 
potekom opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita, če se pri tem ne ovira drugih 
udeležencev v prometu in je elemente mogoče izvesti varno. Kjerkoli je izvedljivo, se mora del 
preizkusa za ocenitev obnašanja v prometu izvesti na cestah zunaj naseljenih območij, na hitrih 
cestah in avtocestah kot tudi na vseh vrstah ulic v naselju (stanovanjska območja, območja z 
omejeno hitrostjo na 30 ali 50 km/h, mestnih cestah, rezerviranih za motorna vozila), ki morajo 
predstavljati različne vrste težavnosti, ki jih srečujejo vozniki. Zaželeno je, da se preizkus odvija 
v različnih gostotah prometa. Čas, porabljen med preizkusom, mora biti porabljen na optimalen 
način, da se oceni kandidata v vseh različnih prometnih območjih, na katere lahko naleti, s 
posebnim poudarkom na spreminjanju vožnje med temi območji. 
 
 
6. OBRAZEC ZA OCENJEVANJE SPRETNOSTI IN OBNAŠANJA – PROM 8 
Obrazec za ocenjevanje spretnosti in obnašanja na izpitni vožnji ni merski instrument pri 
ocenjevanju, ampak zgolj pripomoček za vpisovanje napak in dogodkov, ki so se zgodili na 
praktičnem delu vozniškega izpita. Je sestavni del tega navodila in opisan v nadaljevanju. Na 
podlagi vpisanih in vidnih podatkov se ocenjevalec lažje odloči o uspehu kandidata na izpitni 
vožnji. 
Obrazec je razdeljen na tri dele: 

− uvodni del z osnovnimi podatki o kandidatu in učitelju vožnje; 
− poglavja od A do H, kamor se vpisujejo storjene napake v obliki črke iks (x), plusa (+) ali 

drugih dogovorjenih znakov; 
− zaključek izpita z oceno in podpisom ocenjevalca. 

V poglavju od A do H vpisuje ocenjevalec napake po naslednjih kriterijih: 
– kandidat, ki naredi štiri napake v isti vrsti ali v vrsti, ki se ponavlja (npr. tehnika vožnje v 

poglavju B in C), se oceni z negativno oceno. Kandidat, ki naredi več napak, kot je dopustno 
v posameznem poglavju, se oceni z negativno oceno; 

– kandidat, ki naredi 10 posameznih napak, ne glede v katerem poglavju so zapisane, se oceni 
z negativno ceno; 

– kandidat, ki stori prekršek ali drugo nevarno dejanje, s katerim ogroža varnost prometa, se 
oceni z negativno oceno, ocenjevalec pa obkroži številko pred vrsto in črko poglavja (npr. če 
gre za izsiljevanje prednosti, ocenjevalec obkroži alinejo št. 5 in črko D v poglavju križišča); 

– kandidat, ki mu med izpitno vožnjo z ukrepanjem ali kakorkoli drugače pomaga učitelj vožnje 
(da bi rešil situacijo ali preprečil nevarnost, ki je kandidat ni zaznal), se oceni z negativno 
oceno v poglavju H. 
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Praviloma se praktični del vozniškega izpita zaključi takoj, ko se konča izpitna vožnja. 
Ocenjevalec po analizi spretnosti in obnašanja kandidatu pove uspeh na izpitni vožnji. 
 
6.1. Razčlenitev obrazca za ocenjevanje izpitne vožnje po elementih 
A – PRIPRAVA ZA VOŽNJO 
točka 1. PRIPRAVA  
- namestitev sedeža  
- zaprtost vrat  
- vzvratna ogledala  
- varnostni pas 
točka 2. PRIKLOPNIK  
- spenjanje priklopnika  
- spenjanje zračnih cevi  
- spenjanje električnih spojk  
- kontrola svetlobno signalnih naprav priklopnika 
točka 3. TAHOGRAF  
- spoznavanje tahografa (dnevni, tedenski…)  
- prvi-drugi voznik  
- območje hitrosti  
- odpiranje tahografa  
- zapisi tahografa  
- menjava tahografskega vložka 
točka 4. TLAK ZRAKA V ZAVORNEM SISTEMU  
- minimalni, maksimalni tlak zraka v barih  
- rdeča kontrolna lučka  
- kontrolna lučka ročne zavore 
točka 5. OKVARE  
- tehnična brezhibnost vozila  
- popravilo okvar na vozilu 
točka 6. SVETILKE, ŽAROMETI IN SVETLOBNO SIGNALNE NAPRAVE  
- delovanje svetlobno signalnih naprav  
- delovanje svetilk in žarometov na vozilu  
- kontrolne lučke na armaturni plošči 
 
B – POLIGON  
PROMETNA POVRŠINA Z REDKEJŠIM PROMETOM 
točka 1. TEHNIKA VOŽNJE  
- nepravilna uporaba sklopke  
- nepravilna uporaba menjalne ročice  
- nepravilno drži ali vrti volan  
- sunkovito speljuje ali ustavlja  
- uporaba ročne zavore  
- ustavitev motorja  
- speljevanje na klancu 
točka 2. PARKIRANJE  
- bočno  
- vzvratno  
- med označbe  
- zadeva ali zapelje na robnik  
- ovira druge udeležence v prometu 
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točka 3. OBRAČANJE  
- polkrožno  
- z manevriranjem 
- z vzvratno vožnjo  
- na neprimernem mestu  
- ovira druge voznike 
točka 4. VZVRATNA VOŽNJA  
- ne opazuje okolice  
- negotovo vijuga  
- ovira druge voznike 
točka 5. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV  
- ne spoštuje prometnih pravil  
- ne spoštuje prometnih znakov in označb  
- se ne prepriča 
 
C – VOŽNJA V PROMETU 
točka 1. TEHNIKA VOŽNJE  
- nepravilno uporablja sklopko  
- ne prilagodi prestave ali nepravilno menja  
- nepravilno drži ali vrti volan  
- sunkovito speljuje ali ustavlja  
- ustavitev motorja  
- speljevanje na klancu 
točka 2. OPAZOVANJE  
- se ne prepriča  
- ne pogleda v ogledalo  
- ne pogleda v levi ali desni mrtvi kot 
točka 3. UTRIPALKE  
- ne vključi oziroma ne izključi utripalke  
- ne vključi utripalke pravočasno  
- ne uporablja ustreznih utripalk 
točka 4. VOZNI – PROMETNI PAS  
- ne vozi pravilno po voznem pasu  
- ne vozi pravilno po prometnem pasu 
točka 5. OPAZOVANJE PROMETA ZA VOZILOM  
- ne opazuje v vzvratnem ogledalu prometa za seboj 
točka 6. VARNOSTNA RAZDALJA  
- nima ustrezne varnostne razdalje 
točka 7. ZNAKI – OZNAČBE – PRAVILA  
- ne upošteva prometnih znakov in označb  
- ne upošteva rdeče luči  
- ne upošteva rumene, modre ali rdeče opozorilne svetilke na drugih vozilih  
- ne upošteva znakov pooblaščenih oseb 
točka 8. PEŠCI  
- ni pazljiv do pešcev  
- ni pazljiv do otrok  
- poškropi pešca 
točka 9. ROBNIKI – BANKINE  
- zadeva robnik  
- zapelje na robnik  
- zapelje na bankino 
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točka 10. PREDVIDEVANJE  
- ne predvideva kaj lahko naredijo drugi 
točka11. USTAVLJANJE  
- se ne prepriča, če lahko varno ustavi  
- ne vključi utripalk  
- ne ustavlja skrajno desno  
- prepočasi reagira 
točka 12. SVETILKE, ŽAROMETI - VIDLJIVOST 
- ne uporablja ustreznih svetilk ali žarometov  
- ne zasenči žarometov 
- ne skrbi za dobro vidljivost  
- ne očisti stekel 
točka 13. KULTURA OBNAŠANJA - SPORAZUMEVANJE 
- nepravilno uporablja zvočne ali svetlobne opozorilne znake 
- ni strpen do drugih udeležencev v prometu 
- ima neprimeren odnos do drugih, predvsem šibkejših udeležencev v prometu 
 
D - KRIŽIŠČA 
točka 1. OPAZOVANJE – POZORNOST  
- ni dovolj pozoren  
- ne oceni pravilno hitrost in razdalje vozil 
točka 2. UTRIPALKE  
- ne vključi utripalk  
- ne vključi utripalk pravočasno  
- ne izključi utripalk  
- ne uporablja ustreznih utripalk 
točka 3. RAZVRŠČANJE  
- se nepravilno razvrsti  
- se prepozno razvrsti  
- globina razvrščanja (premalo, preveč) 
točka 4. ZNAKI – OZNAČBE – PRAVILA  
- znaki in označbe na križišču  
- pravila vožnje v križišču 
točka 5. IZSILJEVANJE  
- izsiljuje prednost 
točka 6. DINAMIKA VOŽNJE  
- ne spelje pravočasno  
- ne spelje dovolj hitro  
- se ustavlja, kadar je pot prosta 
točka 7. ZAVIJANJE  
- preblago ali preostro zavija levo ali desno  
- nepravilno zavijanje 
 
E – HITROST VOŽNJE 
točka 1. POČASNA VOŽNJA  
- vozi prepočasi glede na okoliščine  
- ovira promet s počasno vožnjo 
točka 2. NEPRIMERNA HITROST  
- vozi z neprimerno hitrostjo 
točka 3. PREKORAČITEV HITROSTI  
- prekorači dovoljeno hitrost 
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točka 4. ZMANJŠANJE HITROSTI  
- prepozno ali prezgodaj zmanjša hitrost 
 
F – PREHITEVANJE – VOŽNJA MIMO 
točka 1. SE NE PREPRIČA  
- če je cesta pred njim ali za njim prosta  
- če ga ne prehiteva drugo vozilo 
točka 2. UTRIPALKE  
-ne vključi ali izključi utripalk  
- ne uporablja ustreznih utripalk 
točka 3. NEPRAVILNO PREHITEVANJE  
- začne, konča ali vozi mimo v nepravilni razdalji  
- ne prehiti počasno vozilo, ko to lahko varno stori 
točka 4. HITROST PRI PREHITEVANJU  
- nima ustrezne hitrosti (premajhna razlika v hitrosti)  
- ne poveča hitrosti  
- poveča hitrost, ko ga prehiteva drugo vozilo 
točka 5. BOČNA VARNOSTNA RAZDALJA  
- pretesno prehiteva  
- pretesno vozi mimo pešca  
- pretesno vozi mimo vozila ali objekta 
 
G – VOŽNJA PO HITRI CESTI/ AVTOCESTI 
točka 1. OPAZOVANJE  
- ne opazuje prometa pred, za in ob vozilu  
- napačno oceni hitrost in razdaljo vozil 
točka 2. UTRIPALKE  
- ne vključi utripalk  
- ne vključi utripalk pravočasno  
- ne izključi utripalk  
- ne uporablja ustreznih utripalk 
točka 3. POSPEŠEVALNI PAS  
- ne vozi dovolj dolgo po pospeševalnem pasu  
- prevozi označbo konec pospeševalnega pasu  
- ne prilagodi hitrosti 
točka 4. PROMETNI PAS  
- ne vozi po ustreznem prometnem pasu  
- pretirano zmanjša hitrost na prometnem pasu  
- prehitro ali prepozno zapelje na zaviralni pas 
točka 5. ZAVIRALNI PAS  
-vozi z neustrezno hitrostjo 
točka 6 HITROST VOŽNJE  
- vozi prepočasi glede na prometne okoliščine  
- vozi z neprimerno hitrostjo, glede na okoliščine (megla, sneg, led, poledica)  
- prekorači dovoljeno hitrost 
točka 7. PREHITEVANJE – VOŽNJA MIMO  
- ne prehiti drugih vozil, ko mu to omogočajo prometne razmere  
- začne ali konča prehitevanje v nepravilni razdalji  
- sunkovito spreminja lego ali pas na vozišču  
- prehiteva, kjer je prehitevanje prepovedano, nevarno ali neprimerno  
- tesno prehitevanje 
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točka 8. OMOGOČANJE VKLJUČEVANJA DRUGIH  
- ne omogoča vključitve drugih vozil, ko je to potrebno 
 
H – POSREDOVANJE UČITELJA VOŽNJE 
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OBRAZEC ZA OCENJEVANJE SPRETNOSTI IN OBNAŠANJA Kraj:  
 Datum:  
Kategorija:   Ura:  
     
Priimek in ime 
kandidata:  Št. reg.:  

Začetek ob  
uri, stanje km 
števca:  Avto šola:  

Zaključek ob  
uri, stanje km 
števca:  

Učitelj 
vožnje:  

Število ur:  
Starost 
kandidata:  

Šifra 
napake:  

Relacija izpitne 
vožnje:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Napaka se je zgodila 
na: 

A 
PRIPRAVA NA 

VOŽNJO 
 

NAJVEČ 5 
NAPAK 

1. PRIPRAVA            
2. PRIKLOPNIK            
3. TAHOGRAF            
4. TLAK ZRAKA V ZAVORNEM 
SISTEMU            

5. OKVARE            
6. SVETILKE, ŽAROMETI IN  
SVET. SIGN. NAPRAVE            

B 
POLIGON  

PROMETNA 
POVRŠINA Z 
REDKEJŠIM 
PROMETOM 

 
NAJVEČ 6 

NAPAK 

1. TEHNIKA VOŽNJE            
2. PARKIRANJE            
3. OBRAČANJE            
4. VZVRATNA VOŽNJA            

5. UPOŠTEVANJE PROM.  
PRAVIL          

  

C 
 
 

VOŽNJA 
V 

PROMETU 
 
 
 
 
 
 

NAJVEČ 7 
NAPAK 

1. TEHNIKA VOŽNJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
2. OPAZOVANJE            
3. UTRIPALKE            
4. VOZNI – PROMETNI PAS            
5. OPAZ. PROMETA ZA 
VOZILOM            

6. VARNOSTNA RAZDALJA            
7. ZNAKI – OZNAČBE - PRAVILA            
8. PEŠCI            
9. ROBNIKI - BANKINE            
10. PREDVIDEVANJE            
11. USTAVLJANJE            
12. SVETILKE, ŽAROMETII -  
VIDLJIVOST            

13. KULTURA OBNAŠANJA - 
SPORAZUMEVANJE             

D 
 

KRIŽIŠČA 
 
 

1. OPAZOVANJE - POZORNOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
2. UTRIPALKE            
3. RAZVRŠČANJE            
4. ZNAKI – OZNAČBE - PRAVILA            
5. IZSILJEVANJE            
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NAJVEČ 6 

NAPAK 

6. DINAMIKA VOŽNJE            

7. ZAVIJANJE            

E 
HITROST 
VOŽNJE 

 
NAJVEČ 6 

NAPAK 

1. POČASNA VOŽNJA            
2. NEPRIMERNA HITROST            
3. PREKORAČITEV HITROSTI            

4. ZMANJŠANJE HITROSTI          
  

F 
PREHITEVANJE 
VOŽNJA MIMO 

 
NAJVEČ 5 

NAPAK 

1. SE NE PREPRIČA            
2. UTRIPALKE            
3. NEPRAVILNO 
PREHITEVANJE            

4. HITROST PREHITEVANJA            
5. BOČNA VARNOSTNA 
RAZDALJA            

G 
 

VOŽNJA 
PO CRMV / 
AVTOCESTI 

 
 
 
 

NAJVEČ 5 
NAPAK 

1. OPAZOVANJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
2. UTRIPALKE            
3. POSPEŠEVALNI PAS            
4. PROMETNI PAS            
5. ZAVIRALNI PAS            
6. HITROST VOŽNJE            
7. PREHITEVANJE – VOŽNJA 
MIMO            

8. OMOGOČANJE VKLJUČ. 
DRUGIH            

 

H POSREDOVANJE UČITELJA 
VOŽNJE            

 
OCENA IZPITA:        JE – NI       OPRAVIL (A)  odpis 
ocenjevalca:___________________________________________ 
 
OPOMBE: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________ 
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PRILOGA 9 

 
 
Zaporedna številka: 
 
Datum: 
 
 
 
Na podlagi 28. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13) izdaja Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost prometa naslednje 
 
 
 

POTRDILO 
O USPOSABLJANJU ZA OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU 

 
 
 
 
 
Potrjujemo, da je kandidat(ka) ____________     __________________________________ 
                                                                                                                        (ime in priimek) 
 
rojen(a) ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (datum in kraj rojstva) 
 
stanujoč(a) ________________________________________________________________ 

                                    (naslov stalnega bivališča) 
 

dne _______________ zaključil/a usposabljanje po Programu usposabljanja za ocenjevanje  
 
 
na vozniškem izpitu kategorije:       
 
 
 
 
 
 
 

Žig in podpis odgovorne osebe 
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1469. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje

Na podlagi 1., 2., 3., 9. in 10. točke prvega odstavka 
14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja 
minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o šolah vožnje  

in vodenju registra šol vožnje

1. člen
V Pravilniku o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 

(Uradni list RS, št. 44/11) se v drugem odstavku 3. člena črta 
besedilo »in delo opravljajo v skladu z delovnopravno zako-
nodajo«.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se 2., 3. in 4. točka spremenijo 

tako, da se glasijo:
»2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske 

prikolice, z močjo največ 11 kW ter razmerjem moč motor-
ja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ki lahko doseže hitrost 
najmanj 90 km/h. Če motorno kolo poganja motor z notranjim 
izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 
115 cm³, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč 
motorja/masa vozila najmanj 0,08 kW/kg;

3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske 

prikolice z močjo najmanj 20 kW in največ 35 kW ter razmerjem 
moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,2 kW/kg. Če motorno 
kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna 
prostornina motorja najmanj 395 cm³, če ga poganja električni 
motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 
0,15 kW/kg;

4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske pri-

kolice, katerega masa brez tovora ali potnikov presega 175 kg, 
z močjo motorja najmanj 50 kW. Če motorno kolo poganja 
motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina 
motorja najmanj 595 cm³, če ga poganja električni motor, mora 
biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,25 kW/kg;«.

8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovo-

ljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino 
najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom 
proti blokiranju koles, z menjalnikom, pri katerem mora voznik 
ročno menjati prestave, ter tahografom, kakor je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o 
tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 
z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjena z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1266/2009 z dne 16. decembra 2009 o de-
seti prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu 
(nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku 
(UL L št. 339 z dne 22. 12. 2009, str. 3); v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 3821/85/EGS. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (ke-
son s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor 
kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo 
pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.«.

14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategori-

je C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali 
s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega 
polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg naj-
večje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 
2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil 
mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno 

vozilo pa še z menjalnikom pri katerem mora voznik ročno 
menjati prestave, ter tahografom, kakor je opredeljen v Uredbi 
3821/85/EGS. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s 
ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, 
skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(uporaba vozil)

Šole vožnje za usposabljanje kandidatov kategorije A lahko 
do 31. decembra 2013 uporabljajo motorna kolesa, ki spadajo 
v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino 
motorja najmanj 595 ccm in močjo motorja najmanj 40 kW.

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-495/2012/11
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2012-2430-0233

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

1470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi 
stroškov v kazenskem postopku

Na podlagi 99. člena Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja 
minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov 

v kazenskem postopku

1. člen
V Pravilniku o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku 

(Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr. in 62/08) se v tretjem 
odstavku 9. člena besedi "en kilometer" nadomestita z bese-
dama "dva kilometra".

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda "osem" nadome-

sti s številom "12".

3. člen
Za obračun in plačilo stroškov, ki so nastali pred uveljavi-

tvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o povrnitvi stroškov 
v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr. 
in 62/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-60/2013
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EVA 2013-2030-0008

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje
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1471. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek 
uporabe informacijskega sistema državnega 
tožilstva

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 
in 15/13 – ZODPol) in na podlagi prvega odstavka 213. člena 
Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 7/12 in 29/12) ter 
po predhodnem obvestilu generalnega državnega tožilca z dne 
23. 4. 2013 izdaja minister za pravosodje

S K L E P
o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek 

uporabe informacijskega sistema državnega 
tožilstva

Informacijski sistem državnega tožilstva po določbah Dr-
žavnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 7/12 in 29/12) se 
začne uporabljati 6. maja 2013.

Št. 007-193/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-1711-0034

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister 

za pravosodje

BANKA SLOVENIJE
1472. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju 

posameznih dejstev in okoliščin bank 
in hranilnic

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena 
in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni 
list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popra-
vek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12; v 
nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih 

dejstev in okoliščin bank in hranilnic

1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin 

bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11, 
17/12 in 71/12) se v 1.b členu za drugim odstavkom doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) Za namen 14.b člena tega sklepa se uporablja opre-
delitev pojma pomembna obveznosti v zamudi, kot je določeno 
pri opredelitvi vsebine stolpca 21 – število dni zamude v 2. točki 
Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega 
tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/12 in 34/12).".

2. člen
Za 14.a členom se doda nov 14.b člen, ki se glasi:

"14.b člen
(Dogovori o prestrukturiranju podjetij)

(1) Banka mora Banko Slovenije obvestiti o sklenitvi dogo-
vora o prestrukturiranju podjetja, in sicer najkasneje v desetih 
delovnih dneh po sklenitvi dogovora z obrazcem POR-195/5, ki 
je sestavni del tega sklepa. Hkrati z obrazcem POR-195/5 mora 
predložiti tudi informacije in dokumentacijo iz prvega in drugega 
odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s 
tveganji, vključno s sklenjenim dogovorom o prestrukturiranju 
podjetja, podpisanim s strani bank upnic.

(2) Za podjetja iz prvega odstavka tega člena banka če-
trtletno poroča Banki Slovenije o realizaciji in načrtu denarnih 
tokov preteklega četrtletja, skupaj s pojasnilom o odmikih re-
aliziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih, in sicer z 
obrazcem DEN TOK iz tretjega odstavka pododdelka 2.1.2.3. 
Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji. Roki za predložitev 
poročil so:

(a) do 15. februarja tekočega leta za zadnje četrtletje 
preteklega leta,

(b) do 15. maja za prvo četrtletje tekočega leta,
(c) do 16. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta,
(d) do 15. novembra za tretje četrtletje tekočega leta.
(3) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti 

do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic, je 
za obveščanje oziroma poročanje Banki Slovenije zadolžena 
banka iz petega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa 
o upravljanju s tveganji.

(4) Če podjetje zamuja z vračilom pomembne obveznosti 
po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restruk-
turiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka oceni, da 
ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni 
več smiselno, mora banka o tem obvestiti Banko Slovenije v 
roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene 
zamude.".

3. člen
Vsebina in oblika obrazca POR-195/5 sta razvidni iz pri-

loge, ki je sestavni del tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. aprila 2013

Marko Kranjec l.r.
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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Obrazec POR - 195/5

NAZIV PODJETJA: __________________________________

BANKA / VODILNA BANKA: __________________________________
OSTALE SODELUJOČE BANKE: __________________________________

__________________________________
__________________________________

DATUM SKLENITVE DOGOVORA O PRESTRUKTURIRANJU PODJETJA:  __________________________________

Ključne aktivnosti in časovnica načrta prestrukturiranja

Poslovno prestrukturiranje

Dezinvestiranje iz poslovno nepotrebnih dejavnosti

Sprememba poslovnega modela

Zagotovitev sredstev za financiranje obratnega kapitala, sredstev za avanse itd.

Zagotovitev garancijskega potenciala

Najem zunanjega svetovalca

Drugo: (izpolni)________________________________________________________________________

Lastniško prestrukturiranje

Dokapitalizacija obstoječih lastnikov

Vstop novega strateškega investitorja

Vstop novega portfeljskega investitorja

Sprememba bančnih terjatev v kapital

Drugo: (izpolni)________________________________________________________________________

Finančno prestrukturiranje/restrukturiranje izpostavljenosti do podjetja

Moratorij na plačilo glavnice v višini ________________ mio EUR do dne: ____________________________

Moratorij na plačilo obresti v višini _________________ mio EUR do dne: ____________________________

Dezinvestiranje iz poslovno nepotrebnega premoženja (nepremičnin, finančnih naložb itd.)

Drugo: (izpolni)_________________________________________________________________________

Banka v zvezi s prestrukturiranjem podjetja predlaga sodelovanje države:
(npr. po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank)

da;   vrsta sodelovanja ________________________________________________________________________________________

ne

Banka dovoljuje, da Banka Slovenije pri pristojnih organih preveri možnosti za sodelovanje države pri prestrukturiranju podjetja in 
da jim posreduje podatke iz tega obrazca.
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1473. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa 
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala 
za banke in hranilnice

Na podlagi 9. točke 129. člena Zakona o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 
– popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 
105/12) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slove-
nije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah  

Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju 
procesa ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala za banke in hranilnice

1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa 

ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hra-
nilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10, 62/11 
in 3/13) se v Prilogi I (Splošni standardi upravljanja s kreditnim 
tveganjem) v pododdelku 2.1.2.2. (Podrobnejša spremljava 
kreditov in obravnava problematičnih kreditov) tretji odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

"(3) Če so merila za predajo izpostavljenosti iz prejš-
njega odstavka izpolnjena, mora banka oceniti, ali je restruk-
turiranje izpostavljenosti iz 18. člena Sklepa o ocenjevanju 
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, 
št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12 in 12/13), vključno z restruktu-
riranjem izpostavljenosti v okviru potrjene prisilne poravnave, 
do zadevnega dolžnika smiselno. Ocena smiselnosti restruk-
turiranja mora biti pripravljena s strani organizacijske enote 
oziroma zaposlenih, ki predhodno niso bili vključeni v proces 
odobritve kredita.

Če je restrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dol-
žnika smiselno, mora banka oblikovati ustrezen načrt restruk-
turiranja izpostavljenosti ter spremljati njegovo izvajanje in 
učinke. Kadar je za uspešno restrukturiranje izpostavljenosti 
do podjetja potrebno celovito (poslovno, lastniško ali finančno) 
prestrukturiranje podjetja, mora banka pri oblikovanju načrta 
restrukturiranja izpostavljenosti upoštevati določila pododdelka 
2.1.2.3.".

V tretjem a odstavku se v prvem stavku beseda "prestruk-
turiranje" nadomesti z besedo "restrukturiranje".

2. člen
Za pododdelkom 2.1.2.2. (Podrobnejša spremljava kredi-

tov in obravnava problematičnih kreditov) se doda nov podod-
delek 2.1.2.3, ki se glasi:

"2.1.2.3. Načrt restrukturiranja izpostavljenosti  
do podjetja

(1) Banka mora za namen oblikovanja načrta restruktu-
riranja izpostavljenosti do podjetja pridobiti najmanj naslednje 
informacije o podjetju:

(a) podrobno razčlenitev vzrokov za težave podjetja, ki so 
pripeljale do nastanka problematičnega kredita;

(b) načrt poslovnega, lastniškega ali finančnega prestruk-
turiranja podjetja;

(c) projekcijo denarnih tokov podjetja za obdobje najmanj 
treh let oziroma za obdobje, opredeljeno v načrtu prestrukturi-
ranja (za tekoče leto na četrtletni ravni in za preostala leta na 
letni ravni) na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge, 
vključno s predpostavkami, na katerih temeljijo ocene priho-
dnjih denarnih tokov.

(2) Banka mora na podlagi informacij iz prvega odstavka 
tega člena pripraviti:

(a) oceno glede uresničljivosti načrta poslovnega, lastni-
škega ali finančnega prestrukturiranja podjetja;

(b) analizo možnih načinov restrukturiranja izpostavljeno-
sti do podjetja in utemeljitev izbranega načina restrukturiranja 
izpostavljenosti;

(c) nov amortizacijski načrt za vračilo kredita, ki je podlaga 
za spremljanje izvajanja načrta restrukturiranja izpostavljenosti.

(3) Banka mora v okviru spremljanja izvajanja načrta 
restrukturiranja izpostavljenosti spremljati izvajanje celovitega 
načrta prestrukturiranja podjetja in nastale učinke pri izvajanju 
tega načrta. Za ta namen banka od podjetja najmanj četrtletno 
pridobi ažurne informacije o njegovem finančnem položaju, 
vključno s podatki o realiziranih denarnih tokovih v preteklem 
četrtletju in projekcijo denarnih tokov za naslednje obdobje na 
obrazcu DEN TOK, informacije o izpolnjevanju zavez podjetja 
iz načrta prestrukturiranja in informacije o drugih dejstvih, ki 
bi lahko vplivale na sposobnost podjetja za vračilo kredita. K 
obrazcu mora biti priloženo pojasnilo o odmikih realiziranih 
denarnih tokov od predhodno načrtovanih.

(4) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti 
do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic in je 
podjetje z bankami upnicami doseglo dogovor o prestrukturi-
ranju, morajo banke za namen koordiniranja aktivnosti v zvezi 
z izvajanjem tega dogovora oziroma načrta prestrukturiranja 
imenovati vodilno banko.

(5) Če med bankami ni bilo dogovorjeno drugače, je v 
primeru iz četrtega odstavka tega člena za zbiranje informacij 
iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zadolžena 
vodilna banka, ki mora te informacije posredovati tudi drugim 
bankam upnicam, ki so sklenile dogovor o prestrukturiranju.

(6) Informacije iz prvega do petega odstavka tega člena 
morajo biti sestavni del kreditne mape banke o posameznem 
podjetju.".

3. člen
Vsebina in oblika obrazca DEN TOK sta razvidni iz prilo-

ge, ki je sestavni del tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. aprila 2013

Marko Kranjec l.r.
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1474. Akt o spremembah in dopolnitvah 
Meril za visokošolsko transnacionalno 
izobraževanje

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za ka-
kovost v visokem šolstvu je na podlagi enajste in dvanajste 
alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šol-
stvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D in 109/12: v nadaljevanju ZViS) na 64. seji dne 
10. 4. 2013 sprejel

A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril  

za visokošolsko transnacionalno izobraževanje

1. člen
V Merilih za visokošolsko transnacionalno izobraževanje 

(Uradni list RS, št. 18/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta merila določajo pogoje, načine in oblike visokošolske-

ga transnacionalnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: 
VTI), obvezne sestavine pogodbe za izvajanje ali organiziranje 
VTI (v nadaljnjem besedilu: pogodba VTI) ter način ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 33.c člena ZViS.«

2. člen
V 2. členu se črta prvi stavek, v drugem stavku se črta 

besedilo »v postopku izdaje soglasja k pogodbi za izvajanje«, 
pred besedo »VTI« pa se doda besedi »pri izvajanju«.

3. člen
V 3. členu se v prvi alineji drugega odstavka za številko 

uradnega lista »17/2011« doda besedilo », 51/2012 in 6/2013«.

4. člen
V 4. členu se:
– opredelitev izraza VTI nadomesti z naslednjim bese-

dilom:
»Visokošolsko transnacionalno izobraževanje po ZViS so 

vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem 
se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni 
deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega 
študijskega programa.

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se izvaja na 
podlagi pogodbe VTI, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena teh 
meril, pa tudi brez pogodbe VTI.«

– pri izrazu »VISOKOŠOLSKI ZAVOD, KI BO IZVAJAL 
VTI (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC VTI)« se pred prvim 
odstavkom zapiše alineja, za besedo »države« pa doda na-
slednje besedilo:

»ali
– tuji visokošolski zavod oziroma druga tuja institucija, če 

pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega 
študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacional-
no izvajanega visokošolskega študijskega programa nosilec 
tega programa in program sodita v njihov visokošolski sistem.«

– pri izrazu »SODELUJOČI ZAVODI V VTI« se beseda 
»in« nadomesti z besedo »oziroma«.

– pri izrazu »POGODBA ZA IZVAJANJE VTI« se črta 
besedna zveza »za izvajanje«.

– pred izrazom »JAVNE LISTINE V VTI« se doda nasled-
nje besedilo:

»LISTINA O ZAKLJUČENEM VTI
Listina o zaključenem VTI, ki se izvaja v Republiki Slo-

veniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja 
listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma 
priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.«

5. člen
V naslovu 5. člena se v oklepaju izbrišeta besedi »in 

načini«.
Za drugo alinejo 5. člena in pred besedilom »Načini izva-

janja VTI« se doda naslednje besedilo:

»A) izvajanje oziroma organiziranje VTI na podlagi pogodbe

6. člen
(načini izvajanja VTI)«.

6. člen
V novem šestem členu se v prvi alineji beseda »diplo-

mah« nadomesti z besedno zvezo »javnih listinah«.
Dosedanji 6., 7., 8., 9. in 10. člen postanejo 7., 8., 9., 10. 

in 11. člen.

7. člen
V naslovu novega 7. člena se črta besedna zveza »za iz-

vajanje«. V prvem, drugem in tretjem odstavku se črta besedna 
zveza »za izvajanje«.

8. člen
V novem 9. členu se:
– v prvi alineji vejica črta, za besedo »strank« pa doda 

besedilo »(ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavo-
da, ki izvaja študijski program v drugi državi, in ime in priimek 
zastopnika tega zavoda, ter ime in sedež oziroma naslov 
visokošolskega zavoda, ki je nosilec študijskega programa),«

– v drugi alineji črta črka »o«, za besedno zvezo »študij-
skega programa« pa se doda besedilo »ter njegovo ime, vrsta 
in stopnja«,

– v četrti alineji besedilo »čas trajanja« nadomesti z be-
sedo »trajanje«,

– v peti alineji črta besedna zveza »v Republiki Sloveniji«,
– v sedmi alineji beseda »diplome« nadomesti z besedno 

zvezo »javne listine«,
– v enajsti alineji besedna zveza »spremljanja ter zagota-

vljanja« nadomesti z besedo »presojanja«.

9. člen
V novem 10. členu se v naslovu, prvi alineji prvega od-

stavka in v prvem odstavku črta besedna zveza »za izvajanje«.
Za 3. točko novega 10. člena se dodata novi 4. in 5. točka:
4. dokazila, da je ponudnik VTI registriran za opravljanje 

dejavnosti na študijskih in znanstvenih področjih po klasifika-
cijah Isced in Frascati, s katerih je ponujeni študijski program,

5. dokazila, da ponudnik VTI izvaja sorodne študijske 
programe na istih študijskih področjih ter istih stopenj in vrst, v 
katera spada ponujeni študijski program,

Dosedanja 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7., 8. in 9. točka.

10. člen
V prvi alineji novega 11. člena se črta besedna zveza »za 

izvajanje«.

11. člen
Besedili dosedanjega 11. in 12. člena, ki postaneta 12. in 

13. člen, se spremenita tako, da se glasita:

»12. člen
(vloga)

Vloga mora vsebovati navedbo, da gre za vlogo za iz-
vajanje oziroma organiziranje VTI na podlagi pogodbe. Vlogo 
mora vlagatelj podpisati, priložiti ji je treba pogodbo VTI z vsemi 
obveznimi sestavinami in obveznimi prilogami.

13. člen
(vlagatelj)

Vlagatelj po teh merilih je visokošolski zavod, akreditiran 
v Republiki Sloveniji, ki s tujim visokošolskim zavodom ali tujim 
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pravnim subjektom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe 
in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, sklene po-
godbo VTI.«

12. člen
Dosedanji 13. in 14. člen postaneta 14. in 15. člen.
V prvem stavku novega 14. člena se črta besedna zveza 

»za izvajanje«.
Zadnji stavek novega 14. člena se črta.

13. člen
Besedilo novega 15. člena se glasi:

»15. člen
(javna evidenca sklenjenih pogodb VTI)

Agencija vodi javno evidenco sklenjenih pogodb VTI. V to 
evidenco se vpišejo pogodbe, ki vsebujejo vse obvezne sesta-
vine in priloge, določene v 9. in 10. členu teh meril.«

14. člen
Besedilo dosedanjega 15. člena, ki postane 16. člen, se 

spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(način odločanja)

Svet agencije obravnava vlogo za vpis pogodbe VTI v 
javno evidenco na nejavni seji.

Po obravnavi vloge svet agencije sprejme eno izmed 
naslednjih odločitev:

– pogodbo VTI vpiše v javno evidenco,
– pogodbe VTI ne vpiše v javno evidenco.
Zoper odločitev sveta agencije iz prejšnjega odstavka 

tega člena je mogoča pritožba v 30 dneh od vročitve te odloči-
tve. O pritožbi odloča pritožbena komisija agencije.«

15. člen
Za novim 16. členom se doda naslednje besedilo:

»B) Izvajanje VTI brez pogodbe

17. člen
VTI lahko v Republiki Sloveniji izvaja tudi tuji visokošolski 

zavod oziroma druga institucija, če pristojni organi države, kjer 
je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, pri-
znavajo, da za primer transnacionalno izvajanega študijskega 
programa nosilec tega programa in program spadata v njihov 
visokošolski sistem.

Pred začetkom izvajanja VTI po prejšnjem odstavku 
agencija pri pristojnem organu države, kjer je sedež nosilca 
študijskega programa, ki želi izvajati VTI v Republiki Sloveniji, 
preveri, ali nosilec tega programa in program spadata v njihov 
visokošolski sistem.

Tuje visokošolske zavode oziroma druge institucije in štu-
dijske programe iz prvega odstavka tega člena agencija uvrsti 
na seznam in ga javno objavi.«

16. člen
Dosedanji 16. člen se črta, dosedanji 17. člen pa postane 

novi 18. člen.

17. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 0072-6/2010/36
Ljubljana, dne 10. aprila 2013

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta

Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1475. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem 

letnem poročanju revizijskih družb

Na podlagi sedmega odstavka 77. člena Zakona o re-
vidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skla-
du s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
št. 10.00-6/2013 z dne 25. 3. 2013 je Revizijski svet Slovenske-
ga inštituta za revizijo na 31. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o rednem letnem 

poročanju revizijskih družb

1. člen
V prvem odstavku 4. člena se v četrti alineji beseda »iz-

vršene« nadomesti z besedo »sklenjene«.

2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4/13
Ljubljana, dne 18. aprila 2013

Sonja Anadolli l.r.
predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

1476. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega 
poročila investicijskega sklada

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije 
za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-5/2013 z dne 25. 3. 
2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 
31. redni seji dne 18. aprila 2013 sprejel

S T A L I Š Č E  18
Revizijski pregled letnega poročila 

investicijskega sklada

I. UVOD

1. člen
(Vsebina Stališča)

(1) Stališče Revizijskega sveta o revizijskem pregledu 
letnega poročila investicijskega sklada (odslej Stališče) poja-
snjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi 
revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o 
revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada 
(Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep).

(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo za vse inve-
sticijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Za-
konu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2; 
odslej ZISDU-2).

(3) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpi-
sov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem 
besedilu.

2. člen
(Opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v 
določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja 
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revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter splošnih aktih, izdanih 
na podlagi ZISDU-2.

II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU

3. člen
(Vsebina pregleda)

(1) Revizijski pregled obsega pregled:
1. naložb investicijskega sklada,
2. vrednosti enote premoženja odprtega investicijske-

ga sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske 
družbe,

3. postopkov upravljanja tveganj in
4. poslov s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.
(2) Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s 

pravili revidiranja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o revi-
diranju (Uradni list RS, št. 65/08) pripravi poročilo, ki obsega 
revizorjevo poročilo:

1. o naložbah investicijskega sklada,
2. o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega 

sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
3. o upravljanju tveganj in
4. o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.

4. člen
(Pravila revidiranja)

(1) Revizor opravi pregled in pripravi poročilo, upošteva-
joč pravila revidiranja in Sklep.

(2) Preglede iz prejšnjega odstavka revizor opravi najmanj 
na dan 31. 12. ter dva naključna datuma, opredeljena v 5. členu 
Sklepa. V tem primeru mora v odstavku o področju revizije to 
dejstvo tudi navesti.

5. člen
(Naložbe investicijskega sklada)

Pri pregledu naložb investicijskega sklada revizor preverja 
dopustnost naložbe investicijskega sklada in njegovo izpostavlje-
nost, upoštevajoč ZISDU-2, splošne akte, izdane na njegovi pod-
lagi, ter pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada.

6. člen
(Vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada 
oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe)

Revizor pregleda, ali je vrednost enote premoženja odprte-
ga investicijskega sklada oziroma knjigovodska vrednost delnice 
investicijske družbe izračunana na podlagi podatkov, ki izhajajo 
iz računovodskih izkazov, in na način, kot ga predpisuje zako-
nodaja, ki se nanaša na izračun vrednosti enote premoženja 
oziroma knjigovodsko vrednost delnice investicijskega sklada.

7. člen
(Postopki upravljanja tveganj)

Pri presoji izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj revi-
zor upošteva zahteve iz 8. člena Sklepa.

8. člen
(Posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami)

(1) V zvezi s posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi 
osebami revizor presoja:

– ali so izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma drugega od-
stavka 171. člena ZISDU-2, pod katerimi je mogoče sklepati 
posle, prepovedane po 170. in 180. členu ZISDU-2;

– ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh 
poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski 
sklad, upoštevajoč 51. člen Sklepa o poslovanju družbe za 
upravljanje (Uradni Iist RS, št. 33/12).

(2) Pri presoji iz prejšnjega odstavka revizor lahko upo-
števa naključne datume.

III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU

9. člen
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil o upravljanju 

tveganj)
(1) Revizor o opravljenem pregledu iz prvega odstavka 

3. člena tega stališča poroča na način, določen s smiselno 
uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 
4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z ra-
čunovodskimi informacijami in je predstavljen v Prilogi Stališča.

(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do 
katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. 
V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugoto-
vljenih napakah in izjemah.

IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA 
STALIŠČA

10. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)

(1) Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih 
izkazov in pregledu letnih poročil investicijskih skladov za leto 
2012. Z dnem uveljavitve tega stališča prenehata veljati Stali-
šče 7 – Revidiranje letnega poročila investicijskega sklada in 
Navodilo 4 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poro-
čila investicijskega sklada.

(2) Do uskladitve postopkov upravljanja tveganj investicij-
skega sklada s Sklepom o upravljanju tveganj investicijskega 
sklada se 7. člen tega stališča smiselno uporablja za preve-
ritev izpolnjevanja ukrepov in načrtov upravljanja tveganj, ki 
jih je zanj določila družba za upravljanje na podlagi 65. člena 
ZISDU-1.

11. člen
(Pojasnila)

Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je 
pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revi-
zijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
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Priloga

Zgled revizorjevega poročila o spoštovanju pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih  
o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi

POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO (tistim, ki so navedeni v pogodbi)

Na podlagi Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep) smo 
opravili postopke, za katere smo se dogovorili z vami in ki jih navajamo v nadaljevanju. To so postopki v zvezi s spoštovanjem 
pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi pri investicijskem 
skladu ABC za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 20xx. Posel je bil opravljen v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih 
storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Edini namen postopkov je bil, da 
bi vam pomagali pri presoji upoštevanja določil Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 
10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2; odslej ZISDU-2), Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12), 
Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 33/12) v poslov-
nem letu, ki se je končalo 31. 12. 20xx.

Opravljene postopke povzemamo takole:
1. Pregledali smo dopustnost naložb investicijskega sklada in njegovo izpostavljenost, upoštevajoč ZISDU-2, splošne akte, 

izdane na njegovi podlagi, ter pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada.
2. Pregledali smo, ali je vrednost enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodska vrednost delnice 

investicijske družbe izračunana na podlagi podatkov, ki izhajajo iz računovodskih izkazov in na način, kot ga predpisuje zakonodaja, 
ki se nanaša na izračun vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodsko vrednost delnice investicijskega sklada.

3. Pregledali smo izpolnjevanje pravil o upravljanju tveganj, na način, kot to predpisuje 8. člen Sklepa.
4. Pregledali smo, ali so pri poslih, ki jih dovoljuje 171. člen ZISDU-2, izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka istega 

člena in ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.
Poročamo o ugotovitvah:
a) V zvezi s 1. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
b) V zvezi z 2. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
c) V zvezi s 3. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
d) V zvezi s 4. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi stan-

dardi poslov preiskovanja, v povezavi s spoštovanjem pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega 
sklada, izdanih na njegovi podlagi, v tem poročilu ne dajemo nikakršnega zagotovila.

Če je bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:
Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda opravljena tudi revizija računovodskih izkazov investicijskega sklada 

ABC v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih drugih zadevah poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih 
računovodskih izkazih. Če ni bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:

Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi revi-
diranja ali Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem odstavku, in se sme posredovati zgolj strankam, določenim 
v pogodbi. Poročilo se nanaša izključno na spoštovanje pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega 
sklada, izdanih na njegovi podlagi in ne velja za celotne računovodske izkaze investicijskega sklada.

Datum
Naslov

REVIZOR

Št. 3/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013

Sonja Anadolli l.r.
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
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AJDOVŠČINA

1477. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), 33. člena Sta-
tuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list 
RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), 16. člena Statuta Občine Bovec 
(Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 16. člena Statuta Občine 
Brda (Uradno glasilo, št. 4/2006), 16. člena Statuta Občine 
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo), 
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Pri-
morske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 
in 51/08), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, 
št. 51/09 in 38/10), 17. člena Statuta Občine Miren - Kosta-
njevica (Uradni list RS, št. 112/07), 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 18. člena Sta-
tuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07, 1/09 in 
5/12), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), 21. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11), 16. člena 
Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) so: Občinski 
svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 19. 4. 2012, Občinski 
svet Občine Bovec na 16. seji dne 14. 6. 2012, Občinski svet 
Občine Brda na 12. seji dne 28. 2. 2012, Občinski svet Občine 
Cerkno na 7. seji dne 22. 2. 2012, Občinski svet Občine Idrija 
na 12. seji dne 3. 4. 2012, Občinski svet Občine Kanal ob 
Soči na 15. redni seji dne 15. 3. 2012, Občinski svet Občine 
Kobarid na 13. seji dne 21. 3. 2012, Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 13. seji dne 29. 2. 2012, Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na 15. seji dne 15. 3. 2012, 
Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 12. seji, dne 8. 3. 
2012, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. seji 
dne 16. 2. 2012, Občinski svet Občine Tolmin na 14. seji dne 
28. 2. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na 13. seji dne 
19. 4. 2012 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 

Primorske (Goriške razvojne) regije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S sprejemom tega odloka se v skladu z Zakonom o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) določi 
seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali 
volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in za-
stopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta 
regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) (v nadalje-
vanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.

II. USTANOVITEV SVETA

2. člen
(1) Svet ustanovi 13 občin Severne Primorske (Goriške 

razvojne regije): Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal 
ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Mestna občina Nova 
Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava.

(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve 
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko 
večino prebivalstva regije.

III. SESTAVA SVETA

3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini,
– predstavniki gospodarstva, vključeni v zbornice, ki imajo 

sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljeva-

nju: NVO), ki imajo sedež v regiji.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstav-

ka šteje 13 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 
13 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 7 članov.

(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje veljavno-
sti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja 
mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj 
na poslovodske funkcije.

4. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ga izmed 

sebe izvolijo člani sveta.

5. člen
(1) Sedež Sveta je na sedežu regionalne razvojne agen-

cije v Goriški razvojni regiji (v nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja 

RRA, ki je vpisana pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko.

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA

A) Postopek oblikovanje liste članov  
Razvojnega sveta regije

6. člen
Na območju upravne enote se za vsako občino izbere po 

en predstavnik izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Obli-
kovanje kandidatnih list in postopek izbora ureja poslovnik 
občinskega sveta.

7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se izberejo na podlagi kan-

didatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za 

severno Primorsko,
– 4 območne obrtno podjetniške zbornice in
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Območna 

kmetijska gozdarska zbornica Nova Gorica z izpostavami.
(2) Zbornice izberejo toliko kandidatov, kolikor jih je dolo-

čeno v 3. členu tega odloka.

8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se izberejo 

na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga Regionalno stičišče 
nevladnih organizacij Goriške statistične regije v skladu s pred-
pisi NVO oziroma njihovimi internimi pravili.

(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno 
v 3. členu tega odloka.

9. člen
Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO pošljejo 

na RRA listo izbranih kandidatov v roku 5 dni od izbora. Lista 
kandidatov vsebuje:

– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem 

redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga 
oprav lja,

OBČINE
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– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.

B) Postopek izvolitve članov Razvojnega sveta regije

10. člen
RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov 

oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandi-
datov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, 
gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse 
podatke iz prejšnjega odstavka.

11. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov Sve-

ta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po 

seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno gla-

sovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število gla-

sovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih 
žigosa z žigom občine/mestne občine.

12. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti/mestni v 

roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu 

z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno gla-
sovanje.

(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali 
»PROTI«.

13. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o 

glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno 
gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.

(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane Sveta 
so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občin-
skih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev 
vseh občin na območju upravne enote.

V. KONSTITUIRANJE SVETA

14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih 

več kot polovica članov Sveta. Konstitutivno sejo skliče dose-
danji predsednik Sveta regije.

(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsedni-
ka, ki predstavlja in zastopa Svet in podpredsednika.

VI. ODBORI SVETA

15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in 

izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih 
področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore sesta-
vljajo člani Sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji 
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in 
drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen 
razvoj. Način oblikovanja odborov določa Poslovnik delovanja 
Razvojnega sveta regije.

VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA

16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodi in usmerja pripravo Regionalnega razvojnega pro-

grama in imenuje odbore,

– sprejme Regionalni razvojni program,
– na področju regionalnega razvoja lahko sodeluje z 

regijami drugih držav,
– sklepa dogovore za razvoj regije,
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremlja izvajanje Regionalnega razvojnega programa 

in dogovorov za razvoj regije,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA

17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega 

dela s poslovnikom. Na konstitutivni seji se sprejme začasni 
poslovnik o delu Razvojnega sveta regije.

(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo 
obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči pred-
sednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali 
skliče tiskovno konferenco.

(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in 
zastopati odločitve Sveta.

18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih 

članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 
vseh članov Sveta in večina članov Sveta, ki so predstavniki 
občin.

(2) Odločitev Sveta o Regionalnem razvojnem progra-
mu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 
odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebival-
stva regije.

IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA

19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov 

delovanja Sveta, zagotovi RRA iz naslova sredstev za opra-
vljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z 
občinami in pristojnim državnim organom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) 

in Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške stati-
stične regije) opravljata svoje naloge do konstituiranja Sveta.

21. člen
Sedež Sveta je v času ustanovitve Razvojnega sveta 

Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na sedežu ICRA 
d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki v času ustanovitve RSR 
opravlja vlogo vodilne agencije v Goriški razvojni regiji.

22. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejme 2/3 

občinskih/mestni svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva. Od-
lok se objavi v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne 
naslednji dan po zadnji objavi.

Št. 014-001/2012
Nova Gorica, dne 9. aprila 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Župan
Občine Bovec

Siniša Gernovšek l.r.
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Župan
Občine Brda

Franc Mužič l.r.

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

Župan
Občine Kanal ob Soči

Andrej Maffi l.r.

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

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

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

Župan
Občine Renče - Vogrsko

Aleš Bucik l.r.

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

CANKOVA

1478. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parceli št. 545 
v k.o. Skakovci

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, 
109/12) (ZPNačrt – spremembe) in 16. člena Statuta Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine 
Cankova na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih 
zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci

I.
Ta sklep nadomešča Odlok o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobo-
ta za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine 
Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 93/99, 51/02, 100/03, 24/04) v delu 
na katerega se sklep o manjši širitvi naselja nanaša, tako da 
določa širitev območja stavbnih zemljišč, ki se urejajo z Odlo-

kom o prostorsko ureditvenih pogojih za ravninski del Občine 
Murska Sobota za območje Občine Cankova (Uradne objave, 
št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12).

II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se, v skladu s 

ZPNačrt-om – spremembe, dopusti na podlagi pobude lastnika 
parcele št. 545 iz k.o. Skakovci, o manjši razširitvi stavbnega 
zemljišča zaradi razširitve obstoječe obrtne dejavnosti.

III.
Območje stavbnega zemljišča se razširi tako, da se razširi 

oziroma dodatno vključi del parcele št. 545 v k.o. Skakovci, v 
skupni izmeri 1.235 m² za potrebe umestitve objekta – pokri-
tega skladišča.

IV.
Območje širitve je prikazano v grafični prilogi, ki je sestav-

ni del tega sklepa.

V.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

VI.
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica 

uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.

Št. 3505-03/2013
Cankova, dne 4. aprila 2013

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

CELJE

1479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Cinkarna Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 98. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 20. seji 
dne 23. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Cinkarna Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o Prostorskih 
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski 
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Cinkarne Celje (v 
nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
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(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRA-
NJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 505/09, maj 2012.

(3) Za podrobni načrt je bil izveden postopek celovite 
presoje vplivov na okolje in izdelano okoljsko poročilo (Envita 
d.o.o. Ljubljana, št.: OP -2/06, 7. 11. 2006).

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostor-
ske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, umestitev 
načrtovanih ureditev v prostor, rešitve in ukrepe za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine, grobov in grobišč vojnih in povoj-
nih žrtev revolucije, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, na-
ravnih virov in ohranjanja 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, 
etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v podrobnem načrtu, ki je sestavni del 
odloka.

(3) Sestavni del podrobnega načrta so tudi obvezne pri-
loge, ki so:

– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor-

skega akta,
– smernice in mnenja,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila.

3. člen
(predmet podrobnega načrta)

Predmet obravnave podrobnega načrta je prostorska ure-
ditev območja kompleksnih industrijskih objektov metalurške 
in kemične industrije Cinkarna, ki je v Celjskem prostorskem 
planu določeno kot del območja, ki se ureja z Odlokom o Go-
spodarski coni Celje – zazidalni načrt Industrija jug.

II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

4. člen
(obseg območja podrobnega načrta)

(1) Meja območja obravnave je na zahodni strani reka 
Hudinja, na severni strani potok Vzhodna Ložnica, na se-
verovzhodu in vzhodu je obravnavano območje omejeno z 
zunanjim robom internih industrijskih železniških tirov, na južni 
strani pa s Kidričevo cesto. Površina območja podrobnega 
načrta znaša 46,4 ha.

(2) Območje podrobnega načrta obsega naslednje parce-
le v katastrski občini Teharje:

205/1, 205/3, 201/2, 202/2, 202/1, 200, 201/1, 199, 203, 
204, 198, 197/2, 185/1, 188, 205/4, 205/5, 214/4, 217/4, 214/3, 
197/3, 196, 197/4, 214/1, 205/6, 194, 193, 195, 192, 191/1, 
191/2, 189, 190, 212, 208, 209, 210, 207/1, 207/5, 207/6, 
207/7, 218/1, 220, 221, 222, 186/1, 211, 207/2, 214/5, 177/1, 
168/6, 223, 224, 161, 169, 175, 176, 215/1, 173, 177/35, 
177/38, 177/21, 185/2, 185/3, 1611/8, 177/43, 177/44, 177/22, 
177/25, 177/26, 177/30, 177/27, 177/40, 177/41, 177/34, 
177/23, 177/42, 177/33, 177/37, 177/31, 181, 171/1, 172, 
177/17, 177/8, 177/3, 177/6, 177/7, 1611/9, 177/5, 177/13, 
177/15, 177/11, 179, 177/28, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 
168/11, 168/8, 168/9, 168/7, 167, 164/3, 165/4, 168/12, 168/15, 
152/2, 152/6, 152/3, 152/13, 152/8, 155, 152/10, 154/9, 154/8, 
154/10, 154/41, 154/11, 154/15, 154/13, 154/7, 154/27, 154/22, 
154/4, 154/20, 154/42, 154/28, 154/29, 154/30, 154/37, 154/31, 
154/32, 154/33, 154/34, 154/35, 154/36, 154/21, 154/5, 154/1, 
154/3, 154/19, 154/23, 154/24, 154/14, 154/18, 154/2, 154/38, 
154/39, 154/25, 154/26, 152/7, 152/9, 1611/11, 1611/10, 

1611/7, 1610/5, 119/1, 119/2, 150/1, 1611/2, 149/5, 1637/11, 
156/11, 156/10, 156/1, 156/12, 156/9, 156/8, 156/13, 156/14, 
156/15, 156/16, 156/17, 156/18, 156/19, 156/2, 149/6, 149/7, 
149/4, 156/4, 1637/8, 1637/9, 113/3, 112, 114/1, 113/4, 109/4, 
113/1, 113/2, 1637/10, 109/2, 149/2, 157, 158, 159/1, 160/1, 
160/5, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 162, 1638/1, 
320/1, 321/1, 322/2, 323/2, 347/4, 370/3, 377, 382/3, 382/2, 
108/4, 108/1, 109/1, 110/1, 1637/15, 382/1, 391/2, 197/1, 
154/9, 369/3 in 1651/1.

(3) Obseg območja podrobnega načrta je razviden iz 
grafičnega načrta št. 2.1 Prikaz območja podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem.

III. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO  
S PODROBNIM NAČRTOM

5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje podrobnega načrta meji na druga območja 
namenjena proizvodnim, servisnim in gospodarskim dejavno-
stim na zahodu, severu in severovzhodu, na jugu pa na glavno 
cesto. Na vzhodnem robu se območje stika s tirno mrežo že-
lezniških tirov lokotovorne železniške postaje. Neposredno ne 
meji na stanovanjska območja, še najbolj se preko tirne mreže 
z ranžirno postajo približa razpršeni pozidavi stanovanjskih 
objektov naselij Bukovžlak in Slance na skrajni jugovzhodni 
strani z objektom centralnega skladišča s pisarnami za finanč-
no službo in marketing.

(2) Območje se v prometnem smislu navezuje na sose-
dnja območja s cestnima priključkoma na Kidričevo cesto in z 
industrijskim železniškim tirom na železniško omrežje. Mogoča 
bo tudi prometna povezava z Bežigrajsko cesto preko mostu 
čez Vzhodno Ložnico in načrtovano poslovno cono Cinkarna 
sever. Preko Kidričeve ceste in Mariborske ceste je obravna-
vani kompleks povezan z avtocesto, po izgradnji vzhodnega 
avtocestnega priključka pa bo povezava z avtocestnim omrež-
jem še krajša, z avtocestnim omrežjem je mogoča povezava 
tudi preko Bežigrajske ceste.

(3) Območje podrobnega načrta je v tehnološkem smi-
slu s cevovodom za transport odpadkov iz proizvodnje TiO2 
povezano tudi z območji odlagališča sadre Za Travnikom in 
odlagališčem Bukovžlak.

6. člen
(funkcija in namembnost območja podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta po tem odloku je name-
njeno prostorskim ureditvam za namen gradnje kompleksnih 
industrijskih objektov kemične industrije (CC-SI 2301, 2303), 
tovarniških objektov, skladišč in silosov metalurške in grafične 
industrije (CC-SI 1251, 1252), upravne in pisarniške stavbe 
(CC-SI 1220) in trgovske stavbe (CC-SI 1230). Le-te predsta-
vljajo tehnološko in proizvodno zaključene funkcionalne celote 
– prostorske enote – kareje glede na opredeljene posamezne 
dejavnosti v sklopu obravnavanega kompleksa, ki so:

K1 – uprava in strokovne službe (v nadaljnjem besedilu: 
prostorska enota 1 – STROKOVNE SLUŽBE),

K2 – proizvodnja kovinskih oksidov (titanovega dioksida in 
njegovih spojin) in anorganskih kislin (žveplova kislina) in plinov 
v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (v nadaljnjem 
besedilu: prostorska enota 2 – TiO2),

K3 – proizvodnja osnovnih sredstev za zaščito rastlin in 
biocidov (modri baker, rastni substrati) in mase za gradbeništvo 
(v nadaljnjem besedilu: prostorska enota 3 – KEMIJA),

K4 – proizvodnja tiskarskih plošč, tiskarskih barv in gra-
fičnih preparatov (v nadaljnjem besedilu: prostorska enota 4 
– GRAFIKA),

K5 – proizvodnja cinkove zlitine in sekundarnega cinka ter 
njihovih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prostorska enota 5 
– METALURGIJA),
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K6 – predelava fluoriranih polimerov, proizvodnjo siste-
mov za agresivne medije, predelavo fluoriranih termoplastov 
in predelavo elastomerov (v nadaljnjem besedilu: prostorska 
enota 6 – VEFLON),

K7 – servisna in energetska dejavnost, (v nadaljnjem be-
sedilu: prostorska enota 7 – VZDRŽEVANJE in ENERGETIKA),

K8 – območje rezervata čistilne naprave tehnoloških od-
padnih vod (v nadaljnjem besedilu: prostorska enota 8 – ČN).

(2) S podrobnim načrtom se določajo tudi spremljajoče 
prostorske ureditve okolice objektov, interne prometne povr-
šine, površine transportnih in drugih cevovodov in vodov, pro-
metne, komunalne in energetske infrastrukture ter elektronskih 
komunikacij.

7. člen
(dopustni posegi)

Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji 
posegi pod pogoji določil tega odloka:

– gradnjo novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzida-
ve) na opredeljenih lokacijah razvidnih iz kartografskega dela,

– odstranitev objektov in gradnja novih objektov na mestu 
odstranjenih v okviru gradbenih linij odstranjenih objektov,

– redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela 
na obstoječih objektih,

– dozidave obstoječih objektov do 30 % tlorisne velikosti 
osnovnega objekta,

– posodabljanje obstoječih in uvajanje novih sodobnih 
tehnologij ter rekonstrukcije obstoječih objektov zaradi izbolj-
šanja tehnoloških postopkov in zmanjšanja škodljivih emisij,

– sprememba namembnosti v okviru dovoljenih objektov 
po CC-SI,

– gradnja gospodarske infrastrukture,
– gradnja čistilne naprave na opredeljenem rezervatu,
– izvedba protipoplavnih ukrepov (nasip, zadrževalnik),
– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih površin,
– postavitev sončnih elektrarn,
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

8. člen
(pogoji in usmeritve glede lege in velikosti objektov)
(1) Umestitev predvidenih objektov in gostota pozidave 

območja podrobnega načrta je določena:
– s horizontalnimi gabariti objektov, znotraj katerih je mo-

žna izvedba enega ali več manjših objektov,
– z gradbeno mejo, črto, ki je načrtovani objekti ne smejo 

presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v 
notranjost zemljišča. Objekt lahko presega gradbeno mejo le z 
manjšimi funkcionalnimi elementi fasade, kot so dimniki in ce-
vovodi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase,

– s faktorjem zazidanosti (Fz), ki je največ 0,8.
(2) V okviru tlorisnih gabaritov odstranjenih objektov se 

dovolijo gradnje novih objektov na istem mestu z namembno-
stjo, ki je določena za to prostorsko enoto.

(3) Tlorisni gabariti novih objektov so razvidni iz grafične-
ga načrta št. 6 Geodetska kotirana situacija in so:

ŠT. OBJEKTA OBJEKT TLORISNE DIMENZIJE (m)

K3 1 objekt za proizvodnjo gradbenih mas 110.00 x 56.00

K3 2 transformatorska postaja za gradbene mase 16.00 x 7.00

K3 3 skladišče gotovih izdelkov 28.00 x 26.00

K2 4 silosi za pigment TiO2 44.00 x 8.50

K2 5 objekt za proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo na osnovi TiO2 47.00 x 36.00

K2 6 skladišče pigmenta TiO2 44.00 x 20.00

K2 7 objekt za proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo na osnovi TiO2 90.00 x 30.00

K2 8 objekt za proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo na osnovi TiO2 32.00 x 30.00

K2 9 silosi za pigment TiO2 26.00 x 21.00

K2 10 silosi za pigment TiO2 45.00 x 16.00

K2 11 objekt za mletje kalcinata 15.00 x 9.00

K2 12 čistilna sulfacit naprava 16.00 x 5.70

K2 13 transformatorska postaja za TiO2 16.00 x 7.00

K2 14 pranje gela v proizvodnji TiO2 – pranje pigmenta 43.00 x 19.00

K2 15 bistrilnik v proizvodnji TiO2 31.40 x 24.00

K2 16 mletje kalcita 31.40 x 22.00 + 12.30 x 5.00

K2 17 proizvodnja cegipsa 23.00 x 13.00

K2 18 objekt za proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo na osnovi TiO2 77.40 x 56.00 + 54.00 x 46.00

K2 19 skladišče tekočega žvepla premer 17.00

K2 20 skladišče TiO2 65.00 x 35.00

K1 21 širitev centralnega skladišča oziroma logističnega centra 60.00 x 39.00

K5 22 objekt za dodelavne procese v metalurgiji 95.00 x 45.00

K2 23 posodobitev razklopa in čiščenje razklopnih plinov premer 5.60
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Navedeni tlorisni gabariti predstavljajo največje mogoče 
gabarite novih objektov. Znotraj teh je mogoča gradnja enega 
ali več manjših objektov.

(4) Višinski gabariti objektov se prilagodijo višinam ob-
stoječih objektov in pogojem tehnologije. Objekti se praviloma 
izvedejo kot pritlične hale, z možnostjo notranjih delnih me-
detaž za spremljajoče dejavnosti (pisarne, garderobe in drugi 
funkcionalni prostori). Objekti so lahko visoki največ 30 m. 
Omejitev višinskega gabarita ne velja za posamezne vertikalne 
naprave, ki jih zahteva tehnološki proces (dimniki, elementi 
čistilnih naprav in podobno).

(5) Pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične po-
goje za gradnjo. Objekti se načrtujejo varno glede na stopnjo 
potresne ogroženosti območja.

9. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Pogoji oblikovanja veljajo za nove objekte, za rekon-
strukcije, dozidave ter nadzidave.

(2) Arhitekturno oblikovanje objektov se podredi tehnolo-
giji, ki jo zahteva namembnost obravnavanega objekta. Fasa-
dni plašči objektov se oblikujejo sodobno, z uporabo sodobnih 
obložnih materialov. Pri objektih večjih gabaritov se z uporabo 
tekstur, barv in drugih elementov fasade kot so okna in vrata, 
oblikuje ritmično razgibane površine. Mogoča je uporaba foto-
napetostnih modulov kot elementov fasade ali strehe. Poseben 
poudarek se nalaga pri oblikovanju objektov na zunanjem 
obodu kompleksa, zlasti na južni fasadi ob Kidričevi cesti. V 
pasu na vzhodni strani, ki se najbolj približa stanovanjskemu 
območju, se pri načrtovanju novih objektov zahteva izvedba 
fasad brez okenskih in drugih odprtin, ki bi predstavljale vir 
morebitnih nekontroliranih izpustov.

(3) Strehe objektov se izvedejo kot ravne ali kot dvokapne 
in enokapne, z minimalnimi nakloni. Dovoljena je tudi ločna 
strešna konstrukcija.

(4) Objekti se gradijo v klasični gradnji ali montažni armi-
ranobetonski ali kovinski izvedbi.

10. člen
(ureditev zunanjih površin)

Ob novih objektih se uredijo pripadajoče manipulacijske 
površine, po potrebi se dogradijo manjši odseki dovoznih cest 
in hodnikov za pešce.

11. člen
(ureditev zelenih površin)

(1) Obstoječe zelene površine, ki se nahajajo predvsem 
na obrobju območja podrobnega načrta, se ob realizaciji po-
drobnega načrta v največji možni meri ohranijo.

(2) Ob predvidenih objektih se uredijo površine zasajene 
z drevesi in grmovnicami v kombinaciji s travnatimi površinami.

(3) Ohranja se obstoječa drevoredna zasaditev ob Kidri-
čevi cesti. Za omilitev negativnih vplivov na krajinsko in vidno 
kakovost prostora se izvedejo ali dopolnijo zasaditve na meji 
podrobnega načrta zlasti na vzhodu z visokoraslimi drevesi in 
nizkim grmičevjem kot zeleni pas.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen
(prometno omrežje)

(1) Območje podrobnega načrta je priključeno na javno 
cestno infrastrukturo – Kidričevo cesto (GII-107), ki povezuje 
mesto Celje z vzhodom, z dvema priključkoma. Na severu 
se izvede posredna navezava internega cestnega omrežja s 
podaljškom servisne ceste 2 preko predvidenega mostu čez 
Vzhodno Ložnico in predvideno poslovno cono Cinkarna sever 
na Bežigrajsko cesto.

(2) Znotraj kompleksa je interno cestno omrežje že izgra-
jeno. V smeri vzhod–zahod poteka glavna prometnica – glavna 
servisna cesta. Nanjo se navezujejo obstoječe servisne ceste 
1, 2 in 3 v smeri sever–jug in na te servisne ceste a, b in c v 
smeri vzhod–zahod. Vmes poteka še več internih servisnih 
in dovoznih cest. Cestno omrežje omogoča nemoten notranji 
promet v obeh smereh in napajanje proizvodnih hal. Radiji so 
prilagojeni za promet s priklopniki. Objekti so locirani tako, da 
je omogočen urgentni promet (gasilci, rešilni avto ipd.).

(3) Vzhodno od vratarnice je ob glavni servisni cesti loci-
rana cestna tehtnica.

(4) Ob obeh dovoznih priključkih so urejena parkirišča za 
osebna vozila in tovorna vozila. Urejenih je 418 parkirnih mest 
za osebna vozila.

(5) Dovozne ceste so širine od 5.00 do 7.00 m, z oboje-
stransko bankino (tudi robničene).

(6) Peš promet se odvija po hodnikih za pešce, ki potekajo 
ob glavnih prometnicah ter po obstoječih in predvidenih servi-
snih in dovoznih cestah.

(7) Po potrebi se dogradi manjše odseke dovoznih cest, 
manipulacijskih površin in hodnikov za pešce.

(8) Obravnavano območje je priključeno na mrežo indu-
strijskih železniških tirov. Le-to se mora vzdrževati in skladno 
z razvojem posodobiti in modernizirati. Ob železniškem indu-
strijskem tiru je locirana vagonska tehtnica.

13. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Območje podrobnega načrta se oskrbuje s pitno vodo 
iz javnega vodovoda Celje–Štore, profila 300, ki poteka ob 
severovzhodni meji kompleksa, iz javnega vodovoda 150 Bu-
kovžlak–Javna skladišča, ki poteka na jugozahodnem delu ob 
Kidričevi cesti in iz javnega vodovoda 150, ki poteka na vzho-
dnem delu kompleksa in oskrbuje objekt Marketing.

(2) Oskrba novih objektov s pitno vodo je iz obstoječega 
internega vodovodnega omrežja, ki se oskrbuje iz javnega 
vodovoda Celje–Štore, profila 300. Objekt K1 21 se oskrbuje 
iz javnega vodovoda 150, ki poteka na vzhodnem delu kom-
pleksa. Za zagotavljanje požarne varnosti se ob novih objektih 
dogradi hidrantno omrežje.

(3) Poraba pitne vode na območju ne bo presegala ma-
ksimalnega odvzema, ki ga je Cinkarna dosegla leta 2001. Na 
mestu priključitve na javno vodovodno omrežje bo v normalnih 
razmerah zagotovljen pritisk 2–5 barov.

(4) Za tehnološke potrebe proizvodnje se uporablja indu-
strijski vodovod, ki zajema tehnološko vodo iz Hudinje na ob-
stoječem črpališču pred sotočjem Hudinje in Vzhodne Ložnice.

14. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je izvedeno v loče-
nem sistemu.

(2) Območje podrobnega načrta se glede odvajanja pa-
davinskih voda deli na dve območji prispevnih površin pada-
vinskih vod z oznako A1 in A2.

– Območje A1: padavinske vode se odvajajo preko obsto-
ječe kanalizacije in predvidenih povezovalnih kanalov 1 in 2 v 
predviden suhi zadrževalnik z izpustom v Hudinjo. Obstoječi 
izpusti v Hudinjo in Vzhodno Ložnico se ukinejo.

– Območje A2: padavinske vode se odvajajo preko ob-
stoječe kanalizacije v »S-kanal« in preko obstoječega izpusta 
v Vzhodno Ložnico.

Padavinske vode s povoznih in manipulacijskih površin 
se pred izpustom v vodotok očistijo v primerno dimenzioniranih 
lovilcih olj.

(3) Komunalne odpadne vode se odvajajo v javni kanali-
zacijski sistem in naprej v Čistilno napravo Celje.

(4) Industrijske odpadne vode se odvajajo delno preko 
obstoječega kanalizacijskega sistema Högänas in predvide-
nega povezovalnega kanala 1 v predviden suhi zadrževalnik z 
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izpustom v Hudinjo, delno preko »S-kanala« v potok Vzhodno 
Ložnico in delno v javno kanalizacijo. Suhi zadrževalnik se 
opremi z nadzornim sistemom za kontrolo kvalitete odpadne 
vode, vzorčevalnikom ter zapornico, ki deluje avtomatizirano v 
povezavi z nadzornim sistemom. Industrijske odpadne vode se 
pred izpustom v vodotok ali priključitvijo na javno kanalizacijsko 
omrežje predhodno lokalno očistijo na čistilnih napravah do 
take mere, da zadostijo zakonsko dovoljenim mejnim vredno-
stim za izpust v javno kanalizacijo ali vodotok. Za priključitev 
novih industrijskih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrež-
je je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca javne 
kanalizacije in čistilne naprave.

(5) Pred priključkom na javno kanalizacijo se na vseh 
iztokih, kjer so poleg komunalne odpadne vode prisotne tudi 
industrijske odpadne vode, uredi merilno mesto v skladu s 
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu od-
padnih vod in pogojih za njihovo izvajanje. Merilno mesto mora 
biti dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve 
mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajal-
ca meritev, omogočeno mora biti tudi merjenje pretoka. Kolikor 
je količina vode na posameznem iztoku takšna, da so v skladu 
s predpisom zahtevane trajne meritve količine odpadne vode 
in temperature, je potrebno merilno mesto opremiti z ustreznim 
merilcem pretoka in temperature.

(6) Obratovalni monitoring in meritve pretoka je potrebno 
izvajati na vseh iztokih iz Cinkarne Celje, ki se priklapljajo na 
javno kanalizacijo in kjer so poleg komunalne prisotne tudi 
industrijske vode.

(7) Potrebno je zagotoviti tesnost interne kanalizacije, za 
kar je potrebno pridobiti dokazila.

(8) Izpuste kanalov v vodotok se opremi z nepovratnimi 
zasuni. Za potrebe zadrževanja padavinskih vod in zmanjšan 
odtok padavinskih voda v primeru močnejših padavin se izgradi 
suhi zadrževalnik prostornine 114 m3 in uporabi obstoječi »S-
-kanal« kot zadrževalni bazen s koristno prostornino 1850 m3. 
Izgradita se dve črpališči ob izlivu »S-kanala« v Vzhodno Lo-
žnico in ob izpustu suhega zadrževalnika v Hudinjo.

(9) Preko območja predvidenega objekta K1 21 poteka 
obstoječi javni kanal št. 209212. Pred izgradnjo objekta K1 21 
se kanal ustrezno zaščiti.

15. člen
(plinovodno omrežje)

Oskrba območja podrobnega načrta z zemeljskim plinom 
je izvedena iz obstoječe MRP Cinkarna, ki obratuje z vhodnim 
delovnim tlakom 3.0 bar. Obravnavano območje je napajano iz 
obstoječega internega plinovodnega omrežja v skladu s pogoji 
upravljavca. Plin se uporablja za tehnološke procese in kot 
dodatni vir za ogrevanje. Za oskrbo novozgrajenih objektov z 
nizkotlačnim plinom se zgradi interno nizkotlačno plinovodno 
omrežje.

16. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko območja podrobnega načrta poteka visokona-
petostni daljnovod DV 2 x 110 kV Maribor–Selce I in II z varo-
valnim pasom 15 m na vsako stran od osi daljnovoda.

(2) Obstoječi objekti so priključeni na obstoječe elektroe-
nergetsko omrežje, ki se napaja iz razdelilne transformatorske 
postaje RTP TiO2 preko obstoječih transformatorskih postaj 
(štiri prostostoječe, ostale znotraj objektov). RTP TiO2 ima izve-
deno glavno napajanje iz RTP Trnovlje 20kV. V primeru izpada 
RTP Trnovlje 20kV sta izvedeni prvo nadomestno napajanje je 
iz RP Emo in drugo nadomestno napajanje je iz RTP Trnovlje 
10kV.

(3) Za oskrbo novih objektov z električno energijo se 
zgradi dve novi transformatorski postaji. Energija za napajanje 
predvidenih transformatorskih postaj je na voljo na obstoječem 
elektroenergetskem omrežju na RTP TiO2.

17. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

Obstoječi objekti so priključeni na obstoječe TK omrežje, 
napajano preko priključnega voda, ki poteka preko Kidričeve 
ceste po zahodni strani objekta Grafika 3. Priključevanje novih 
objektov se izvede preko obstoječega internega TK omrežja.

18. člen
(parovodno omrežje)

Na območju podrobnega načrta je izgrajeno parovodno 
omrežje, ki se napaja delno iz kotlarne na zemeljski plin in 
delno s paro, ki nastaja kot stranski produkt pri proizvodnji 
žveplove kisline. Para se uporablja v tehnoloških procesih in 
kot delni vir ogrevanja objektov. Za oskrbo novih objektov se 
dogradi parovodno omrežje.

19. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)

(1) Za potrebe segrevanja v tehnoloških procesih in za 
ogrevanje objektov ter pripravo tople vode se koristi para, ki 
nastaja pri proizvodnji. Delno se za ogrevanje koristi tudi ze-
meljski plin iz obstoječega plinovodnega omrežja. Za oskrbo 
novih objektov se dogradita obstoječa sistema ogrevanja.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov ter pri preno-
vi obstoječih stavb se upošteva normative in tehnične predpise 
za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije 
v skladu z veljavno zakonodajo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE TER UREJANJE GROBIŠČ  

IN GROBOV

20. člen
(kulturna dediščina)

Območje podrobnega načrta leži izven evidentiranih in za-
ščitenih arheoloških območij. Možnost odkritja arheoloških struk-
tur je zaradi izvajanih gradenj v preteklosti majhna. Pri izvajanju 
podrobnega načrta je obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo za-
varuje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

21. člen
(grobišča in grobovi vojnih in povojnih žrtev revolucije)

Večji del območja podrobnega načrta je evidentirano kot 
območje grobov in grobišč vojnih in povojnih žrtev revolucije. 
Skladno z določili Odloka o zavarovanju in začasnem urejanju 
grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju 
Občine Celje (Uradni list RS, št. 12/93, 15/93, 9/95 in 56/99) in 
skladno s predpisi, ki urejajo vojna in povojna grobišča morata 
investitor in izvajalec v primeru najdbe posmrtnih ostankov 
med sondiranjem terena, izkopom gradbene jame in drugimi 
pripravljalnimi in gradbenimi deli na gradbišču poskrbeti, da 
ostanejo nepoškodovani ter na mestu in v položaju, kot jih je 
odkril, o najdbi pa takoj obvestiti policijo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

22. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo zraka)

(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi del-
ci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in 
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med 
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:

– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu,

– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč.
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(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izve-
dejo naslednji ukrepi:

– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporablja ze-
meljski plin ali odpadna para, ki nastaja kot stranski produkt pri 
proizvodnji žveplove kisline ali kombinacija obeh,

– gradnja novih objektov in rekonstrukcija obstoječih 
objektov se mora izvesti v skladu s predpisi, ki urejajo učinko-
vito rabo energije v stavbah.

(3) Za zmanjševanje emisij onesnažil iz tehnoloških faz 
proizvodnje TiO2 in drugih proizvodnih procesov se v okviru 
rekonstrukcij, vgradnje nove opreme, optimizacije procesov in 
posodobitev tehnoloških postopkov izvedejo ukrepi, s katerimi 
se omeji emisije na zakonsko dovoljene mejne vrednosti in 
vrednosti, določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

(4) Območje vrednotenja se določi na podlagi predpisov, 
ki urejajo emisije in imisije snovi v zrak.

(5) Za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev v zvezi z emisijo 
snovi v zrak je investitor dolžan izvajati prve meritve in obra-
tovalni monitoring emisij v zrak, skladno s predpisi, ki urejajo 
emisije v zrak in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja.

(6) Povzročitelj obremenitve mora z rezultati emisij v zrak 
seznaniti javnost na svetovnem spletu najmanj enkrat letno.

23. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo voda)

(1) Vsi posegi na območju podrobnega načrta morajo biti 
izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in sicer 
tako, da:

– so posegi odmaknjeni najmanj 5 m od meje vodnega 
zemljišča,

– ne bo ogrožena stabilnost vodnega ali priobalnega 
zemljišča,

– bo zagotovljena varnost pred škodljivim delovanjem 
voda,

– ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja,
– ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in 

obvodnih organizmov.
(2) Padavinske vode z območja podrobnega načrta se 

odvajajo preko obstoječe in predvidene kanalizacije v predvi-
den suhi zadrževalnik z izpustom v Hudinjo ali v »S-kanal«, ki 
ima vlogo zadrževalnega bazena, preko obstoječega izpusta 
v Vzhodno Ložnico. Padavinske vode s povoznih in manipula-
cijskih površin, se pred izpustom v vodotok očistijo v primerno 
dimenzioniranih lovilcih olj.

(3) Komunalne odpadne vode se odvajajo v javni kanali-
zacijski sistem in naprej v Čistilno napravo Celje.

(4) Industrijske odpadne vode se odvajajo delno preko 
obstoječega kanalizacijskega sistema Högänas in predvide-
nega povezovalnega kanala 1 v predviden suhi zadrževalnik z 
izpustom v Hudinjo, delno preko ''S-kanala'' v potok Vzhodno 
Ložnico in delno v javno kanalizacijo. Industrijske odpadne 
vode se pred izpustom v vodotok ali priključitvijo na javno 
kanalizacijsko omrežje predhodno lokalno očistijo na čistilnih 
napravah do take mere, da zadostijo zakonsko dovoljenim 
mejnim vrednostim za izpust v javno kanalizacijo ali vodotok. 
Za priključitev novih industrijskih odpadnih vod na javno ka-
nalizacijsko omrežje je potrebno predhodno pridobiti soglasje 
upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave.

(5) Za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev v zvezi z emisija-
mi onesnažil v vodotoke in kanalizacijsko omrežje je investitor 
dolžan izvajati prve meritve in obratovalni monitoring emisij 
skladno s predpisi, ki urejajo emisije v vode in zahtevami iz 
okoljevarstvenega dovoljenja.

(6) Povzročitelj obremenitve mora z rezultati emisij v vode 
seznaniti javnost na svetovnem spletu najmanj enkrat letno.

24. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo tal)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbe-
ni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, 
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje.

(2) Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri 
izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki one-
mogoča nekontrolirano odtekanje le teh v tla ali njihov raztros.

25. člen
(rešitve in ukrepi za ravnanje z odpadki)

(1) Pri ravnanju z odpadki nastalimi pri rušenju in gradnji 
objektov je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s 
področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:

– vse vrste nastalih odpadkov je potrebno ločeno zbirati 
in jih predati pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki,

– zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se v čim večji 
meri ponovno uporabi na sami lokaciji posega. Pri ravnanju z 
zemljino je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zako-
nodaje v zvezi z vnosom zemeljskega izkopa in odlaganjem 
odpadkov na odlagališča,

– pred pričetkom zemeljskih gradbenih del je potrebno 
izvesti analizo zemljine in ravnanje z zemeljskimi izkopi prila-
goditi njihovi sestavi in izluževalnim karakteristikam.

(2) Pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo v tehnoloških fazah 
proizvodnje TiO2, je treba upoštevati določbe vseh veljavnih 
predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki iz proizvodnje TiO2 in 
naslednje ukrepe:

– povečevati snovne in energetske izrabe odpadkov,
– ločeno zbirati odpadke in jih predati pooblaščenim ose-

bam za ravnanje z odpadki.
(3) Odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju in zamenjavi 

izrabljene opreme v tehnoloških fazah proizvodnje TiO2 in imajo 
lastnosti nizko radioaktivnih odpadkov, se začasno skladiščijo v 
skladu s predpisi s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
v posebej urejenih in ustrezno varovanih objektih.

(4) Odpadki, ki nastajajo v drugih prostorskih enotah, se 
ločujejo že na mestu nastanka. Ločene odpadke se odlaga 
na zbirna mesta, ki morajo biti ograjena in zaščitena pred pa-
davinskimi vodami. Posamezne vrste odpadkov se skladno z 
zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki, odda pooblaščenim 
zbiralcem, predelovalcema ali odstranjevalcem.

26. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred hrupom)

(1) Območje podrobnega načrta je opredeljeno s IV. sto-
pnjo varstva pred hrupom.

(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo 
naslednji ukrepi:

– uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna 
moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti,

– gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v 
času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa,

– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev 
zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v pro-
stem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene 
mehanizacije).

(3) Za zmanjšanje emisij hrupa iz naprav, ki obratujejo ali 
bodo obratovale na območju podrobnega načrta, mora investi-
tor zagotoviti naslednje ukrepe:

– uporaba tehnologije z nizkimi emisijami hrupa (npr. 
ventilatorji),

– izvesti dušenje oziroma protihrupno zaščito na vseh teh-
noloških fazah, ki povzročajo prekomerne obremenitve okolja 
s hrupom,

– usmeritev objektov ali njihovih delov s hrupnejšimi teh-
nološkimi fazami v smeri, kjer ni poselitve.

(4) Za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev v zvezi z emisijo 
hrupa v okolje je investitor dolžan izvajati prve meritve in obra-
tovalni monitoring emisij hrupa v okolje skladno s predpisi, ki 
urejajo varstvo pred hrupom in z zahtevami iz okoljevarstve-
nega dovoljenja.

(5) Povzročitelj obremenitve mora z rezultati emisij hrupa 
seznaniti javnost na svetovnem spletu najmanj enkrat letno.
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27. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju razsvetljave nepo-
kritih površin se upoštevajo predpisi, ki urejajo mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

28. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave)

(1) Na območju podrobnega načrta ni naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko razno-
vrstnost.

(2) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter krajinskih in 
vidnih kakovosti okolja se kot omilitveni ukrep vzdržuje in ureja 
zelene površine na celotnem območju podrobnega načrta.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

29. člen
(vodnogospodarske ureditve)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja na sotočju 
Hudinje in Vzhodne Ložnice in je poplavno zelo ogroženo.

(2) Za območje podrobnega načrta so izdelane strokovne 
podlage s področja upravljanja z vodami (Hidrosvet d.o.o., 
št. 134/10).

(3) Poplavna varnost območja podrobnega načrta kot 
tudi celotnega območja Mestne občine Celje se zagotavlja z 
izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne 
občine Celje (po projektu Zagotavljanje poplavne varnosti ob 
Hudinji in ob Vzhodni Ložnici na območju Mestne občine Celje 
Hidrosvet d.o.o., št. proj. 143/09 in 144/09). Ukrepi, ki so znotraj 
meje podrobnega načrta, so:

– ob Hudinji: izgradnja visokovodnega nasipa oziroma 
zidu na odseku od Kidričeve ulice do sotočja z Vzhodno Lo-
žnico,

– ob Vzhodni Ložnici: izgradnja zidu ob Vzhodni Ložnici 
na odseku od sotočja s Hudinjo do železniške proge,

– nov zapornični objekt na »S-kanalu« (kota zaprte zapor-
nice mora biti najmanj na koti 239.30 m.n.v.),

– izgradnja suhega zadrževalnika,
– ukrepi za reševanje zalednih in padavinskih vod.
(4) Območje podrobnega načrta se skladno z Uredbo o 

pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na ob-
močjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) danes nahaja 
na območju razredov majhne in srednje poplavne nevarnosti 
ter na območju majhne erozijske nevarnosti. Predvidene pro-
storske ureditve so dovoljene na območju razreda majhne po-
plavne nevarnosti in prepovedane na območju razreda srednje 
poplavne nevarnosti, zato se predvidi izvajanje prostorskih 
ureditev podrobnega načrta v dveh etapah:

– prva etapa predstavlja izvajanje prostorskih ureditev na 
območju razreda majhne poplavne nevarnosti in jih je možno 
izvajati pred izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na ob-
močju Mestne občine Celje in obsega objekte št. 24, 25, 50, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, K3 2, K2 9, K2 10, K2 11, K2 12, K2 13, K2 14, 
K2 15, K2 16, K2 17, K2 18, K2 19, K1 21, K2 23. V prvi etapi 
se izvajajo celoviti protipoplavni ukrepi iz 3. točke tega člena 
in vsi ostali omilitveni ukrepi iz 5. do 10. točke tega člena. Na 
celotnem območju podrobnega načrta so dovoljeni posegi v 
skladu z Uredbo.

– druga etapa predstavlja izvajanje prostorskih ureditev 
na območju razreda srednje poplavne nevarnosti in jih je mo-
žno izvajati šele po izgradnji celovitih protipoplavnih ukrepov 
na območju Mestne občine Celje in vseh ostalih omilitvenih 
ukrepov iz 5. do 10. točke tega člena ter obsega objekte št. 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 88, 89, 98, 100, 
105, K3 1, K3 3, K2 4, K2 5, K2 6, K2 7, K2 8, K2 20, K5 22, 
K8 (čistilna naprava).

(5) Zaledne vode z območja Bukovžlaka, ki so danes 
speljane v S-kanal in preko območja Cinkarne Celje v Vzhodno 
Ložnico, je potrebno pred območjem Cinkarne Celje preu-
smeriti neposredno v Vzhodno Ložnico. Ob železniški progi 
se na severni strani zgradi oziroma poveča zaledni jarek (ja-
rek se nahaja izven območja podrobnega načrta), v katerega 
preusmerimo večino zalednih vod z območja Bukovžlaka. Na 
obstoječem jarku, ki se preko prepusta pod železniško progo 
priključi S-kanalu, pa je potrebno namestiti zapornico, ki bo v 
S-kanal kontrolirano spuščala določen pretok zalednih vod iz 
območja Bukovžlak, ki zagotavlja biološki minimum v S-kanalu. 
V nov zaledni jarek na severni strani železniške proge se preko 
novega prepusta pod progo spelje še zaledni jarek na južni 
strani železniške proge.

(6) Za potrebe zadrževanja padavinskih vod in njihov 
zmanjšan odtok v primeru močnejših padavin se predvidi:

– uporaba »S-kanala« za zadrževalni bazen s koristno 
prostornino struge »S-kanala« 1850 m3;

– izvedba novega zadrževalnega bazena ob Hudinji, v 
katerega se spelje vsa padavinska voda, ki ne gravitira na 
»S-kanal« s prostornino 114 m3. Zadrževalni bazen se izvede 
tako, da zadržana voda ob normalnih vodostajih gravitacijsko 
izteka v vodotok, ob pojavu visokih vod pa se črpa v Hudinjo.

(7) Za zagotovitev poplavne varnosti območja je potrebno 
vse obstoječe izpuste zaščititi z nepovratnimi loputami.

(8) Ob istočasnem nastopu visokih vod Hudinje in Vzho-
dne Ložnice in močnega deževja, bodo imele padavinske vode 
z območja podrobnega načrta otežen gravitacijski iztok. Zato 
se izvedeta dve dodatni črpališči:

– črpališče ob S-kanalu. Del prostornine korita S-kanala 
se uporabi kot zadrževalni bazen,

– črpališče v sklopu novega zadrževalnega bazena ob 
Hudinji.

(9) Vsi predvideni posegi so razen ukrepov za zaščito 
območja podrobnega načrta pred visokimi vodami od meje 
vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka 
oziroma od spodnjega roba predvidenega nasipa ali zidu na 
zračni strani, odmaknjeni 5.00 m.

(10) Odvajanje vseh vrst odpadnih voda je razvidno iz 
14. člena tega odloka. Pri izpustih odpadnih padavinskih vod v 
vodotok morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom 
brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. 
Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje 
struge vodotoka pred vodno erozijo.

(11) Na območju podrobnega načrta ni predvideno nad-
višanje terena.

30. člen
(varstvo pred potresom)

(1) Območje podrobnega načrta je uvrščeno v območje 
seizmične intenzitete VII. stopnje Mercalli-Cancani-Sieberg).

(2) Pri načrtovanju objektov se upoštevajo veljavni predpi-
si za načrtovanje na seizmičnih območjih. V fazi projektiranja je 
potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično 
stabilnost terena in s projektom predvideti ustrezne rešitve.

31. člen
(požarnovarnostne ureditve)

(1) Za območje podrobnega načrta je izdelan Načrt za 
preprečevanje požara, ki vsebuje organizacijske, gradbene in 
aktivne požarne ukrepe.

(2) Območje je zaradi velikosti in različnih proizvodnih 
procesov razdeljeno po požarnem načrtu na petnajst požarnih 
sektorjev, ki so med seboj ločeni z odmiki, cestami in zelenica-
mi. Od okolice je ločeno z zadostnimi odmiki od stanovanjskih 
naselij in drugih industrijskih objektov. Širitev požara je prepre-
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čena z naravnimi in umetnimi barierami, ki so Kidričeva cesta, 
reka Hudinja, potok Vzhodna Ložnica, železniška proga za 
industrijski kompleks, zelenice in druge prepreke. Novi objekti 
se gradijo z ognje odpornimi materiali, pri funkcionalni zasnovi 
objektov in postavitvi tehnološke opreme se zagotovijo notra-
nje evakuacijske poti. Objekti so obdani z utrjenimi zunanjimi 
površinami in dovoznimi potmi za intervencijska vozila, za 
evakuacijo ljudi in snovi ogroženih v požaru.

(3) Na območju podrobnega načrta se vse ureditve za 
zagotavljanje ukrepov varstva uskladijo z določili predpisov 
s področja požarnega varstva in varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.

(4) Za gašenje z vodo se uporabljajo sistemi zunanje 
hidrantne mreže s pitno vodo, sistem zunanje hidrantne mreže 
z industrijsko vodo, potok Ložnica in hladilni bazeni.

(5) Dostop gasilskih enot v podjetje je mogoč s Kidričeve 
ceste pri glavnem vhodu in pri vhodu v marketing, od koder poti 
vodijo do objektov tako, da jih je mogoče obkrožiti. Dostopi in 
dovozi omogočajo dovoz in delovne površine za interventna 
vozila ter izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in premoženja.

32. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)

Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogro-
ženo.

33. člen
(razlitje nevarnih snovi)

Obstoječi proizvodni in skladiščni objekti se uredijo na 
princip lovilne sklede brez iztoka v kanalizacijo komunalnih ali 
padavinskih odpadnih vod, s katerim se preprečuje raztros ali 
razlitje nevarnih snovi izven objektov. Na princip lovilne sklede 
se načrtujejo tudi vsi novi objekti, pri katerih obstaja nevarnost 
razlitja ali raztrosa nevarnih snovi.

34. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)

Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi 
nevarnostmi so na območju podrobnega načrta urejena tri za-
klonišča, ki se jih redno vzdržuje. Kot dopolnilna zaščita se pri 
novih objektih izvede ojačitev prve plošče razen pri objektih, ki 
so montažne pritlične izvedbe.

IX. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI  
ZA IZVAJANJE UREDITEV

35. člen
(etapnost izvedbe in drugi pogoji za izvajanje ureditev)

(1) Izvajanje prostorskih ureditev podrobnega načrta se 
predvidi v dveh etapah:

– prva etapa predstavlja izvajanje prostorskih ureditev na 
območju razreda majhne poplavne nevarnosti in jih je možno 
izvajati pred izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na ob-
močju Mestne občine Celje in obsega objekte št. 24, 25, 50, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 
K3 2, K2 9, K2 10, K2 11, K2 12, K2 13, K2 14, K2 15, K2 16, K2 
17, K2 18, K2 19, K1 21, K2 23. V prvi etapi se izvajajo celoviti 
protipoplavni ukrepi iz 3. točke 29. člena in vsi ostali omilitveni 
ukrepi iz 5. do 10. točke 29. člena. Na celotnem območju po-
drobnega načrta so dovoljeni posegi v skladu z Uredbo.

– druga etapa predstavlja izvajanje prostorskih ureditev 
na območju razreda srednje poplavne nevarnosti in jih je mo-
žno izvajati šele po izgradnji celovitih protipoplavnih ukrepov 
na območju Mestne občine Celje in vseh ostalih omilitvenih 
ukrepov iz 5. do 10. točke 29. člena ter obsega objekte št. 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 88, 89, 98, 100, 
105, K3 1, K3 3, K2 4, K2 5, K2 6, K2 7, K2 8, K2 20, K5 22, 
K8 (čistilna naprava).

(2) Območje podrobnega načrta se lahko izvaja in ureja 
v več tehnološko zaključenih etapah skladno s potrebami in 
zmožnostmi investitorja in glede na predhodno izvedeno go-
spodarsko infrastrukturo ter ob predhodnem upoštevanju prve 
točke tega člena.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

36. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odsto-
panja od gabaritov objektov znotraj gradbenih mej, tehničnih 
rešitev objektov in naprav ter tras posameznih prometnih reši-
tev, komunalnih vodov, priključkov, določenih s tem odlokom, 
če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju tehnoloških, 
prometnih, varnostnih, funkcionalnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primer-
nejše s tehnološkega, prometno-tehničnega, oblikovalskega 
in okoljevarstvenega vidika, sledijo napredku tehnike ter omo-
gočajo racionalnejšo rabo prostora, s katerimi pa se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere in spremeniti urba-
nistična zasnova.

(2) Odstopanja od rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi 
in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja spadajo.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo 
tudi druga križanja objektov gospodarske javne infrastrukture 
na območju podrobnega načrta, ki niso določena s tem odlo-
kom in če niso v nasprotju s tem odlokom. K vsaki drugačni 
rešitvi križanja novih objektov gospodarske javne infrastrukture 
na območju podrobnega načrta mora investitor takega objekta 
gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje 
investitorja ureditev, načrtovanih s tem podrobnim načrtom, če 
te še niso izvedene, oziroma upravljavca ureditev, načrtovanih 
s tem podrobnim načrtom, če so te že v uporabi.

XII. KONČNE DOLOČBE

37. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem 
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in za 
področje urejanja prostora in pri za izdajo gradbenih dovoljenj 
krajevno pristojni upravni enoti.

38. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se v obsegu meja po-
drobnega načrta, navedenih v 4. členu tega odloka, spremeni 
Zazidalni načrt »gospodarske cone v Celju – območje ZN 
Industrija jug (Uradni list SRS, št. 22/77) in se ureja po pogojih 
tega odloka.

39. člen
(nadzor)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-
ne republiške in občinske inšpekcijske službe.

40. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-002/2006
Celje, dne 23. aprila 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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1480. Sklep o članstvu Mestne občine Celje 
v Združenju mestnih občin Slovenije

Na podlagi 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 
108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 
20. seji z dne 23. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o članstvu Mestne občine Celje v Združenju 

mestnih občin Slovenije

I.
Mestni svet Mestne občine Celje sprejme sklep o članstvu 

Mestne občine Celje v Združenju mestnih občin Slovenije.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja na mestnem svetu in 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-1/2013
Celje, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1481. Sklep št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč 
v splošni rabi

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 92/05 – ZJC – B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odločba US) in 
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 
20. seji dne 23. 4. 2013 sprejel

S K L E P 
št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

1. člen
Ukine se status splošne rabe za naslednje nepremičnine:

Parcelna 
številka

Vrsta rabe Površina m2 Katastrska občina

1165/3 cesta 186 1075 – Ostrožno
1195/3 cesta 81 1067 – Brezova
1192/13 cesta 154 1067 – Brezova
1192/14 cesta 97 1067 – Brezova
2547/12 cesta 23 1077 – Celje
1341/0 neplodno 22 1077 – Celje
2505/13 neplodno 72 1077 – Celje
639/8 travnik 15 1076 – Medlog
2086/3 travnik 6 1076 – Medlog

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti 

značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne obči-
ne Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 
5880360.

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

Republike Slovenije.

Št. 3502-116/2013
Celje, dne 23. aprila 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

JEZERSKO

1482. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Andreja 
v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US) 
in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko 01/11) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine št. II-41/3-2010 z dne 18. 8. 2010 je Občinski svet Občine 
Jezersko na 13. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah  
za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota 

kulturne dediščine: Cerkev Sv. Andreja v Ravnah, EŠD 1875 (v 
nadaljnjem besedilu: spomenik).

Spomenik stoji na parceli št. 2/13, k.o. Zg. Jezersko.
Lastnik spomenika je Rimokatoliško župnijstvo na Je-

zerskem.

2. člen
Enota ima zaradi umetnostno-zgodovinskih, zgodovin-

skih, arheoloških, etnoloških in krajinskih lastnosti poseben 
pomen za območje Občine Jezersko, zato se razglaša za 
kulturni spomenik lokalnega pomena.

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika lokalnega 
pomena so:

– Cerkev sv. Andreja v Ravnah je enoladijska, v jedru 
zgodnjegotska cerkvena arhitektura z gotskim križnorebrasto 
obokanim prezbiterijem in mrežasto grebenasto obokano ladjo, 
podaljšano v 17. in 19. stoletju.

– Zvonik cerkve je baročen.
– Cerkev odlikujejo gotske freske iz 15. stol., ki so delo 

delavnice iz nasledstva goriških oziroma furlanskih mojstrov. V 
ladji in na slavoločni steni je tudi poslikava Janeza Gosarja iz 
Dupelj pri Tržiču iz 19. stoletja.

– Kvalitetna je tudi oprema, zlasti renesančna stranska 
oltarja, posvečena Mariji z Jezusom in sv. Katarini.

3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega celoten 

stavbni kompleks in njegov ožji prostor na parceli št. 2/13, 
k.o. Zg. Jezersko in je prikazana na izrisu stanja evidence 
zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 4. 4. 2013, ki 
je sestavni del tega odloka.

Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziro-
ma naknadno.

4. člen
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kul-

turne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, nadalje ZVKD-1) in z 
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Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko (Urani 
list RS, št. 41/92). Za spomenik velja naslednji varstveni režim:

– Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 
vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje 
vseh vedut na spomenik.

– Prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite 
stavb, arhitekturne člene in opremo, razen vzdrževalnih pose-
gov, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: 
zavod) ter posegov za potrebe sakralne namembnosti spome-
nika. Za celostno obnovo je potrebna izdelava konservatorske-
ga načrta in projekta.

– Prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne 
značilnosti z razporedi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, 
ki so odobrena s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem 
zavoda.

– V območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s podstavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v 
primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem 
odobri zavod.

5. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, 

načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, 
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dosto-
pnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo 
spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

6. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so 

razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravlja-
nje izvaja upravljavec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal 
strokovne podlage za razglasitev spomenika.

7. člen
V skladu z določili 13. člena ZVKD-1 se pravni status 

nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot za-
znamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razgla-
sitvi.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, 

pristojen za področje kulturne dediščine.

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

listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Jezer-
sko.

Št. 062-03/2013-1
Zgornje Jezersko, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Jezersko
Jurij Markič l.r.

LJUBLJANA

1483. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11; v nadaljevanju: ZJF) ter 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 
25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana  

za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhod-
kov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spre-
membe tekom leta ter realizacija v letu 2012.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in 
posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih progra-
mov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Št. 410-101/2013-40
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1484. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini 
Ljubljana

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o ce-
stah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba 
US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 25. seji dne 15. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemote-

nega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: MOL) določijo:

– prometna ureditev,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parki-

ranih ter zapuščenih vozil,
– stroški za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega 

vozila ter odvoz in hrambo zapuščenega vozila.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-

dnji pomen:
1. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsako-

dnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili,
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2. dostavno mesto je del javne površine, namenjen za par-
kiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost,

3. dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v 
upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici 
prevoza območja za pešce,

4. intervencijsko vozilo je motorno vozilo, ki je posebej 
označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za 
opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih 
javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek,

5. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe ureja-
nja in čiščenja javnih parkirišč,

6. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo 
označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, 
ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, name-
njena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen 
parkiranju vozil,

7. javna površina je površina, katere raba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja 
za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, poko-
pališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, 
rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, 
ne glede na lastništvo,

8. nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno 
potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno 
potrebne za varno uporabo objekta,

9. okolju prijazno vozilo je vozilo na vodik, vozilo na 
stisnjeni zemeljski plin, vozilo na električni pogon ali vozi-
lo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ci-
klu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta 
št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilo-
metrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih 
plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:

Parameter
Vrsta goriva

Plinsko olje Bencin
CO(2) – ogljikov dioksid(g/km) 110 110
PM – trdni delci (mg/km) 5 5
NO(x) – dušikov oksid (g/km) 0,2 0,06
HC – ogljikovodiki (g/km) / 0,075

10. ožje mestno središče je območje mesta Ljubljane, ki 
ga oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki 
je priloga 1 tega odloka,

11. pajek je posebno vozilo za odvoz parkiranega vozila,
12. parkirni prostor je del javne parkirne površine, name-

njen parkiranju enega vozila,
13. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in 

dovoljenj, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja,
14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje 

pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na 
parkirnem listku,

15. parkirna dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane 
odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči 
o pravici uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta, 
oziroma dokazilo o pravici uporabe parkirnega prostora na 
podlagi pogodbe ali sporazuma v skladu z določili tega odloka,

16. parkirna cona je območje časovno omejenega parkira-
nja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prosto-
rih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana 
parkirnina, določena s tem odlokom,

17. površina za kolesarje je površina ob kolesarnicah, 
stojalih za kolesa in podobnih površinah, ki so namenjene 
parkiranju in izposoji koles,

18. pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pristojen 
za promet,

19. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, 
namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, pra-
viloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt 
ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot 
del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in 
registru stanovanj,

20. urbanomat je naprava, ki omogoča uporabo enotne 
mestne kartice Urbana za plačilo parkirnine.

II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH

1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede  
na vrsto prometa

3. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan 

promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 
3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen 
z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih vo-
zil, ki presegajo omejitev iz prejšnjega odstavka, ter delovnih 
strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave 
in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Omejitve prometa iz prejšnjega odstavka ne veljajo za 
vozila iz 24. člena tega odloka.

4. člen
Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo pre-

povedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet 
za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno 
obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ 
izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na podlagi stro-
kovnega mnenja koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest.

2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil

5. člen
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne po-

vršine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju 

izven vozišča javne ceste (parkirišča),
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene par-

kiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano 

prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, 
ki so določeni z zakonom in tem odlokom.

6. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 

določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za 
katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine 
je uporabnik javne parkirne površine.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki parkira na javni parkirni površini iz prve alineje prvega od-
stavka prejšnjega člena tega odloka, brez plačila parkirnine.

7. člen
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, 

obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne 
signalizacije.

(2) Parkirni listek iz parkomata ali urbanomata, račun ali 
dokazilo iz elektronske ali programske opreme se šteje kot 
dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek ali drugo ustrezno 
dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji 
strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem 
čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno 
dokazilo iz elektronske evidence plačil.

8. člen
Izvajalec evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih 

površinah ter o ugotovitvah neplačila parkirnine obvesti Mesto 
redarstvo Mestne uprave MOL.

9. člen
(1) Na parkirnih prostorih na vozišču občinske ceste, za 

uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo 
vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovo-
lilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji 
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strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti 
čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parki-
ranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled 
v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko 
posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne 
dovolilnice.

(3) Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena 
izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko 
leto. Parkirno dovolilnico lahko za vozilo dobi prosilec, ki 
ima stalno bivališče na območju parkirnih površin. Parkirna 
dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima prosilec 
naslov stalnega bivališča. Vozilo, za katerega se izda parkirna 
dovolilnica, mora biti v lasti ali v službeni uporabi prosilca, ki 
za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže 
v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali v uporabi prosilca 
na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem 
najemu. Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanj-
sko enoto na območju ožjega mestnega središča, na ostalih 
območjih MOL se lahko izda dve parkirni dovolilnici na sta-
novanjsko enoto.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek do parkirne dovolilnice 
ni upravičen prosilec, ki ima stalno bivališče na območju parkir-
nih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki 
ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira 
eno vozilo na posamezno stanovanje.

(5) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa 
za prvo vozilo na stanovanjsko enoto v enkratnem znesku 
100 eurov, za drugo vozilo pa znaša letna taksa 200 eurov, ki 
se plača v enkratnem znesku. Če se parkirna dovolilnica izdaja 
med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za 
katere se izdaja. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolil-
nice plačati materialne stroške njene izdelave.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

10. člen
(1) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju 

osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se 
javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi 
za parkiranje drugih vozil.

(2) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi 
poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih 
parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, 
umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja 
zimske službe ali čiščenja cest.

(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina in 
čas v katerem se plačuje, določi mestni svet.

11. člen
(1) Višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih 

površinah v eurih znaša:

Parkirnina
Tarifni razred Dnevna Nočna Enotna
I. Parkirišča za oseb. vozila, motorna kolesa in bivalna vozila

P-1 (osebni avto)

brez DDV 1,00

na uro

1,50

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,20 0,30

z DDV 1,20 1,80

P-2 (osebni avto)

brez DDV 0,58

na uro

1,50

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,12 0,30

z DDV 0,70 1,80

P-3 (osebni avto)

brez DDV 0,50

prvi dve uri (ni)
DDV - 20  % 0,10

z DDV 0,60
brez DDV 0,50 vsaka 

naslednja 
ura

1,50

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,10 0,30

z DDV 0,60 1,80

P-3 AB (abonenti - fizične osebe)

brez DDV

(ni) (ni)

50,00
na 

mesec
DDV - 20  % 10,00

z DDV 60,00

P-3 AB S (abonenti stanovalci)

brez DDV

(ni) (ni)

35,00
na 

mesec
DDV - 20  % 7,00

z DDV 42,00

P-3 AB Š (abonenti študenti)

brez DDV

(ni) (ni)

25,00
na 

mesec
DDV - 20  % 5,00

z DDV 30,00

PM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor)

brez DDV 0,50

na uro

0,75

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,10 0,15

z DDV 0,60 0,90

P+R (osebni avto)

brez DDV

(ni) (ni)

1,00

na dan
DDV - 20  % 0,20

z DDV 1,20

P-BV-1 (bivalno vozilo)

brez DDV 3,00

na uro (ni) (ni)
DDV - 20  % 0,60

z DDV 3,60

P-BV-2 (bivalno vozilo)

brez DDV 2,00

na uro

5,00

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,40 1,00

z DDV 2,40 6,00
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P-BV-3 (bivalno vozilo)

brez DDV

(ni) (ni)

8,00

na dan
DDV - 20  % 1,60

z DDV 9,60
II.Parkirišča za avtobuse
B-1 (avtobus) brez DDV 4,00

na uro (ni) (ni)
 DDV - 20  % 0,80
 z DDV 4,80
B-2 (avtobus) brez DDV 2,00

na uro (ni) (ni)
 DDV - 20  % 0,40
 z DDV 2,40
III.Parkirišča za tovorna vozila

T-1 (tovorno vozilo)

brez DDV 1,67

na uro (ni) (ni)
DDV - 20  % 0,33

z DDV 2,00

T-2 (tovorno vozilo)

brez DDV

(ni) (ni)

11,00

na dan
DDV - 20  % 2,20

z DDV 13,20

T-3 (tovorno vozilo s prikolico)

brez DDV

(ni) (ni)

141,00

na 
mesec

DDV - 20  % 28,20
z DDV 169,20

T-4 (brez prikolice)

brez DDV

(ni) (ni)

96,00

na 
mesec

DDV - 20  % 19,20
z DDV 115,20

T-5 (počitniška prikolica)

brez DDV

(ni) (ni)

135,00

na 
mesec

DDV - 20  % 27,00
z DDV 162,00

IV. Parkirna hiša

H-1 (osebni avto)

brez DDV 1,00

na uro

1,50

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,20 0,30

z DDV 1,20 1,80

H-1 A (osebni avto)

brez DDV 1,00

do 3 ure  
na uro

na noč (ni)

DDV - 20  % 0,20
z DDV 1,20

brez DDV 2,00

nad 3 
ure/na uro

1,50
DDV - 20  % 0,40 0,30

z DDV 2,40 1,80

H-2 (abonenti fizične osebe)

brez DDV

(ni) (ni)

100,00

na 
mesec

DDV - 20  % 20,00
z DDV 120,00

H-3 (abonenti pravne osebe)

brez DDV

(ni) (ni)

120,00

na 
mesec

DDV - 20  % 24,00
z DDV 144,00

H-3 A (abonenti pravne osebe) **

brez DDV

(ni) (ni)

200,00

na 
mesec

DDV - 20  % 40,00
z DDV 240,00

H-4 (abonenti stanovalci)

brez DDV

(ni) (ni)

50,00

na 
mesec

DDV - 20  % 10,00
z DDV 60,00

HM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor)

brez DDV 0,50

na uro

0,75

na noč (ni)
DDV - 20  % 0,10 0,15

z DDV 0,60 0,90
V. Parkomati
U-1 (parkirna cona 1 območje ožjega 
mestnega središča - osebni avto)

brez DDV 0,58

na uro (ni) (ni)
DDV - 20  % 0,12

z DDV 0,70
U-2 (parkirna cona 2 območje izven ožjega 
mestnega središča - osebni avto)

brez DDV 0,33

na uro (ni) (ni)
DDV - 20  % 0,07

z DDV 0,40
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Izguba parkirnega listka, kartice celodnevno 
parkiranje, 

vendar  
ne manj kot 

10,00 EUR**)

10,00

(ni) (ni)

2,00

12,00

* S plačilom parkirnine za parkiranje na parkiriščih P+R se pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s prestopanjem v istem 
dnevu z mestnim linijskim prevozom potnikov.
** H-3 A (abonenti pravne osebe) ena pravna oseba lahko pridobi največ tri parkirne prostore

– javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanovite-
ljica je MOL,

– tujih diplomatskih predstavništev,
– hotelskih gostov.
(2) Za uporabo parkirnih prostorov iz prejšnjega odstavka 

se plača parkirnina v višini 200 eurov mesečno brez davka na 
dodano vrednost za posamezni parkirni prostor, razen za par-
kirne prostore iz druge alineje prejšnjega odstavka. Prosilec je 
dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške 
njene izdelave.

(3) Uporaba in plačilo parkirnih prostorov iz prvega od-
stavka tega člena se uredi s pogodbo med MOL in uporab-
nikom, v primeru tujega diplomatskega predstavništva pa s 
sporazumom med MOL in Republiko Slovenijo.

(4) Parkiranje na parkirnih prostorih iz prvega odstavka 
tega člena je dovoljeno le s parkirnimi dovolilnicami, ki jih izda 
pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v par-
kiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, 
da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo.

(5) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parki-
ranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi 
vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah 
preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika 
parkirne dovolilnice.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.

15. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni 

prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil 
staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šo-
lah.

(2) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prej-
šnjega odstavka je največ 30 minut.

(3) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega 
člena se parkirnina ne plača.

16. člen
(1) Pristojni organ določi parkirne prostore na javnih par-

kirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov. Parki-
ranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno parkirno karto, 
ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani 
vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva 
z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na 
urejenih in označenih parkirnih prostorih za invalide na vozišču 
občinske ceste. Na ostalih parkirnih prostorih in v parkirnih hi-
šah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.

17. člen
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na občinskih 

cestah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z do-
stavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih 
dejavnosti z vozili.

(2) Uporaba dostavnih mest je dovoljena le z veljavno 
parkirno dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena 
v vozilu, ki uporablja dostavno mesto na sprednji strani vetro-
branskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z 
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Če parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površi-
nah ni določena, je parkiranje brezplačno.

12. člen
(1) Mestni svet določi javne parkirne površine, ki so na-

menjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivali-
ščem na območju za pešce.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je do-
voljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Par-
kirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na 
sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in 
v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkira-
nje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v 
evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne 
naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.

(4) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena 
izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. 
Parkirna dovolilnica se izda za parkirno površino iz prvega odstav-
ka tega člena, ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve 
teh površin. Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena 
lahko za vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju 
za pešce, pod pogojem, da nima sklenjene pogodbe za najem 
parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Vozilo, za katerega 
se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v uporabi prosilca, 
ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže 
v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali v uporabi prosilca na 
podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. 
Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na 
območju ožjega mestnega središča, na ostalih območjih MOL se 
lahko izda dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto. Prosilcu 
se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova 
bivališča z veljavnostjo v dostavnem času.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek do parkirne dovolilnice 
ni upravičen prosilec, ki ima stalno bivališče na območju parkir-
nih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki 
ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira 
eno vozilo na posamezno stanovanje.

(6) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa 
za prvo vozilo na stanovanjsko enoto v enkratnem znesku 
100 eurov, za drugo vozilo pa znaša letna taksa 200 eurov, 
ki se plača v enkratnem znesku. Prosilec je dolžan za izdajo 
parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

13. člen
Parkiranje na parkirnih površinah na vozišču občinske 

ceste in na površinah, namenjenih izključno parkiranju vozil 
stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce, je s 
parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za nujno potreben 
čas dovoljeno uradnim osebam Inšpektorata Mestne uprave 
MOL pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora.

14. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni 

prostori uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
– državnih organov,
– MOL, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, 

javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali sou-
stanoviteljica je MOL,
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(3) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena 
izda pristojni organ na podlagi vloge:

– prevoznika, ki opravlja dostavo,
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti 

na domu ali v poslovnih prostorih,
– lastnika lokala oziroma druge nepremičnine, kateremu 

je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.
(4) Parkirna dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se 

izda, če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neob-
hodno terja vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju za pe-
šce v bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza 
oziroma razlog prisotnosti vozila na območju za pešce razviden 
iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta.

(5) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je 
dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev 
blaga, ki se dostavlja. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi 
izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere 
je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši 
čas, ki je potreben za samo izvedbo servisne ali druge storitve.

(6) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo 
obliko storitvene dejavnosti na območju za pešce, mora biti 
označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni 
značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene 
dejavnosti trajno ali začasno označeni na vozilu na dobro viden 
način.

(7) Za uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se 
plača letna taksa:

– 50 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 
z omejenim lokalnim prometom,

– 100 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 
s popolno prepovedjo motornega prometa.

(8) Za enkratno uporabo dostavnih mest na območjih za 
pešce se plača dnevna taksa:

– 5 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z 
omejenim lokalnim prometom,

– 10 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 
s popolno prepovedjo motornega prometa.

(9) Taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji parkirne 
dovolilnice. Prosilec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice 
plačati materialne stroške njene izdelave.

(10) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z drugim, petim in šestim odstavkom 
tega člena.

18. člen
Pristojni organ določi postajališča za avtotaksi vozila. 

Parkiranje na teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila 
v skladu z določbami odloka, ki ureja avtotaksi prevoze na 
območju MOL.

19. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov 

je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh 
vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.

(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Do-
voljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 
15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno 
mesto zapustiti.

(3) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-

mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

20. člen
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike 

je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parki-
ranje teh vozil.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 200 eurov.

21. člen
(1) Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:
– na površini za kolesarje,
– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni 

površini.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posame-

znik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prejšnjega 
odstavka.

3. Določitev območij za pešce

22. člen
(1) Območja za pešce določi mestni svet.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega 

prometa,
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.

23. člen
(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motor-

nimi vozili. Dovoljen je promet uporabnikov posebnih prevoznih 
sredstev in kolesarjev tako, da ne ogrožajo pešcev, vozil med 
opravljanjem dejavnosti iz 24. člena tega odloka in vozil z do-
volilnico iz 26. člena tega odloka.

(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozilom 
na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne 
službe mestnega linijskega prevoza potnikov, in s turističnim 
vlakcem.

(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje 
motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno 
signalizacijo.

(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem 
času. Dostavna vozila pri opravljanju dostave uporabljajo do-
stavna mesta. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za 
pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, 
razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 24. člena tega odloka, in 
vozil z dovolilnico iz 26. člena tega odloka.

(5) Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu 
med 6.00 in 10.00 uro. Pristojni organ lahko izjemoma zaradi 
posebej utemeljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo 
izven dostavnega časa.

24. člen
Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega 

z zakonom in s prejšnjim členom tega odloka, dovoljen promet 
še za naslednja vozila:

– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem 
razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,

– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih 
služb,

– vozila za prevoz pacientov.

25. člen
(1) Avtotaksi prevoznike iz prve alineje prejšnjega člena 

tega odloka se izbere na podlagi javnega razpisa za obdobje 
štirih let.

(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvedbo javnega 
razpisa se imenuje komisija. Komisijo za izvedbo javnega raz-
pisa imenuje direktor Mestne uprave MOL.

(3) Pristojni organ objavi javni razpis na spletni strani 
MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. 
Javni razpis mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
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udeleženci razpisa, podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa 
navesti v prijavi, dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci raz-
pisa priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje ter rok za 
oddajo vlog.

(4) Odločbo o izbiri avtotaksi prevoznikov iz prvega od-
stavka tega člena za opravljanje avtotaksi prevozov na obmo-
čjih za pešce izda za to pooblaščena oseba pristojnega organa. 
Zoper odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloči župan. 
Z dokončnostjo odločbe pričnejo izbrani avtotaksi prevozniki 
opravljati prevoze z okolju prijaznimi avtotaksi vozili.

(5) Pristojni organ odvzame pravico opravljati prevoze na 
območju za pešce izbranemu avtotaksi prevozniku v naslednjih 
primerih:

– če preneha z opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov,
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje 

avtotaksi prevozov,
– če ne zagotavlja nemotenega 24 urnega opravljanja 

avtotaksi prevozov,
– če zamenja vozilo z novim vozilom, ki ne izpolnjuje 

zahtev, ki jih je izpolnjevalo vozilo, s katerim se je prevoznik 
prijavil na javni razpis.

(6) Pravica do opravljanja prevozov na območju za pešce 
se po predhodnem opozorilu, ki mora biti pisno posredovano 
avtotaksi prevozniku in v njem naveden rok za odpravo kršitev, 
odvzame z upravno odločbo. Zoper odločbo o odvzemu pra-
vice do opravljanja avtotaksi prevozov v območju za pešce je 
dopustna pritožba, o kateri odloča župan.

26. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega 

organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev,
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,
– koncesije za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba 

na domu),
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– služb za varovanje ljudi in premoženja,
– nujnih servisnih storitev,
– dejavnosti državnih organov,
– dejavnosti MOL.
(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do 

šole in vzgojno varstvene organizacije se lahko dovoli dvakrat 
dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju do dvakrat 
30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.

27. člen
(1) Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju 

za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih 
ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko 
z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s 
popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirne-
ga prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko 
izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, izda dovolilnico 
tudi za dostavo izven dostavnega časa.

(2) Omejitev prevoza za upravičence iz prejšnjega odstav-
ka se ne uporablja na območjih za pešce z omejenim lokalnim 
prometom.

(3) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno 
vozilo izda prosilcu, ki ima stalno bivališče oziroma sedež pod-
jetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in po-
seduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe na podlagi 
vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena 
za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik. Če stanovalec iz prvega odstavka tega 
člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega bivališča, je upra-
vičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu. Prosilec 
je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce 
plačati materialne stroške njene izdelave.

28. člen
(1) Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi 

in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z 
motornimi vozili, s katerimi upravlja izvajalec.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, 
ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec 
do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za 
upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce (v nadalj-
njem besedilu: elektronska kartica).

(3) Za izdajo elektronske kartice se plača strošek izdaje 
kartice v višini 30 eurov.

4. Odvzem pravic

29. člen
(1) Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravice 

uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta ali pravice 
prevoza območja za pešce, če imetnik parkirnino dovolilnico ali 
dovolilnico uporablja v nasprotju z določili tega odloka.

(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prej-
šnjega odstavka odloča župan.

(3) Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po dokončnosti 
odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena vr-
niti dovolilnico. Elektronska kartica se prekliče po dokončnosti 
odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena.

5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev 
udeležencem cestnega prometa

30. člen
Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena 

le z dovoljenjem pristojnega organa.

31. člen
Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem 

pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji. Dovoljenje ni 
potrebno za policiste pri opravljanju nalog policije.

32. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 

ravna v nasprotju s 30. ali 31. členom tega odloka.

33. člen
(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega 

prevoza potnikov smejo voziti ta vozila in intervencijska vozila, 
druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Prometne pasove za vozila mestnega linijskega pre-
voza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki morajo 
imeti dovoljenje pristojnega organa.

34. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad 

spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti 
prometa in prometne varnosti so javne ceste in druge javne 
površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim 
sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last 
MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.

III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE 
NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL

35. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar 

odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na območju za pešce s popolno 

prepovedjo motornega prometa,
– vozila, parkiranega na postajališču ali obračališču me-

stnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m 
pred ter 15 m za postajališčem oziroma obračališčem mestne-
ga linijskega prevoza potnikov,
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– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne 
površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,

– vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 
21. člena tega odloka.

36. člen
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma 

zapuščenega vozila iz prejšnjega člena tega odloka opravi 
izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice 
uporabe vozila.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku 

pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi 
stroškov odstranitve in varovanja vozila.

37. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstra-

nitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, 
lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila plačati predpi-
sane stroške odvoza.

38. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil 

odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne po-
škodbe na vozilu.

39. člen
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali 

prestavitvi vozila obvestiti Mestno redarstvo Mestne uprave 
MOL in Policijo.

IV. DOLOČITEV STROŠKOV ZA ODSTRANITEV  
IN HRAMBO NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA  
TER ODVOZ IN HRAMBO ZAPUŠČENEGA VOZILA

40. člen
(1) Višina stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno 

parkiranega vozila znaša:
– 100 eurov za odvoz,
– 5 eurov na dan za hrambo.
(2) Višina stroškov za odvoz tovornega vozila, avtobusa 

ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se za-
računa po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve 
odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.

(3) Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša 
35 eurov, za hrambo zapuščenega vozila pa znaša 5 eurov 
na dan.

V. NADZOR

41. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev 

katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo Mestne 
uprave MOL.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Mestni svet sprejme akte iz tretjega odstavka 10. člena, 

prvega odstavka 12. člena in prvega odstavka 22. člena tega 
odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

43. člen
Vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe vozila, kate-

rim so bile na vozilu nameščene lisice, pred uveljavitvijo tega 
odloka, plačajo vse stroške za priklenitev in odstranitev lisic 
ter stroške za odstranitev vozila na varovani prostor v skladu 
z določbami Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, 
št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).

44. člen
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in dovolilnic, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določba-
mi Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 
101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).

45. člen
Pristojni organ je dolžan v roku treh mesecev po uveljavi-

tvi tega odloka objaviti javni razpis in izbrati izvajalce avtotaksi 
storitev za opravljanje dejavnosti na območjih za pešce v skla-
du z določbami tega odloka.

46. člen
(1) Pogodbe med MOL ter državnimi organi oziroma fi-

zičnimi ali pravnimi osebami, ki so lastniki hotelov glede pla-
čila uporabe parkirnih prostorov, ki se uporabljajo izključno 
za parkiranje vozil, sklenjene na podlagi 22. člena Odloka o 
cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 
31/10, 76/10, 48/11 in 57/11) ostanejo v veljavi do izteka roka 
njihove veljavnosti.

(2) Sporazum med MOL in Republiko Slovenijo glede 
plačila uporabe parkirnih prostorov, ki se uporabljajo izključno 
za parkiranje vozil tujih diplomatskih predstavništev sklenjen 
na podlagi 22. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni 
list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11) ostaja 
v veljavi do izteka roka veljavnosti.

47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 
31/10, 76/10, 48/11 in 57/11).

48. člen
(1) Do izdaje novih aktov ostanejo v veljavi naslednji akti, 

izdani na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list 
RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11):

– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih 
parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju 
za pešce (Uradni list RS, št. 55/09),

– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 51/11),

– Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, 
št. 55/09).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na-
slednji akti, izdani na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi 
(Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 
57/11):

– Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih 
cestah (Uradni list RS, št. 37/08),

– Odredba o določitvi prednostnih smeri na glavnih me-
stnih cestah in na zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 43/08),

– Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih 
mestnih cestah in zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 55/09),

– Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti (Uradni 
list RS, št. 55/09),

– Odredba o določitvi posebnih prometnih pasov za vo-
zila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah 
(Uradni list RS, št. 55/09),

ki se uporabljajo do izdaje ustreznih odločb pristojnega organa 
v skladu z veljavno zakonodajo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-45/2012-16
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

Priloga
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1485. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 
8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11 
in 28/11 – odl. US), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 15/12) in 60. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – 
DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga 
in 9/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 
15. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o oglaševanju

1. člen
V Odloku o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/11) se v 

točki a) prvega odstavka 5. člena:
– deseta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– objekti na gradbenih odrih«;
– črta enajsta alineja.

2. člen
V 10. členu se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Na jav-

nem mestu je prepovedano:«;
– šesta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– nameščati male ali velike plakate na zunanje površine 

ograj, gradbiščnih ograj, na objekte gospodarske javne infra-
strukture in opreme za izvajanje gospodarske javne službe,«.

3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Oglaševalska sporočila je dovoljeno nameščati na vse 

vertikalne zunanje površine avtobusov, vključno s steklenimi 
površinami, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku, 
vhodnih vratih avtobusa in celotnem desnem bočnem steklu za 
prvimi vstopnimi vrati. Ostati morajo vidne vse oznake »vhod« 
in »izhod« ter oznake izvajalca javne službe mestnega linijske-
ga prevoza potnikov.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-17/2013-2
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. 

US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 44. člena 
Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Lju-
bljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 
15. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni 

in podrejeni rabi javnih površin

1. člen
V Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ura-

dni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr., 30/12 in 95/12) se v 2. členu 
petnajsta alineja 4. točke dopolni tako, da se glasi:

»– postavitev opreme – klopi, stoli ter stojala za razgle-
dnice.«.

2. člen
V prvem odstavku 9. člena se:
– v šesti alineji besedi »prireditve poletje« nadomestita 

z besedilom »tradicionalnih prireditev v stari Ljubljani v orga-
nizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinanciranjem MOL ali v 
organizaciji javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je MOL,«;

– v sedmi alineji besedilo v oklepaju nadomesti z bese-
dilom »(klopi, stoli ter stojala za razglednice)« in besedi »eno 
leto« nadomestita z besedama »tri leta,«;

– v enajsti alineji besedi »eno leto« nadomestita z bese-
dami »tri leta,«.

3. člen
Šesti in sedmi odstavek 13. člena se črtata.

4. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedi »prireditve pole-

tje« nadomestita z besedilom »tradicionalnih prireditev v stari 
Ljubljani v organizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinancira-
njem MOL ali v organizaciji javnega zavoda, katerega ustano-
viteljica je MOL,«.

5. člen
V 26. členu se prvi stavek dopolni tako, da se glasi: »Za 

nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena po-
stavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi, stoli in stojala 
za razglednice.«.

6. člen
V prvem odstavku 27. člena se v deveti alineji besedilo 

v oklepaju nadomesti z besedilom »(klopi, stoli in stojala za 
razglednice)«.

7. člen
V 29. členu se v prvem odstavku besedilo za tabelo spre-

meni tako, da se glasi:
»* Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: 

Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Krojaška, Ključavni-
čarska, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje (do Vodne 
steze), Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni 
trg, Petkovškovo nabrežje (do Resljeve), Čopova ulica, Wolfo-
va ulica, Gosposka ulica (do Dvornega trga), Knafljev prehod, 
Novi trg, Kongresni trg brez ploščadi.«.

V drugem odstavku se:
– tretja vrstica tabele spremeni tako, da se glasi:
»

– na območju ožjega mestnega središča, Krakovskega nasi-
pa in Eipprove ulice 0,47 eura/m2/dan
 «;

– besedilo za tabelo spremeni tako, da se glasi: 
*** Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: 

Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Krojaška, Ključavni-
čarska, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje (do Vodne 
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steze), Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni 
trg, Petkovškovo nabrežje (do Resljeve), Čopova ulica, Wolfo-
va ulica, Gosposka ulica (do Dvornega trga), Knafljev prehod, 
Novi trg, Kongresni trg brez ploščadi.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-16/2013-7
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, 
ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica 
(za islamski versko-kulturni center)

Na podlagi 18., 61. in 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina,  
ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica  

(za islamski versko-kulturni center)

1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in 
ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Uradni list 
RS, št. 48/09 in 78/10) se v 5. členu pika na koncu nadomesti 
z vejico in doda besedilo: »spremembe in dopolnitve OPPN pa 
v februarju 2013, pod številko UP 12-025.«.

2. člen
V 6. členu se v točki »1. Obseg« prvi odstavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami 

1453/42 del, 1416/1 del, 1453/29, vse k. o. Spodnja Šiška, 
ter zemljišča s parcelnimi številkami 2192/36 del, 2192/20, 
2192/28, 2192/31, 2194/2, 2194/3, 2192/26 del, 2193/3, 
2193/4, 2192/32, 2192/27, 2192/29, 2192/24 del, 2192/37 
del, 2192/23 del, 2187 del, 2191/6, 2192/25 del, 2192/1 del, 
2191/5, 2190 del, 2223/1 del, 2196/13 del, 2196/1 del, 2196/12, 
2196/20, 2196/21, 2196/15 in 2191/4 del, vse k. o Bežigrad.«.

Točka »2. Meja« se v celoti črta.
Dosedanja točka »3. Funkcionalne enote« postane točka 

»2. Funkcionalne enote«.

3. člen
V 7. členu se dosedanji tretji in šesti odstavek črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odsta-

vek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Predviden prehod pod/nad železniško progo, bo omogo-

čal peš povezavo med Šiško in Bežigradom.«.

4. člen
V 9. členu v točki »2. Namembnost« se:
– v tretjem stavku prvega odstavka črta beseda »zača-

sna«;
– drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»V območju je dopustna gradnja objekta ali objektov z 

naslednjo namembnostjo:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo: samo za osnovno dejavnost območja
– 12650 Stavbe za šport
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12420 Garažne stavbe: samo v kletnih etažah.
Kot spremljajoči program v objektu se lahko predvidijo:
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-

ne skupine
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12203 Druge poslovne stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12620 Muzeji in knjižnice.«;
– četrti odstavek črta.
V točki »4. Zasnova zunanje ureditve«:
– se podnaslov »Funkcionalna enota F1« nadomesti s 

podnaslovom »Funkcionalna enota FE1«;
– se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»Vzdolž severozahodnega roba območja je dopustna iz-

vedba povezovalne pešpoti med Šiško in Bežigradom. Na za-
hodni strani območja je dopusta ureditev dostopa do prehoda 
preko območja EUP ŠI-379.«;

– se v dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji 
odstavek, v tretjem stavku besedilo »bo urejeno zbirno odje-
mno mesto za odpadke« nadomesti z besedilom »je dopustna 
ureditev odjemnega mesta za odpadke«;

– se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju funkcionalne enote je dopustna 

postavitev stojal za kolesa, ki morajo biti enotno oblikovana in 
ureditev kolesarnic.«.

5. člen
V 10. členu v prvem odstavku se na koncu prve alineje 

pred vejico doda besedilo »in v parku v 10 m širokem pasu 
severno od objekta«.

6. člen
V 11. členu se v drugem stavku za besedo »objekt« doda 

besedi »ali objekte«.

7. člen
V 12. členu se v prvem odstavku doda nov tretji stavek, 

ki se glasi: »Na severni strani stavbe je dopustna poglobitev 
parka in navezava zunanje ureditve na program v nivoju kleti.«.

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

»Višinske razlike se lahko premostijo s stopnišči, dvigali, 
klančinami, brežinami ali opornimi zidovi, ki morajo biti obliko-
vani kot del celovite zunanje ureditve območja.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se pred piko na koncu stavka doda besedilo »v skladu s 
predpisi«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

8. člen
V 13. členu se v točki »1. Regulacijski elementi« v prvem 

odstavku na koncu druge alineje podpičje nadomesti s piko in 
doda nov stavek, ki se glasi: »V funkcionalni enoti FE1 lahko 
preko GMk v pasu širine 5,0 m segajo jaški za prezračevanje, 
kinete z inštalacijami, vkopane strojne naprave ipd.;«.
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V točki »2. Tlorisni gabariti« se drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Izvedba uvozno-izvozne klančine, ki je lahko pokrita, 
je dopustna tudi zunaj območja gradbene meje nad terenom 
(GMn), vendar znotraj območja gradbene meje kleti (GMk).«.

V točki »3. Višinski gabariti« se:
– v prvem odstavku v prvi alineji črtata besedi »lahko 

največ«;
– na koncu drugega odstavka pred piko doda beseda 

»molilnice«.
V točki »4. Višinske kote terena in pritličja« se prvi in drugi 

odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Višinska kota zaključnega tlaka v nivoju pritličja znaša 

299,65 m. n. v.
Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba prila-

gajati kotam finalnega tlaka pri vhodih v stavbo. Kota zunanje 
ureditve na vzhodni strani funkcionalne enote FE1 je lahko do 
1,2 m dvignjena nad koto pločnika ceste C2.«.

V točki »5. Kapacitete območja« se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površina funkcionalne enote FE1 10.979 m2

– BTP nad nivojem terena:  6.800 m2

– BTP kleti:  7.400 m2,
od tega 5.300 m2 servisni prostori (garaže, kolesarnice, inšta-
lacijski prostori)«;

– v četrtem odstavku številka »3.988« nadomesti s šte-
vilko »4.074«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Vse obstoječe objekte v območju OPPN je treba odstrani-
ti. Do odstranitve so dopustna nujna vzdrževalna dela.«.

10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN bo razdeljeno na naslednje parcele:
1. Parcela, namenjena gradnji islamskega versko-kul-

turnega centra P (v nadaljevanju: P), obsega zemljišča s par-
celnimi številkami 1453/29, 1416/1 del, 1453/42 del, vse k. o. 
Spodnja Šiška, in s parcelnimi številkami 2192/36 del, 2192/26 
del, 2192/28, 2192/31, 2192/20 in 2194/2 del, vse k. o. Beži-
grad. Površina P znaša 10.979 m2.

2. Parcela, namenjena gradnji ceste C1 (v nadaljevanju: 
C1), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/24 del, 
2192/1 del, 2191/4 del, 2191/6 del, 2196/20 del, 2187 del, 
2191/5 del, 2196/21, 2196/12 del, 2196/15 del, 2196/13 del, 
2223/1 del, vse k. o. Bežigrad. Površina C1 znaša 1.064 m2.

3. Parcela, namenjena gradnji ceste C2 (v nadaljevanju: 
C2), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/37 del, 
2192/24 del, 2194/2 del, 2192/29, 2192/27, 2192/32, 2194/3, 
2193/4, 2193/3, vse k. o. Bežigrad. Površina C2 znaša 1.469 m2.

4. Parcela, namenjena gradnji ceste C3 (v nadaljevanju: 
C3), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/25 del, 
2192/1 del, 2191/4 del, 2196/20 del, 2196/12 del, vse k. o. 
Bežigrad. Površina C3 znaša 660 m2.

5. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z1 (v nadaljevanju: 
Z1), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2191/6 del, 2192/23 
del, 2187 del, 2191/5 del, 2190 del, 2223/1 del, 2196/15 del in 
2196/13 del, vse k. o. Bežigrad. Površina Z1 znaša 481 m2.

6. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z2 (v nadaljeva-
nju: Z2), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/25 del, 
2192/1 del, 2187 del in 2191/4 del, vse k. o. Bežigrad. Površina 
Z1 znaša 258 m2.

7. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z3 (v nadaljeva-
nju: Z3), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2191/4 del, 
2196/20 del, 2196/12 del, 2196/1 del, 2196/13 del, 2223/1 del, 
vse k. o. Bežigrad. Površina Z3 znaša 142 m2.

Parcelacija in geokoordinate točk parcelacije so razvidne 
iz grafičnega načrta št. 3.4. »Načrt parcelacije – prikaz v geo-
detskem načrtu«.«.

11. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parceli 

cest C1 in C2, ki ju sestavljajo zemljišča s parcelnimi številka-
mi 2192/24 del, 2192/1 del, 2191/4 del, 2191/6 del, 2196/20 
del, 2187 del, 2191/5 del, 2196/21, 2196/12 del, 2196/15 del, 
2196/13 del, 2223/1 del, 2192/37 del, 2194/2 del, 2192/29, 
2192/27, 2192/32, 2194/3, 2193/4, 2193/3, vse k. o. Bežigrad.«.

V drugem odstavku se številka »3323« nadomesti s šte-
vilko »2.533«.

Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.

12. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(etapnost gradnje)

Odstranitve obstoječih objektov, ureditev javnih površin 
ter ureditev prometne in komunalne infrastrukture v območju 
OPPN se lahko izvajajo v posameznih ločenih etapah.

Gradnja islamskega versko-kulturnega centra s pripadajo-
čimi ureditvami na parceli P se bo izvajala v eni etapi.«.

13. člen
V 19. členu v točki »2. Varstvo zraka« se na koncu tretjega 

odstavka besedilo »zemeljskega plina ali toplovoda« spremeni 
tako, da se glasi: »vročevoda ali obnovljivih virov energije«.

V točki »4. Odstranjevanje odpadkov« se na koncu prve-
ga odstavka pred piko doda besedilo: »ali v kleti«.

14. člen
V 20. členu v točki »2. Intervencijske poti in površine« se 

prvi odstavek črta. Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo 
prvi do tretji odstavek.

15. člen
V 21. členu v točki »1. Splošni pogoji«:
– se črta drugi odstavek;
– dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»Najmanjši notranji radij robnika ob javnih ulicah je 5,0 m. 

Uvoz na parcelo islamskega versko-kulturnega centra mora 
biti izveden preko poglobljenega robnika tik ob vozišču, brez 
poglobitve pločnika.«;

– dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primar-
ne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge površine 
morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter 
vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe mo-
rajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.«.

V točki »2. Motorni promet« se:
– v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se 

glasi: »Predvideni normalni profil ceste C1 ima naslednje ele-
mente:

– pločnik  2,0 m,
– vozišče  2 x 3,0 m = 6,0 m,
– pločnik  2,0 m,
– skupaj 10,00 m.«;
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Vozišče na križišču med cestama C1 in C2 mora biti 

dvignjeno na koto pločnika.«.
Točka »3. Mirujoči promet« se spremeni tako, da se glasi:
»3. Mirujoči promet«:
»Na parceli, namenjeni gradnji islamskega versko-kultur-

nega centra, je treba zagotoviti potrebno število parkirnih mest 
(v nadaljevanju: PM) v skladu z naslednjim normativom:
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namembnost stavb število PM za motorni promet število PM za kolesa
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1 PM/10 molilnih mest od tega najmanj 

80 % za obiskovalce
1 PM/10 molilnih mest

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo – učilnice

1 PM/učilnico 0,5 PM/učenca +  
0,3 PM na zaposlenega

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo – predavalnice

1 PM/30 m2 BTP objekta, od tega najmanj 
20 % za obiskovalce

1 PM/5 sedežev

12650 Stavbe za šport (športne dvorane) 1 PM/70 m2 BTP objekta 1 PM/70 m2 BTP objekta
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/5 sedežev (obiskovalcev), od tega 

najmanj 75 % za obiskovalce
1 PM/5 sedežev

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine

1 PM/4 postelje, dodatno 10 % za 
obiskovalce

1 PM/2 postelji

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/4 sedežev in 1 PM/ tekoči meter 
točilnega pulta, od tega najmanj 75 % za 
goste

1 PM/4 sedežev in 1 PM/ tekoči 
meter točilnega pulta

12203 Druge poslovne stavbe 1 PM/60 m2 BTP objekta, od tega 10 % 
PM za obiskovalce

1 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe do 200 m2 BTP PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati
12301 Trgovske stavbe od 200 do 500 m2 
BTP

1 PM/40 m2 BTP objekta, od tega najmanj 
75 % za obiskovalce

2 PM/100 m2 BTP objekta

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/60 m2 BTP objekta, od tega najmanj 
75 % za obiskovalce

1 PM/60 m2 BTP objekta

V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, 
namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice 
in prostori za inštalacije).

Na parceli, namenjeni gradnji objekta, je treba zgraditi 
najmanj 50 % predpisanih PM za motorni promet, razen za 
prostore namembnosti 11302 Stanovanjske stavbe za dru-
ge posebne družbene skupine, za katere je treba zgraditi 
najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet in najmanj 
70 % predpisanih PM za kolesarski promet, razen za prostore 
namembnosti 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine in 12630 Stavbe za izobraževanje in znan-
stvenoraziskovalno delo.

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z inva-
lidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motor-
ni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje 
električnih avtomobilov.

Na parceli, namenjenih gradnji islamskega versko-kultur-
nega centra, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, 
zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna 
vozila.

Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga eno-
sledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.«.

V točki »4. Kolesarski in peš promet« se v drugem stavku 
tretjega odstavka beseda »nepokrita« nadomesti z besedama 
»kolesarnice in«.

V točki »5. Intervencijske poti« se prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Zemljišče, namenjeno gradnji islamskega versko-kultur-
nega centra, bo v primeru požara dostopno po intervencijski 
poti, ki bo potekala po cestah C1 in C2. V funkcionalni enoti 
FE1 je treba za intervencijska vozila zagotoviti dostope do 
objektov v skladu s predpisi.«.

16. člen
V 22. členu v točki »2. Kanalizacija«:
– se v drugem odstavku v drugem stavku besedilo 

»DN 00/1500 mm« nadomesti z besedilom »DN 1000/1500 mm« 
in v tretjem stavku besedilo »F1« nadomesti z besedilom »FE1«;

– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe gradnje islamskega versko kulturnega cen-

tra je treba prestaviti kanalizacijski zbiralnik A3, ki poteka po 
severozahodni strani območja OPPN v delu od združitvenega 
objekta ZO1 do združitvenega objekta ZO2. Dopustno je izvesti 

tudi kanal K2 za potrebe bodočih gradenj v sosednjih območjih, 
pri čemer gradnja tega kanala ni pogoj za gradnjo islamskega 
versko kulturnega centra.«;

– se četrti odstavek črta;
– dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek;
– se v dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti od-

stavek, besedilo »Čiste padavinske vode s strehe in čiste vode 
s pohodnih površin ob objektu se bodo ponikale. Nečiste vode 
z voznih površin ob objektu se bodo vodile v javno kanalizacijo. 
V javno kanalizacijo se bosta odvodnjavali tudi cesti C1 in C2.« 
nadomesti z besedilom »Padavinske odpadne vode s streh, 
utrjenih in neutrjenih površin v funkcionalni enoti FE1 je treba 
ponikati v podtalje. Padavinske odpadne vode s cest C1 in C2 
se bodo vodile v kanalizacijo.«

– se v dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti 
odstavek, besedilo »Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje islamskega versko kulturnega centra v Ljubljani, PN, 
št.: 3159 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, 
d.o.o., v maju 2008.« nadomesti z besedilom »Prestavitev zbi-
ralnika A3 zaradi gradnje islamskega versko-kulturnega centra 
ob Parmovi cesti – dopolnitev, PN št. 3159/1, ki jo je v novem-
bru 2012 izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija d.o.o.«;

– dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
V točki »3. Vodovod« se v petem odstavku besedilo 

»Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje islamskega 
verskega kulturnega centra, PN št.: 2490 V, ki jo je izdelalo 
podjetje JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., v maju 2008« nado-
mesti z besedilom »Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje islamskega verskega kulturnega centra, PN št.: 2490 V, 
3159 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, 
d.o.o., v juniju 2008 in Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa ob Parmovi ulici, 
PN št.: 2501 V, 3169 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod 
Kanalizacija, d.o.o., v aprilu 2010«.

V točki »5. Daljinski sistem oskrbe s toploto« se na koncu 
prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ra-
zen v primeru oskrbe z obnovljivimi viri energije.«.

17. člen
V 23. členu se pika na koncu prvega odstavka črta in doda 

besedilo »in Spremembe in dopolnitve programa opremljanja, 
številka projekta 7493, marec 2013.«.

V drugem odstavku se:
– v prvi alineji številka »4.823.393,01« nadomesti s šte-

vilko »1.393.545,53«;
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– v drugi alineji številka »2.280.740,04« nadomesti s 
številko »1.393.545,53«;

– v tretji alineji številka »529.866,05« nadomesti s številko 
»446.589,01«;

– v četrti alineji številka »2.810.606,09« nadomesti s 
številko »1.840.134,54«;

– v peti alineji številka »246,13« nadomesti s števil-
ko »167,61«, številka »199,73« s številko »126,93«, števil-
ka »46,40« s številko »40,68«, številka »236,35« s številko 
»205,64«, številka »183,44« s številko »153,22« in številka 
»52,91« s številko »52,42«;

– deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– stroški za ceste in javno razsvetljavo, plinovodno 

omrežje, vročevodno omrežje in druge javne površine vklju-
čujejo DDV. Stroški za vodovodno omrežje in kanalizacijsko 
omrežje ne vključujejo DDV;«;

– v enajsti alineji besedilo »obračunski stroški za obstoje-
čo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo« nadome-
sti z besedilom »komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo poveča oziroma zmanjša«.

18. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(pogodba o opremljanju)

Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana 
v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana s po-
godbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega 
prispevka.

S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komu-
nalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, da 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradi del 
ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri 
namerava graditi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremlja-
nju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.«

19. člen
V 26. členu se pred dosedanjo točko »1. Višinska regu-

lacija terena in višinska kota pritličja« doda nova točka 1., ki 
se glasi:

»1. Višinski gabariti
Višina glavnega objekta ali objektov lahko odstopa nav-

zdol. Odstopanje navzgor je dopustno do + 0,50 m.«.
V dosedanji točki 1., ki postane točka »2. Višinska regula-

cija terena in višinska kota pritličja« se prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Pri višinski koti pritličja so dopustna odstopanja navzgor 
do + 0,50 m in navzdol do – 0,80 m.«;

V dosedanji točki 2., ki postane točka »3. Prometno, ko-
munalno in energetsko urejanje«:

– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da do začetka uporabe objektov islamske-

ga versko-kulturnega centra ne bo mogoča odstranitev dela 
objekta na parceli št. 2187, k.o. Bežigrad, je dopustna začasna 
deviacija ceste C1, po parceli z oznako C3. Cesta C1 se v tem 
primeru lahko izvede le z enostranskim hodnikom za pešce 
na južni strani vozišča. Trasi ceste je treba prilagoditi potek 
komunalnih vodov ter obliko in površino parcele ceste C1.«;

– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od pote-

ka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske in-
frastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda.«;

– se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Umestitev transformatorske postaje v kletne etaže je 

dopustna pod pogojem, da z rešitvijo soglaša upravljavec.
Namesto zaščitne ograje na jugozahodni strani območja 

so dopustne tudi druge ureditve za preprečitev dostopa do 
tirov (zasaditve ipd.) pod pogojem, da z rešitvijo soglaša Javna 
agencija za železniški promet Republike Slovenije.«;

– dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Na koncu člena se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. Kapacitete območja
BTP nad terenom lahko odstopajo od – 30 % do + 10 %. 

BTP pod terenom lahko odstopajo znotraj GMk.
5. Parcelacija
Pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopustna 

odstopanja do 0,5 m zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu 
profilu ceste, s čimer se posledično spremenijo površine teh in 
sosednjih parcel.«.

20. člen
Grafični načrti z naslovi: »3.3. Načrt parcelacije – prikaz 

na katastrskem načrtu«, »3.4. Načrt parcelacije – prikaz na 
geodetskem načrtu«, »4.2. Arhitekturna zazidalna situacija – 
nivo pritličja in tipične etaže«, »4.4. Prometnotehnična situacija 
in idejna višinska regulacija s prikazom intervencijskih poti« in 
»4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav« se nadomestijo 
z novimi grafičnimi načrti z enakimi naslovi in so sestavni deli 
OPPN.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-38/2012-29
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1488. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 
20/11 – odl. US in 57/12) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji 
dne 15. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

na naslednjih nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi kot 
grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana:

– parc. št. 116/135 – dvorišče, v izmeri 9 m², dvorišče, v 
izmeri 4 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 14 m²,

– parc. št. 116/136 – dvorišče, v izmeri 4 m², dvorišče, v 
izmeri 10 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 15 m²,

– parc. št. 116/137 – dvorišče, v izmeri 18 m² in zemljišče 
pod stavbo, v izmeri 14 m²,

– parc. št. 116/138 – dvorišče, v izmeri 18 m² in zemljišče 
pod stavbo, v izmeri 13 m² in parc. št. 116/139 – dvorišče v 
izmeri 9 m², dvorišče, v izmeri 4 m² in zemljišče pod stavbo, v 
izmeri 13 m²,

vse k.o. 2679 – Gradišče II.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7114-62/2011-17
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1489. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – 
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne 
občina Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana

I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Dejana Crneka.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega 

sklepa.

Št. 011-6/2013-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

METLIKA

1490. Odlok o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Metlika

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A), Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Obči-
ne Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet 
Občine Metlika na 17. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 

Metlika

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in 
podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene 

v programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje 
Občine Metlika (v nadaljevanju: program opremljanja), ki je na 
vpogled na sedežu občine.

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za 
odmero komunalnega prispevka:

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me,

– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 
neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme 
in obračunskih območjih in

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 
ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene 
kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvi-
deni in obstoječi objekti na območju Občine Metlika, ki bodo 
povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost 
oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, 
kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje 
izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in 
deponiranja komunalnih odpadkov.

II. MERILA IN PODLAGE  
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(pomen pojmov in kratic)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja in

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadalj-
njem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega 
prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opre-
me. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav-
nani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen 
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku-
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili do-
ločljive zavezance.

e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela 
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt 
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni 
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena 
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota 
neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto 
tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto 
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvi-
dene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.

g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-
stitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na ko-
munalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.
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(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij znesek komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme  
na posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Atlorisna neto tlorisna površina objekta je seštevek 

vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Dt delež neto tlorisne površine objekta  
pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnost faktor dejavnosti
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje.

4. člen
(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opre-
mo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.

– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikaza-
no na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;

– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je pri-
kazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih 
območij;

– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na 
karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;

– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je 
prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta 
obračunskega območja.

(2) Obračunska območja posamezne komunalne opre-
me, navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana 
na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa 
opremljanja.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na 
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremlja-
nja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja 
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni 

določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko 
opremljenost objekta s komunalno opremo.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem nasle-
dnjih meril:

– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.

6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko 

odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. 
Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega 
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar 
se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s 
kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno 
razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda so-
glasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop 
svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanaliza-
cijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s 
kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.

(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki 
jih je treba izvesti na javnem kanalizacijskem, vodovodnem ali 
cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogoči-
tve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se 
ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih 
odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.

7. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne  

površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlo-

risne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja 
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

8. člen
(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za 
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre-
mo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti

Oznaka 
v klasifikaciji 

objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
   – enostanovanjske stavbe 1,00

111
11100

Večstanovanjske stavbe
   – dvostanovanjske stavbe
   – tri- in večstanovanjske stavbe
   – stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

1,10
1,30
0,70

112
11210
11221
11222

Stanovanjske stavbe za posebne namene
   – stanovanjske stavbe za posebne namene 0,70

113
11300

Gostinske stavbe
   – hotelske in podobne gostinske stavbe
   – gostilne, restavracije in točilnice
   – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,20
1,20
1,20

121
12111
12112
12120



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 4581 

Vrsta objekta Kdejavnosti

Oznaka 
v klasifikaciji 

objektov CC-SI
Upravne in pisarniške stavbe
   – stavbe javne uprave
   – stavbe bank, pošt, zavarovalnic
   – druge upravne in pisarniške stavbe

1,30
1,30
1,30

122
12201
12202
12203

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
   – trgovske stavbe
   – sejemske dvorane, razstavišča
   – bencinski servisi
   – stavbe za druge storitvene dejavnosti

1,30
1,30
1,30
1,30

123
12301
12302
12303
12304

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
   – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe
   – garažne stavbe

1,00
0,70

124

12410
12420

Industrijske stavbe in skladišča
   – industrijske stavbe
   – rezervoarji, silosi in skladišča

0,80
1,00

125
12510
12520

Stavbe splošnega družbenega pomena
   – stavbe za kulturo in razvedrilo
   – muzeji in knjižnice
   – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
   – stavbe za zdravstvo
   – športne dvorane

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

126
12610
12620
12630
12640
12650

Druge nestanovanjske stavbe
   – stavbe za rastlinsko pridelavo
   – stavbe za rejo živali
   – stavbe za spravilo pridelka
   – druge nestanovanjske kmetijske stavbe
   – stavbe za opravljanje verskih obredov
   – pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
   – kulturni spomeniki
   – druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od 
v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

9. člen
(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in 
nove komunalne opreme je razviden iz preglednice 2. 

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme

Komunalna oprema Obračunsko območje Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški  
v EUR

1. Vodovodno omrežje VOD 16.963.750 3.235.860
2. Kanalizacijsko omrežje KAN 20.178.250 3.550.477
3. Cestno omrežje CES 26.419.560 8.399.282
4. Ravnanje z odpadki ODP 295.109 295.109

10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne 

površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)

Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine 
objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri 
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s 
posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k 
programu opremljanja in  določila 6. člena tega odloka. 

Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo 

Postavka Obračunsko območje Cp
(v EUR/m2)

Ct
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje VOD 0,386 3,992
2. Kanalizacijsko omrežje KAN 0,794 5,838
3. Cestno omrežje CES 0,980 10,110
4. Ravnanje z odpadki ODP 0,034 0,355
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11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posame-
zno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem 
območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opre-
me na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri 
komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega 
letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme se izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

(2) Površina parcele se za objekte, za katere se še pri-
dobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih pro-
storskih aktov Občine Metlika. Za parcelo se šteje tudi gradbe-
na parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na 
način, določen s prejšnjim odstavkom se parcela za odmero 
komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se po-
množi s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi 
izvedbenimi akti (občinskim podrobnim prostorskim načrtom) 
se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno 
z grafičnim delom prostorskega akta.

(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere 
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisne površine objekte, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

13. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste 

obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej 
odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoje-
čega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za 
izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in 
starim stanjem objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za 
objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru 
pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že 
poravnan.

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji 
formuli:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno 
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija iz-
vedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo 
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega po-
sebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega 
odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale 
za odmero potrebne parametre.

14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način:

KP = Σ KPi

Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto 

komunalne opreme.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z 
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe 
gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo 
na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezanče-
vem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je po-
treben za odmero komunalnega prispevka.

(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v 
primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16. člen
(rok za izdajo odločbe)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne 
vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi tretjega odstavka 
20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je 
rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani 
odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri ko-
munalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem 
roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti pla-
čilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v 
odločbi.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na 
komunalno opremo.

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z 
78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B 
in 57/12 – ZUPUDPP-A), v kateri se natančno opredelijo po-
godbene obveznosti obeh pogodbenih strank.

18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora 
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni 
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zave-
zancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri 
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede 
plačila navedejo na odločbi.
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(2) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pri-
stojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo 
gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano 
oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunal-
nega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se 
na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k 
vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni 
vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbe-
no dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje 
prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ 
občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.

19. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav-
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, 
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 
Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega 
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo 
objektov, kjer je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
Občina Metlika. V primerih, kjer je Občina Metlika investitor 
ali lastnik samo dela objekta se pri odmeri upošteva enak 
delež olajšave, kot je delež Občine Metlika v skupni površini 
objekta.

(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali 
v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih 
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če 
tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru 
mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

(4) Komunalni prispevek se ne plača za izboljšanje opre-
mljenosti stavbnega zemljišča obstoječih stanovanjskih stavb 
(šifra po enotni klasifikaciji objektov CC-SI: 11) ter drugih 
nestanovanjskih stavb (šifra po enotni klasifikaciji objektov 
CC-SI: 127), ki imajo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma so 
zgrajeni skladno z veljavno zakonodajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero  

komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih 
predpisih.

22. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-15/2013-1
Metlika, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

PIRAN

1491. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Sečovlje – Agraria

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št 33/07, 108/09 in 57/12), 33. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne ob-
jave št. 46/2007 – UPB) župan Občine Piran sprejme

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Sečovlje – Agraria

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PRO-
STORSKEGA NAČRTA

Podana je pobuda za izdelavo prostorskega akta, ki bo 
podal pogoje za ureditev prostora v neposredni bližini centra 
Sečovelj, kjer so danes zapuščena skladišča »Agrarie«. Objekti 
so že dlje časa neuporabni in so predvideni za rušenje.

Nova ureditev predvideva gradnjo stanovanjsko poslovnih 
objektov, ureditev prometnih površin, energetske in komunalne 
infrastrukture in zelenih površin.

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja 
in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko 
ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave 
v obstoječe in komunalno omrežje.

PREDMET IN IZHODIŠČA
Območje predvidene zazidave je prometno dostopno z 

obstoječe lokalne ceste, ki se v neposredni bližini navezuje na 
regionalno cesto Portorož–mejni prehod Dragonja.

Predvideno zazidavo tvorijo trije objekti tlorisne oblike 
črke »L« obkrožajo osrednji odprt prostor – trg. Objekti in odprt 
prostor, ki ga obkrožajo so podkleteni v celoti.

2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje OPPN je veliko približno 0,4 ha in 

obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč:
5469/1, 1395, 1396, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/6, 

1397/7, 1402/1, 1402/3, 1403, 1404, vse k.o. Sečovlje.
Glede na smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča 

strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi 
spremeni.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEO-
DETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S 
FINANCIRANJEM

Za pripravo OPPN bodo uporabljene strokovne podlage, 
študije in raziskave, ki so bile ali bodo izdelane za obravnavano 
in kontaktna območja.

Za območje OPPN je izdelana idejna zasnova, na osnovi 
katere se, v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, predvidi 
osnovne usmeritve za izdelavo OPPN. Na podlagi smernic no-
silcev urejanja prostora in stališč do pripomb, podanih na javni 
razgrnitvi se pripravijo rešitve za območje OPPN.

Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s po-
stopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevodi, program 
opremljanja itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stro-
ške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki 
bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev 
urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb 
na osnutek OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka ob-
stoječega stanja.

4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE 
OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ

Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2013. Podrobna 
faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s 
terminskim planom.

Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske 
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je 
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potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in 
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci ure-
janja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz 
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.

FAZA NOSILEC ROK
Sklep o začetku priprave 
OPPN

UOP, župan, 
načrtovalec

maj 2013

Objava sklepa v uradnem 
glasilu in svetovnem spletu 

župan, UOP maj 2013

Priprava osnutka načrtovalec junij 2013
Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev 
smernic, pridobitev smernic 
in pridobitev obvestila MKO 
za varstvo okolja o izvedbi 
celovite presoje vplivov na 
okolje

načrtovalec 
pripravi vlogo, 
posreduje UOP

30 dni  
(junij–julij 
2013)

Analiza smernic in dopolnitev 
osnutka OPPN

načrtovalec julij 2013

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka OPPN; 
objava v svetovnem spletu in 
na krajevno običajen način

župan, UOP 7 dni pred 
pričetkom 
javne 
razgrnitve
avgust 2013

Javna razgrnitev  
in obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN  
z evidentiranjem vseh pisnih 
pripomb

UOP, 
načrtovalec

avgust– 
september 
2013

Priprava stališča do pripomb 
in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

načrtovalec 
UOP, župan

oktober 2013

Prva obravnava na OS občinski svet november 
2013

Objava stališč do pripomb  
na krajevno običajen način, 
pisna seznanitev lastnikov 
parcel na območju OPPN

UOP november 
2013

Oblikovanje predloga OPPN 
na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti 

načrtovalec december 
2013

Pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora na 
dopolnjen predlog OPPN  
in opredelitev pristojnih 
ministrstev o sprejemljivosti 
OPPN, kolikor je potrebna 
celovita presoja vplivov  
na okolje 

UOP, 
načrtovalec

december 
2013–januar 
2014

Priprava usklajenega 
predloga OPPN

načrtovalec januar 2014

Druga obravnava in sprejem 
odloka na občinskem svetu

župan, občinski 
svet

februar 2014

Objava odloka v uradnih 
objavah 

UOP februar 2014

Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno 
izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje 
celotni postopek ustrezno podaljša.

Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega 
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo 
na potek sprejemanja prostorskega akta.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMER-
NICE IN MNENJA

Pobudnik in naročnik OPPN je: PLAN INVEST d.o.o. Ulica 
Božidarja Jakca 9, 6320 Portorož.

Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in 
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Izdelovalec OPPN je: Studio arhitektura d.o.o., Pittonijeva 
9, 6310 Izola.

Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 

za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana;

3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje 
Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;

4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, 
Pristaniška 12, 6000 Koper;

5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana;

6. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg 
bratstva 1, 6330 Piran;

7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina 
Kristana 1, 6310 Izola;

8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 
Koper;

9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 
Piran;

10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Ko-
per, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;

11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 
Koper;

12. Petrol d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje 

lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt 

pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu 
za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja pro-
stora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Št. 3505-3/2009
Piran, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l'art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 
108/09 e 57/12), l'art 33 della Legge sulle autonomie locali 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – te-
sto unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l'art. 31 dello Statuto del 
Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), 
il Sindaco del Comune di Pirano approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore 

Particolareggiato comunale (PRPC) “Sicciole – 
Agraria”

1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVA-
ZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE

È stata presentata un’iniziativa che propone la creazione 
di un documento di pianificazione territoriale, che stabilisca le 
condizioni e le modalità di organizzazione dello spazio nelle 
immediate vicinanze del centro di Sicciole dove attualmente 
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sorgono i magazzini abbandonati dell "Agraria". Le strutture 
già da tempo in disuso e obsolete sono destinate alla demo-
lizione.

La nuova regolamentazione prevede la costruzione di 
immobili di carattere commerciale e residenziale, la regola-
mentazione delle aree di traffico, delle infrastrutture energe-
tiche e delle infrastrutture comunali nonché delle aree verdi.

Nella predisposizione del piano particolareggiato è ne-
cessario considerare il carattere della zona e adeguarvi la 
tipologia delle nuove costruzioni. Con la zonizzazione prevista 
è necessario garantire l'inclusione ottimale di tali costruzioni 
nell'esistente rete delle infrastrutture pubbliche.

FINALITÀ E PREMESSE
L'area della prevista edificazione è accessibile, per 

quanto concerne il traffico, dall’esistente strada locale che 
nelle immediate vicinanze si immette nella strada regionale 
Portorose–valico di Dragogna.

La realizzazione si articolerà in tre edifici, con pianta 
a forma di L, a circondario dello spazio centrale aperto – la 
piazza. Sia gli edifici che la piazza saranno realizzati con 
piani interrati.

2. AREA D’INTERVENTO
L’area interessata dal PRPC misura indicativamente 

0,4 ettari ed è costituita dai seguenti appezzamenti, particelle 
catastali o parti delle stesse n.:

5469/1, 1395, 1396, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/6, 
1397/7, 1402/1, 1402/3, 1403, 1404, tutte c.c. Sicciole.

In relazione ai risultati delle analisi scientifiche ed alle 
linee guida promosse dai responsabili della pianificazione 
territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulte-
riori variazioni.

3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIEN-
TIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA 
ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL 
PROGETTO

Per la predisposizione del piano particolareggiato saran-
no utilizzati i documenti di riferimento, gli studi e le ricerche 
realizzati o da realizzarsi per l'area in oggetto e le contermini.

Per la zona osservata è stato già elaborato un progetto 
ideale, dal quale scaturiscono gli orientamenti base necessari 
alla stesura del PRPC, in linea con le leggi e con gli atti di 
rango minore. In conformità alle linee guida promosse dai 
responsabili della pianificazione territoriale e viste le posizio-
ni prese in merito alle osservazioni presentate in occasione 
dell’esposizione pubblica e del dibattito pubblico, si procede 
quindi alla predisposizione delle soluzioni tecniche per la zona 
interessata dal PRPC.

I costi complessivi di predisposizione ed approvazione 
del PRPC (pubblicazione ufficiale, acquisizione di direttive 
e di pareri rilevanti, traduzioni, ecc.) sono a carico del pro-
motore. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che 
potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi 
scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano 
territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianifi-
cazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osser-
vazioni espresse sulla base del PRPC, ecc.) e dei costi della 
rilevazione geodetica dello stato di fatto dell'area in questione.

4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MO-
DIFICHE DEL PRPC E PER OGNI FASE

La predisposizione del PRPC è prevista per l’anno 2013. 
La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione 
del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.

Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai 
termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È 
tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convo-
cazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di 
coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione 
territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di 
determinate fasi o della data di approvazione finale del piano 
territoriale.

FASE RESPONSABILI SCADENZA

Delibera d’avvio stesura 
del PRPC

U.A.T. (Ufficio 
ambiente e 
territorio), 
Sindaco, 
progettista

Maggio 2013

Pubblicazione della 
delibera attraverso  
i mezzi d'informazione 
ufficiali ed internet 

Sindaco, U.A.T. Maggio 2013

Redazione della bozza Progettista Giugno 2013

Invito ai responsabili 
della pianificazione 
territoriale in relazione 
all’acquisizione delle 
direttive, e ottenimento 
delle direttive e delle 
informazioni da parte 
del Ministero Agricoltura 
e Ambiente, relative 
alla tutela ambientale e 
concernenti la necessità 
di esecuzione della 
revisione completa di tutti 
gli effetti sull'ambiente

Il progettista 
prepara la 
domanda, l’U.A.T. 
la inoltra

30 giorni 
(Giugno–Luglio 
2013)

Analisi delle direttive ed 
integrazione della bozza 
del PRPC

Progettista Luglio 2013

Avviso pubblico 
sull'esposizione in libera 
visione e sul dibattito 
pubblico della bozza 
integrata del PRPC; 
pubblicazione su internet 
e secondo prassi locale

Sindaco, U.A.T. 7 giorni prima 
dell’inizio 
dell’esposizione 
pubblica 
Agosto 2013

Esposizione pubblica e 
dibattimento della bozza 
integrata del PRPC con 
la rilevazione di tutte le 
osservazioni scritte

U.A.T., progettista Agosto– 
Settembre 
2013

Presa di posizione in 
relazione alle proposte ed 
osservazioni presentate 
all'esposizione pubblica e 
al dibattito pubblico

Progettista, 
U.A.T., Sindaco

Ottobre 2013

Prima lettura del 
Consiglio comunale

Consiglio 
comunale

Novembre 
2013

Pubblicazione, secondo 
prassi locale, delle 
posizioni in merito 
alle osservazioni, 
informazione scritta ai 
proprietari delle particelle 
nella zona del PRPC

U.A.T. Novembre 
2013

Redazione della proposta 
di PRPC in osservanza 
delle posizioni relative 
alle proposte ed 
osservazioni espresse dal 
pubblico

Progettista Dicembre 2013
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FASE RESPONSABILI SCADENZA

Acquisizione dei pareri 
da parte dei responsabili 
per la pianificazione 
territoriale in merito alla 
proposta integrata del 
PRPC e dei pareri dei 
ministeri competenti in 
merito alla compatibilità 
del PRPC, ove sia 
necessaria una revisione 
completa degli effetti 
sull'ambiente

U.A.T., progettista Dicembre 
2013–Gennaio 
2014

Stesura della proposta 
armonizzata del PRPC

Progettista Gennaio 2014

Seconda lettura e 
adozione dell’atto da 
parte del Consiglio 
comunale 

Sindaco, 
Consiglio 
comunale

Febbraio 2014

Pubblicazione dell’atto 
nella Gazzetta ufficiale

U.A.T. Febbraio 2014

Se in base alla comunicazione del Ministero Agricoltura e 
Ambiente si constata che è necessario elaborare una relazione 
sull'impatto ambientale, l'intero procedimento si protrarrà in 
ordine al relativo disposto di legge.

Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronopro-
gramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, 
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad 
influenzare l'approvazione dell'atto in questione.

5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI

Promotore e committente del PRPC è: la società PLAN 
INVEST d.o.o., Via Božidar Jakac 9, 6320 Portorose.

Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Co-
mune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 
6330 Pirano.

Elaboratore del PRPC è: la società Studio arhitektura 
d.o.o., Via degli Artigiani 1, 6000 Capodistria.

I responsabili competenti riguardo alla pianificazione ter-
ritoriale:

1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 
1000 Lubiana,

2. Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Set-
tore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,

3. Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprenso-
rio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,

4. Ministero Agricoltura e Ambiente, Agenzia RS per l’am-
biente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino 
Mare Adriatico, Dipartimento Mare Adriatico e Fiumi dell'Adria-
tico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria,

5. Ministero per l’Istruzione, le Scienze, la Cultura e lo 
Sport, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000 Lubiana,

6. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale 
di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,

7. Istituto per la protezione della natura della Repubblica 
di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 
6310 Isola,

8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 
6000 Capodistria,

9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, 6330 
Pirano,

10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione 
Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria,

11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 
9, 6000 Capodistria,

12. Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000 
Capodistria,

13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per 
il settore delle strade locali.

In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in 
materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene 
inviato anche al Ministero Agricoltura e Ambiente, Direttora-
to per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 
1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato 
è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.

Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata 
la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori 
di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente 
inseriti nel rispettivo procedimento.

6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet 

e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è 
immediatamente eseguibile.

N. 3505-3/2009
Pirano, 24 aprile 2013

Il sindaco
Comune di Pirano

Peter Bossman m.p.

RADEČE

1492. Zaključni račun proračuna Občine Radeče 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet 
na 20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče 

za leto 2012.

2. člen
VIŠINA PRORAČUNA
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2012 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 4.320.186,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.352.169,43

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.870.847,19
700 Davki na dohodek in dobiček 2.565.288,00
703 Davki na premoženje 169.033,67
704 Domači davki na blago in storitve 136.527,15
705 Davki na mednarodno trgovino 
in transakcije
706 Drugi davki –1,63

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 481.322,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 424.922,39
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711 Takse in pristojbine 1.803,60

712 Denarne kazni 1.040,28

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 5.128,91

714 Drugi nedavčni prihodki 48.427,06

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 34.735,83

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 33.200,00

721 Prihodki od prodaje zalog 1.535,83

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja –

73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) –

730 Prejete donacije iz domačih virov –

731 Prejete donacije iz tujine –

732 Donacije za odpravo posledic 
naravnih nesreč –

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 933.281,63

740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 175.752,05

741 Prejeta sredstva iz državn. 
proračuna iz sred. proračuna 
Evropske unije 757.529,58

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (740+741) –

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij –

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 5.739.799,87

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 623.602,65

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 244.204,13

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 36.292,26

402 Izdatki za blago in storitev 302.473,76

403 Plačila domačih obresti 27.934,80

409 Rezerve 12.697,70

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.978.439,51

410 Subvencije 41.006,35

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 338.560,47

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 161.791,89

413 Drugi tekoči domači transferi 1.437.080,80

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.012.702,02

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.012.702,02

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 125.055,69

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 25.079,99

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 99.975,70

450 Plačila sredstev v proračun 
Evropske unije

III./2 (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) (I. – II.) –1.419.612,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752+753) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –

751 Prodaja kapitalskih deležev –

752 Kupnine iz naslova privatizacije –

753 Prejeta vračila danih posojil 
subjektom, vključenim v enotno 
upravljanje sredstev sistema EZR –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –

440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb –

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije –

443 Povečanje namen. premož. v jav. 
skladih in drugih prav. osebah jav. 
prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti –

444 Dana posojila subjektom, 
vključenim v enotno upravljanje 
sredstev sistema EZR –

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽE (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.365.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.365.000,00

500 Domače zadolževanje 1.365.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 151.162,75

55 ODPLAČILA DOLGA 151.162,75

550 Odplačila domačega dolga 151.162,75

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –205.775,73

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 1.213.837,25

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.419.612,98

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA 226.118,00

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 

2012 znaša 4.834,92 EUR. Sredstva rezerv za naravne ne-
sreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja 
pa 33.790,43 EUR.
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4. člen
Namenska sredstva leta 2012 v višini 121.436,83 EUR se 

v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namen-
ska sredstva leta 2012 v višini 4.540,78 EUR pa se razporedijo 
in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Radeče za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2013
Radeče, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

SEVNICA

1493. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 
110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 
21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Sevnica za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Sevnica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani 
Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prej-
šnjega člena.

Št. 410-0062/2012
Sevnica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1494. Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Sevnica za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12; v 
nadaljevanju: ZJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 
21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica  

za leto 2013
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 (Ura-
dni list RS, št. 106/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Proračun Občine Sevnica za leto 2013 je določen:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
Skupina/podskupine kontov Proračun 

leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 18.168.721

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.084.403
70 DAVČNI PRIHODKI 12.178.959

700 Davki na dohodek in dobiček 11.296.459
703 Davki na premoženje 532.300
704 Domači davki na blago in storitve 350.200

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.905.444
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.551.907
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Denarne kazni 8.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 152.987
714 Drugi nedavčni prihodki 185.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 325.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 325.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.759.318
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.512.519
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.246.799
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.863.663
40 TEKOČI ODHODKI 3.830.099

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 753.878

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 120.092

402 Izdatki za blago in storitve 2.412.119

403 Plačila domačih obresti 148.915

409 Rezerve 395.096

41 TEKOČI TRANSFERI 7.150.411

410 Subvencije 777.050

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.942.349

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 330.911

413 Drugi tekoči domači transferi 2.100.101

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.733.153

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.733.153

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 150.000

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 15.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
upor. 135.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 305.058

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
TER VRAČILA KAPITALSKIH 
DELEŽEV(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 550.000

50 ZADOLŽEVANJE 550.000

500 Domače zadolževanje 550.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.057.304

55 ODPLAČILA DOLGA 1.057.304

550 Odplačila domačega dolga 1.057.304

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) –202.246

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –507.304

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –305.058

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0039/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih taksah in drugih prihodkih 
iz naslova uporabe javnih površin ter drugih 
nepremičnin v lasti Občine Sevnica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 
36/11, 40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sev-
nica na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o občinskih taksah in drugih prihodkih  

iz naslova uporabe javnih površin  
ter drugih nepremičnin v lasti  

Občine Sevnica

1. člen
V 3. členu Odloka o občinskih taksah in drugih prihod-

kih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin 
v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 
41/09, 51/12) se v prvi alineji na koncu besedila pred 
podpičjem doda besedilo »ter za začasno uporabo javnih 
površin«.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti 

Občine Sevnica v gospodarske, gostinske, negospodarske in 
druge začasne namene (npr. premične gostinske in trgovske 
prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stoj-
nic, gradbenih odrov in drugih začasnih premičnih objektov) 
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ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka) znaša 
dnevna taksa za zasedene površine za:

a) sejem 12,50 EUR/na parkirno mesto
b) kioski, stojnice, premične prikolice, vozila, prirejena 

vozila in drugi začasni objekti
– za prodajo blaga in storitev (npr. opravljanje go-

stinske, turistične dejavnosti, slaščičarno, trgovino, prodaja 
sadja in zelenjave, potujoče prodajalne, ponujanje storitev 
in podobno) 0,35 EUR/m2

– za negospodarske namene, humanitarno dejavnost, 
promocijo društev in neprofitnih organizacij, zbiranje podpi-
sov in podobno 0,11 EUR/m2

c) gostinske terase in vrtovi, površine pred poslovnimi 
prostori in druge podobne površine 0,15 EUR/m2

č) za gradbišča in druge začasne namene, ki niso zajeti 
v prejšnjih točkah 0,07 EUR/m2

d) opravljanje taksi službe (uporaba enega avtoparka) 
2,00 EUR.

Za neprekinjeno uporabo javnih površin in drugih ne-
premičnin v lasti Občine Sevnica se celotna občinska taksa, 
izračunana po prvem odstavku tega člena, pomnoži s fak-
torjem:

– 0,75 za neprekinjeno uporabo nad vključno 7 dni
– 0,60 za neprekinjeno uporabo nad vključno 30 dni
– 0,40 za neprekinjeno uporabo nad vključno 180 dni
– 0,30 za neprekinjeno enoletno uporabo.
Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti 

Občine Sevnica na območjih zelenih površin ter kmetijskih in 
gozdnih zemljišč skladno z občinskim prostorskim načrtom 
se izračunana občinska taksa po prvem in drugem odstavku 
tega člena dodatno pomnoži s faktorjem 0,60.

Ne glede na izračunano občinsko takso po prejšnjih 
odstavkih tega člena občinska taksa za posamezni taksni 
predmet ne more znašati manj kot 5,00 EUR.«

3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se četrta alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– društva, zveze društev, javni zavodi in druge nepro-

fitne organizacije,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi po prejšnjem odstavku odloči pristojni or-

gan na podlagi vpogleda v javne evidence oziroma dokazil, 
ki jih predloži zavezanec.«

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

»12. člen
(odmera občinske takse in drugih dajatev)

Takso in druge dajatve po tem odloku odmerja Občin-
ska uprava Občine Sevnica (v nadaljevanju: pristojni organ).

Zavezanci za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev 
so dolžni vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero 
občinske takse ali druge dajatve, prijaviti pristojnemu organu 
v roku 15 dni od nastale spremembe.

V primeru, da taksni zavezanec ne poda prijave pred 
uporabo javne površine in drugih nepremičnin v lasti Občine 
Sevnica skladno z 11. členom tega odloka in ne sporoči 
vsake spremembe skladno s prejšnjim odstavkom, se od-
meri taksa oziroma druga dajatev po podatkih, ki jih ugotovi 
pristojni organ ali jih prejme od pooblaščene osebe, pristojne 
za nadzor nad določbami tega odloka.«

5. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.

6. člen
V 14. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Rok za plačilo občinske takse in druge dajatve po tem 

odloku se določi v izdanem dovoljenju (odločbi) oziroma 
pogodbi. Za daljšo neprekinjeno uporabo se lahko določi 
plačilo občinske takse v več obrokih.«

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta novi drugi 
in tretji odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1496. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu 
in o določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 – Odl. 
US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 
in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 
103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 
24. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu in o določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini  

na domu

1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni social-

no varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal 
izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 
18,14 EUR za opravljeno uro storitve.

2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve sub-

vencionirala v višini 12,48 EUR na uro oziroma v višini 73,5 % 
cene storitve.

3. člen
Cena storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR na uro.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 
2013 dalje.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč dru-
žini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 4591 

družini na domu, številka 122-0083/2012, z dne 18. 10. 2012, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/12.

Št. 122-0037/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1497. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih 
zemljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C) ter 8. in 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je 
Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 
sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 

na parceli številka 2215, k.o. Studenec

1. člen
Na pobudo investitorja – lastnika zemljišča se razširi 

območje stavbnih zemljišč na parc. št. 2215, k.o. Studenec v 
velikosti 1.021,00 m², v delu označenem v strokovni podlagi, ki 
je priloga tega sklepa.

2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen 

izgradnje objekta za kmetijsko dejavnost – objekta za hrambo 
kmetijskih strojev, orodja in kmetijske mehanizacije.

3. člen
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa ob-

močje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta sklep 
nanaša. Na območju širitve se upoštevajo prostorsko izvedbeni 
pogoji določeni z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.), ki 
veljajo za gradbeno enoto PS11.gs, s katero je območje širitve 
funkcionalno povezano.

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

listu Republike Slovenije.
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v 

dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objekta na območju širitve.

Št. 3505-0001/2013
Sevnica, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

STRAŽA

1498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Straža

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 29. člena in pr-
vega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji 
dne 18. 4. 2013 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
S T A T U T A 
Občine Straža

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Statut Ob-

čine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 24/08, v nadaljevanju 
Statut).

2. člen
V Statutu se v 7. točki 6. člena doda nova 13. točka, ki 

se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«

3. člen
21. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

določa zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta 

se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisne-
ga obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko ob-
činski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za 
prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat 
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora 
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu 
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne 
odstopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob-
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski 
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka 
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. 
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega 
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni 
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo 
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi 
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je 
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik 
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta 
kandidat izvoljen.

Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprej-
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega 
odstavka tega člena.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta določa zakon.«

4. člen
Naslov tretjega poglavja »3. Župan« se dopolni z besedo 

»podžupan«, tako da se po novem glasi: »3. Župan in podž-
upan«.

5. člen
Peti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da 

bo funkcijo opravljal poklicno.

6. člen
30. člen Statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata županu in podžupanu 

ureja zakon.
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Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o 
odločitvi župana.

Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na 
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi 
za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.

Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o 
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno 
komisijo.

Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprej-
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega 
odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot 
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska 
volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred-
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana za-
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.«

7. člen
Tretji odstavek 33. člena Statuta se spremeni tako, da se 

po novem glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora osnutek poročila. katerega obvezne sestavine določi mi-
nister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor 
in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst 
dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne 
navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, 
pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posa-
mezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo 
kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinski-
mi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. Na podlagi osnutka 
poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi 
odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni 
akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. 
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu 
sodišču.«

8. člen
Tretji odstavek 45. člena Statuta se spremeni tako, da se 

po novem glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo de-

lovnih mest v občinski upravi določi župan.«

9. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-5/2008-7
Straža, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.

1499. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Straža

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 

76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-
267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) 
ter 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, 
št. 7/07 in 24/08) in je Občinski svet Občine Straža na 20. redni 
seji dne 18. 4. 2013 sprejel

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Straža

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Poslovnik Občinskega 

sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 24/08, v 
nadaljevanju: Poslovnik).

2. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »dosedanji 

župan« spremeni z »najstarejši član sveta oziroma član 
sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi občin-
ski svet«.

3. člen
V tretjem odstavku 21. člena se v drugi povedi črta 

besedilo »po sklepu občinskega sveta ali«.

4. člen
V prvem odstavku 22. člena se rok za pošiljanje vabila 

za sklic redne seje spremeni iz 7 na 10 dni.
Spremeni se tretji odstavek 22. člena Poslovnika tako, 

da se po novem glasi:
»Gradivo za sklic seje se članom občinskega sveta 

posreduje v elektronski obliki, ki omogoča možnost vnosa 
komentarjev, na upravičeno zahtevo pa tudi v fizični obliki.«

5. člen
Spremeni se drugi odstavek 25. člena Poslovnika tako, 

da se po novem glasi:
»Sklic in gradivo za korespondenčno sejo se svetnikom 

posreduje v obliki, kot jo določa tretji odstavek 22. člena.«

6. člen
Spremeni se 65. člen Poslovnika tako, da se po novem 

glasi:
»Varnostni sosvet ima predsednika in štiri člane in 

obravnava:
– preventivne programe na področju prepovedanih 

drog,
– preventivne programe o varnosti v cestnem prometu, 

javnega reda in preprečevanju kriminala,
– daje predloge o varnosti v občini,
– sodeluje s policijo in varnostnimi službami ter društvi, 

ki se ukvarjajo s preventivo na teh področjih.«

7. člen
Tretji odstavek 70. člena Poslovnika se spremeni tako, 

da se po novem glasi:
»Gradivo za sejo delovnega telesa se članom delov-

nega telesa posreduje v obliki kot jo določa tretji odstavek 
22. člena najmanj 5 dni pred sejo delovnega telesa, razen 
v izjemnih in utemeljenih primerih. Mnenja in stališča de-
lovnega telesa se posredujejo na način kot je opredeljen za 
pošiljanje gradiva za sejo delovnega telesa.«

8. člen
Spremeni se 99. člen Poslovnika tako, da se po novem 

glasi:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 

občine.
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Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo de-
lovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne 
razprave.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po 
določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem 
dopolnjenega predloga proračuna.«

9. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-4/2008-7
Straža, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.

1500. Zaključni račun proračuna Občine Straža 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) in 15. ter 
97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je 
občinski svet na 20. seji dne 18. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža 
za leto 2012.

Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 
obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. Skupaj prihodki 3.697.396 EUR

II. Skupaj odhodki 4.439.578 EUR

III. Proračunski presežek –742.182 EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev  0 EUR

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0 EUR

VI. Prejeta minus dana posojila 
in sprememba kapitalskih deležev  0 EUR

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje 0 EUR

VIII. Odplačilo dolga 0 EUR

IX. Sprememba stanja sredstev na računu –742.182 EUR

X. Neto zadolževanje 0 EUR

XI. Neto financiranje 742.182 EUR

Stanje sredstev na računih na dan 
preteklega leta  754.207 EUR

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.

Št. 41000-3/2013-1
Straža, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.

1501. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu 
v Občini Straža

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 122/07), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 6/12) in 
19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 
27/08) je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji dne 
18. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

1. člen
Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših 

občanov Novo mesto soglasje:
1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 
20,36 € na efektivno uro oziroma 7,00 € na efektivno uro za 
uporabnika ter 13,36 € subvencija občine.

2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah 
in ponoči v višini 24,73 € na efektivno uro oziroma 8,50 € na 
efektivno uro za uporabnika ter 16,23 €/uro subvencija občine.

3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela pro-
stih dnevih v višini 26.75 € na efektivno uro oziroma 9.20 € na 
efektivno uro za uporabnika ter 17,55 €/uro subvencija občine.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013.

Št. 122-3/2013-6
Straža, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI

1502. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno 
pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet 
Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in sestavine odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelala družba 
Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, pod št. 194-03-09.

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Besedilo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe,
II. Splošne določbe,
III. Splošni prostorsko izvedbeni pogoji,
IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji,
V. Prehodne in končne določbe.
Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.
Priloga 2 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA.
(4) Kartografski del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta vsebuje naslednje karte:
1. Pregledna karta občine, M = 1:50 000;
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključnih omrežij gospodarske javne infra-

strukture, M = 1:50 000;
3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izved-

benih pogojev, M = 1:5000;
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M = 1:5000;
5. Prikaz območij enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov, 

M = 1:5000.
(5) Vsi varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v Prikazu stanja prostora (obvezna priloga k OPN), ki se ga sproti ob-

navlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih predpisov, 
ki zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva tako pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem 
postopku.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan 
uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov in posameznih sektorskih 
predpisov.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(vsebina izvedbenega dela)

(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši načrt).
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem 

umeščanju in gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih 
posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.

(3) Poleg določb tega izvedbenega dela, je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe 
prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne 
režime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost 
upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.
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4. člen
(označevanje enot urejanja prostora)

(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcio-

nalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:
ŠM_1  ŠM – oznaka funkcionalne enote,
1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote.

5. člen
(funkcionalne enote)

Enote urejanja prostora se za potrebe označevanja združujejo v funkcionalne enote.
Preglednica 1: Funkcionalne enote

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA IME ENOTE UREJANJA PROSTORA

GD Gradišče

GR Gozd – Reka

JA Jablanica

JV Ježni Vrh

LB Liberga

PO Poljane

RA Račica

ŠM Šmartno

ŠT Štanga

VT Vintarjevec

ŠP

državne in lokalne ceste
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 
1346 in 1347

ŠE
območje državnega lokacijskega načrta (Uredba o državnem lokacijskem 
načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško, Uradni list RS, št. 5/06, 
33/07 – ZPNačrt)

6. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni 
na:

– splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. poglavju,
– posebne prostorske izvedbene pogoje, določene v IV. poglavju in
– podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1.
(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja, razen če je s podrobnimi ali posebnimi prostor-

skimi izvedbenimi pogoji določeno drugače.
(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih 

vrstah namenske rabe. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo posebni pogoji.
(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega 

načrta določeni tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma posebne prostorske iz-
vedbene pogoje. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali posebnih, veljajo podrobni pogoji.

(5) Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki 
so določene v IV. poglavju in v Prilogi 2.

7. člen
(splošna določila o namenski rabi prostora)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč – območja mineralnih surovin.
(2) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe, razen namenska raba gozd. 

Za območja stanovanj, centralnih dejavnosti, območja razpršene poselitve in kmetijska zemljišča je še podrobneje opredeljena 
podrobnejša namenska raba prostora glede na tipologijo gradnje oziroma glede lego v vinogradniških območjih.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so predsta-
vljene v spodnji Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji.
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Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora

OBMOČJA OSNOVNE 
NAMENSKE RABE

OBMOČJA PODROBNEJŠE 
NAMENSKE RABE

Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba 
glede na tipologijo gradnje

OBMOČJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

S – OBMOČJA STANOVANJ 

SS – stanovanjske površine SSs – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava
SSv – urbana večstanovanjska pozidava
SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava

SB – stanovanjske površine za posebne 
namene

SB – stanovanjske površine za posebne namene

SK – površine podeželskega naselja SKs – površine podeželskega naselja, mešano kmetije in 
stanovanjske hiše
SKg – kmetijsko-gospodarski objekti 

SP – površine počitniških hiš SP – površine počitniških hiš
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti

CU – osrednja območja centralnih dejavnosti

CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

CDi – dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa
CDk – kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom
CDv – verski objekti s pripadajočimi ureditvami

I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

B – POSEBNA OBMOČJA
BC – športni centri

Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

 
 

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP – parki
ZD – druge urejene zelene površine
ZK – pokopališča

P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN

 
 

PC – površine cest
PO – ostale prometne površine 

E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
E – območja energetske infrastrukture

O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
O – območja okoljske infrastrukture

A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
A – površine razpršene poselitve A – površine razpršene poselitve 

Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških 
območjih

OBMOČJA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ

K – OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

 

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniškem 
območju
K2 – druga kmetijska zemljišča
K2v – druga kmetijska zemljišča v vinogradniškem 
območju

OBMOČJA GOZDNIH 
ZEMLJIŠČ

G – OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

 G – gozdna zemljišča
OBMOČJA VODA V – OBMOČJA VODA
  VC – celinske vode
OBMOČJA DRUGIH 
ZEMLJIŠČ

L – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN

  LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora
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III. SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

III. 1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

8. člen
(vrste dopustnih gradenj)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji v zvezi z dopustnimi 
objekti in ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:

– gradnja novega objekta
– dozidava ali nadzidava k obstoječemu objektu,
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih stavbnih 

zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem in tretjem odstavku 23. člena tega 
odloka. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na 
zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, od-
stranitev objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.

(3) Dozidave se dovolijo v bruto tlorisni površini do 50 % osnovnega objekta.
(4) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji je dovoljena gradnja omrežij naslednje gospodarske javne infrastrukture, 

in sicer:
– cevovodi za pitno in odpadno vodo,
– elektroenergetski vodi,
– komunikacijski vodi,
– plinovodi,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– rekonstrukcije lokalnih cest.
(5) Dotrajani objekti, še zlasti objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo varnost prometa oziroma varnosti ljudi in imetja, se 

lahko odstranijo na podlagi pridobljenega ustreznega dovoljenja. Kadar nezakonito zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, 
so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta ali odstranitev objekta, ki naj preprečijo negativne 
posledice nevarne gradnje na okolico.

(6) Gradbeni odpadki se odvažajo na deponijo, urejeno za tovrstne odpadke, oziroma se ustrezno predelajo. V projektni 
dokumentaciji za predvideno gradnjo ali za poseg v prostor je treba opredeliti maksimalen obseg materiala, način odvoza in de-
poniranja ter ukrepe varovanja okolja in način sanacije deponiranega materiala.

9. člen
(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov)

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti grajeni v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost.

10. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)

(1) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s 
pretežno namembnostjo območja urejanja oziroma skladna z dodatno dovoljeno namembnostjo ob pogoju, da nova namembnost 
ne poslabšuje pogojev bivanja sosednjih objektov in ne spreminja namembnosti celotnega območja.

(2) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta, je glede na novo namembnost treba v 
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti tudi tehnične lastnosti objekta, ki vplivajo na njegovo požarno in potresno 
varnost.

III. 2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

11. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod terenom, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena naj-
manj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov 
določeno drugače. Izjemoma je dopustno graditi nad in pod terenom tudi bližje parcelni meji, če s tem pisno soglašajo lastniki 
sosednjih parcel, na katere meji objekt in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje parcel.

(2) Gradnja novih gradbeno-inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju 
mejaša pa izjemoma tudi manj.

(3) Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati utemeljitev 
posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov ter predložiti pisno soglasje 
lastnikov sosednjih parcel. Stavbe vključno z balkoni morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m, razen v primerih 
iz šestega odstavka tega člena.

(4) V primeru odstranitve obstoječe zakonito zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe na mestu poprej odstranjene stavbe, ki 
je po velikosti in namembnosti enaka odstranjeni stavbi, določila prvega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo.

(5) Če lastnika sosednjih zemljišč soglašata, se ograje postavljajo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov. Če se lastnika 
sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. Če je sosednje zemljišče 
javna cesta, je najmanjši odmik ograje od cestišča 2 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira 
vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni 
omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
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(7) V enotah urejanja z oznako IG in IK morajo biti nove stavbe od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 3 m, če je za-
gotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima parcelama, sicer je odmik od sosednje parcele 5 m 
oziroma skladen s predpisi iz varstva pred požarom.

(8) Gradnja objektov na stavbnih zemljiščih ob gozdnih površinah je dopustna v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba. Izje-
moma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in je pridobljeno soglasje pristojne gozdarske službe.

III. 3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti objektov ali prostorskih ureditev

12. člen
(določanje velikosti objektov)

(1) Merila za določanje velikosti objektov opredeljujejo:
FZ – Faktor zazidanosti zemljišča namenjenega za gradnjo. Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;
FI – Faktor izrabe zemljišča namenjenega za gradnjo Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;
FP – Faktor gradbene prostornine na zemljišču namenjenem za gradnjo;
DBP – Delež odprtih bivalnih površin na zemljišču namenjenem za gradnjo (izražen v odstotkih).
(2) V skladu z okvirnimi urbanističnimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave naj se glede zazidanosti upoštevajo normativi 

in standardi za posamezno dejavnost.
(3) Kadar za gradnjo višina objektov s tem odlokom ni natančno določena, je dopustna višina novega objekta toliko, kolikor 

znaša višina med koto pritličja in koto slemena najvišjega objekta na območju v oddaljenosti do 50 m od zemljišča namenjenega 
za gradnjo novogradnje, z izjemo cerkvenih zvonikov in drugih objektov (silosi, gasilski domovi).

(4) Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se določijo na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo 
za novogradnje. V primeru, da gre za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta na območju registrirane kulturne dediščine, je 
potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba zemljišča namenjenega za gradnjo (FI) večja od zazidanosti ali izrabe ze-
mljišča namenjenega za gradnjo, določene s tem prostorskim načrtom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez 
povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo 
novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.

(6) Kadar je s tem odlokom določena obvezna višina objektov, se poleg določb o obvezni višini objektov uporabljajo še določbe 
o FZ in DBP. Kadar pa s tem odlokom višina objektov ni določena oziroma je določena kot dopustna višina, se FI, FZ, DBP in FP 
uporabljajo v skladu s podrobnimi določbami tega odloka za enoto urejanja.

13. člen
(dopustna izraba prostora)

Preglednica 3: Faktor izrabe, faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin

Podrobnejša namenska raba FI (faktor izrabe) FZ (faktor zazidanosti) DBP (delež odprtih 
bivalnih površin - %)

SSs – prostostoječa stanovanjska pozidava / 0,3 20

SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava / 0,5 20

SSv – urbana večstanovanjska pozidava / 0,5 20

SKs – površine podeželskega naselja / 0,3 20

SKg – kmetijsko -gospodarski objekti / 0,4 15

SP – površine počitniških hiš / 0,3 20

SB– stanovanjske površine za posebne namene 1,1 / 20

Av– razpršena poselitev v vinogradniškem območju / 0,3 10

A-razpršena poselitev / 0,4 10

IG – gospodarske cone / 0,6 15

IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo / 0,7 15

CU – osrednja območja centralnih dejavnosti 1 0,8 10

CDv – verski objekti s pripadajočimi ureditvami 0,9 / 10

CDi – dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa 1 / 20

CDk – kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom 1 / 20

BC – športni centri 1 / 20

E – območja energetske infrastrukture 1 0,8 15

O – območja okoljske infrastrukture 0,9 / 15

PO – ostale prometne površine 0,7 0,3 10
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III. 4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

14. člen
(tipologija objektov)

Preglednica 4: Tip zazidave AE

Oznaka tipa 
objekta AE

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

nizki prostostoječi objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

– enostanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne 
stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do P+1+M;
– tloris mora biti podolgovat z razmerjem stranic minimalno 1:1,4, oziroma naj sledi tipičnemu razmerju 
značilnemu za stavbno dediščino v enoti urejanja prostora.

Oblikovanje 
fasade

– elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter vertikalna 
členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo 
usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. 
citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva fasade 
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter 
različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni 
do največ 25% fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– izjemoma se dovolijo ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni, a le do višine P+1 
(tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen);
– na strehah je dovoljena uporaba frčad, čopov, strešnih oken in zatrepov za potrebe osvetlitve mansarde 
v skupni velikosti največ 20% celotne strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo 
imeti enak naklon kot osnovna streha;
– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo segati nad 
slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. 
Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če 
se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina 
ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 5: Tip zazidave BE

Oznaka tipa 
objekta BE

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

nizki strnjeni objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

– objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višina do 3 etaže (P+1+M);
– vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M);
– dvojčki do 3 etaže (P+1+M).

Oblikovanje 
fasade

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so 
dopustni do največ 25 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških 
poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– dovoljene so dvokapne in enokapne strehe;
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, 
vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– dovoljeni so strešna okna, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, 
ob pogoju, da osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti in da so vse frčade v nizu poenoteno 
oblikovane;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
sleme strehe; fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa 
izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina 
ne sme biti trajno bleščeča.
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Preglednica 6: Tip zazidave BV

Oznaka tipa 
objekta BV

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

visoki podolgovati objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave podolgovati objekt, višinski gabarit več kot 3 etaže (bloki, poslovne palače)

Oblikovanje 
fasade

– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba  
lesa-uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so 
dopustni do največ 25 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških 
poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– izjemoma se dovolijo ravne strehe;
– pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih oken v 
skupni velikosti največ 20 % celotne strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo 
imeti enak naklon kot osnovna streha;
– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo segati nad 
slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. 
Posamezne objekte je potrebno reševati celovito in ne po delih; Fotovoltaične celice na kulturnih 
spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne 
strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina 
ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 7: Tip zazidave AV

Oznaka tipa 
objekta AV

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

visoki prosto stoječi objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

Prosto stoječ objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit več kot tri etaže 
(stolpiči, vila bloki, poslovni objekti).

Oblikovanje 
fasade

– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba  
lesa-uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so 
dopustni do največ 25 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških 
poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– izjemoma se dovolijo ravne strehe;
– pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih oken v 
skupni velikosti največ 20 % celotne strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo 
imeti enak naklon kot osnovna streha;
– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo segati nad 
slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. 
Posamezne objekte je potrebno reševati celovito in ne po delih; Fotovoltaične celice na kulturnih 
spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne 
strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina 
ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 8: Tip zazidave C

Oznaka tipa 
objekta C

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

kmetijsko-gospodarski objekti
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Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

– objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije in kmetijskih pridelkov ter objekti za rejo živali (hlevi, 
svinjaki, seniki, skednji, kozolci, kašče, hrami in drugi podobni objekti);
– višinski gabarit: do 2 etaži (P+1);
– tloris manj zahtevnih objektov mora biti podolgovat z razmerjem stranic min 1:1,5 oziroma naj sledi 
tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v enoti urejanja prostora.

Oblikovanje 
fasade

– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih 
umetniških poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina 
ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 9: Tip zazidave CV

Oznaka tipa 
objekta CV

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

kmetijsko-gospodarski objekti v vinogradniških območij

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

– objekti za shranjevanje kmetijskih pridelkov in manjše kmetijske mehanizacije (zidanice, kašče, hrami);
– največja dovoljena bruto etažna površina do 30 m2;
– višinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet (K+P), ki je lahko velika največ toliko kot bruto etažna 
površina etaže P; višina najvišje točke največ 6 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je 
hkrati strop nad prostorom.

Oblikovanje 
fasade

–fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih 
umetniških poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– strehe morajo biti krite s kritino opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 10: Tip zazidave D

Oznaka tipa 
objekta D

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

nizki podolgovati objekti z dvokapno streho

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

– prostostoječa enostanovanjska stavba podolgovatega tlorisa – z razmerjem stranic minimalno 1:1,7;
– višinski gabarit do 2 etaži (P+M).

Oblikovanje 
fasade

– elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter vertikalna 
členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo 
usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone  
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so 
dopustni do največ 25 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških 
poslikav slepih fasad.

Oblikovanje 
strehe

– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– možno je odpiranje strešin s frčadami za potrebe osvetlitve mansarde, vendar odprtine ne smejo 
presegati 20 % tlorisa posamezne strešine. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo 
imeti enak naklon kot osnovne strehe;
– postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov ni dovoljeno postavljati tako, da segajo 
nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe;
– dovoljeni so čopi;
– strehe morajo biti krite s kritino opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
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Preglednica 11: Tip zazidave E

Oznaka tipa 
objekta E

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

objekti velikega merila

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

Pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim 
dejavnostim, kot so nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni parki.

Oblikovanje 
fasade

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in 
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim 
oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone 
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 

Oblikovanje 
strehe

– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi 
objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo 
urbanistično – arhitekturno kakovost;
– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem 
kompleksu poenotene;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona 
(do 17°);
– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic; postavitev mora biti usklajena z naklonom 
strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe;
– dovoljena je kritina v sivi, temno- sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. 
Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh.

Preglednica 12: Tip zazidave F

Oznaka tipa 
objekta F

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

tehnološki objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim oblikovanjem: elektrarna, 
bioplinarna, čistilna naprava, transformatorska postaja, vodna črpalka, separacija, betonarna in drugi 
podobni objekti.

Oblikovanje 
fasade

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in 
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim 
oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone 
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva.

Oblikovanje 
strehe

– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi 
objekti ob tem javnem mestnem prostoru;
– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem 
kompleksu poenotene; dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-
arhitekturno kakovost;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega 
naklona(do 17°);
– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
– dovoljena je kritina v sivi, temno sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v 
primeru ravnih streh. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 13: Tip zazidave G

Oznaka tipa 
objekta G

Tip objekta 
oziroma 
zazidave

svojstveni objekti

Opis tipa objekta 
oziroma zazidave

Posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (cerkve, šole, vrtci, 
poslovni objekti in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte iz tega člena).
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Oznaka tipa 
objekta G

Oblikovanje 
fasade

– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in 
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone 
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva 
fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru 
sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so 
dopustni do največ 25 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških 
poslikav slepih fasad ter sakralnih objektov, gasilskih domov in objektov za kulturne dejavnosti in drugih 
objektov s posebnim simbolnim pomenom.

Oblikovanje 
strehe

– dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi, opečni, temno-rjavi ali temno-zeleni barvi. Kritina ne sme biti trajno 
bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh;
– na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (primer: cerkev, samostan, proštija, 
sodišče) je dovoljen drugačen naklon strešine in kritine z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.

15. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)

(1) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih stavb je treba zagotoviti, da je dozidana stavba usklajena s stavbo, h kateri se dozida v 
gabaritih in v oblikovanju.

(2) Pri arhitekturnem oblikovanju v vseh enotah urejanja je treba upoštevati oblikovne značilnosti objektov v neposredni okolici. 
Posegi v prostor morajo ustvarjati oblikovno enovitost in se vključevati v naselje, in sicer po:

– zasnovi izrabe zemljišča,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in barvi kritine,
– smeri slemen,
– razmerju fasad in orientaciji dostopov.
(3) Pri vzdrževalnih delih in drugih posegih na obstoječih objektih tipa BV in G je potrebno upoštevati naslednja pravila:
– dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma 

v enotni barvi za celoten objekt;
– na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata);
– na podlagi enotnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov, postavitve senčil in klimatskih naprav.
(4) Na objektih, ki mejijo na javne površine, je na podlagi soglasja upravljavca javne površine dopustno graditi napušče, nadstre-

šnice in konzolno oblikovane stavbne dele (balkoni, lože), ki presegajo gradbeno linijo pritličja in lahko segajo tudi nad javno površino s 
konzolnim previsom. Previsni del je lahko širok do 1,5 m, najmanj 4 m nad koto pritličja.

(5) Tlorisni gabariti stavb so praviloma podolgovati. Razmerja so določena v pogojih za oblikovanje v enotah urejanja prostora.
(6) Tloris je lahko lomljen ali sestavljen. V primerih večjih gradbenih mas, razen v proizvodnih conah, je treba stavbo členiti na 

manjše gradbene mase. Pri določanju višine stavb je potrebno upoštevati vertikalen gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo 
iz silhuete naselja. Oblika strehe sledi tlorisni zasnovi. Naklon, kritino in smeri slemen strehe je treba prilagoditi splošni podobi naselja.

(7) Cerkve, kapelice, znamenja, graščine in kvalitetni objekti značilne kmečke arhitekture naj ohranijo kvalitete lokalnega tradici-
onalnega oblikovanja.

(8) Postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni 
del strehe.

(9) Fasade v območjih stanovanj in območjih centralnih dejavnosti so v beli barvi, v zemeljskih barvnih tonih ali v pastelnih tonih, 
dopustne so tudi neizrazite barve ter barve s primešano hladno belo. Dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen, steklo. 
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali opeke iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklenimi opekami 
niso dovoljene.

16. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)

(1) Zelene površine so nepozidana območja namenjena oddihu, rekreaciji in športu na prostem, v negrajenem okolju, ter ohranjanju 
naravnih vrednot. Zelene površine so oblikovane parkovne površine, zelene ločnice v prostoru, pokopališča in druge zelene površine, ki 
izboljšujejo kvaliteto bivanja v naselju. V območjih namenske rabe zelenih površin so dovoljeni minimalni posegi za urejanje dostopov, 
poti, odvodnjavanje in za postavitev parkovne opreme, spominskih in informativnih obeležij.

(2) Faktor odprtih zelenih površin določen za posamezno vrsto podrobnejše namenske rabe prostora stavbnih zemljišč vključuje 
najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin (npr. trg, ploščad, igrišče). Izjemoma je lahko tlako-
vanih površin tudi več, in sicer v primeru ureditve trga in večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 80 %.

(3) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8 m² zelenih površin.
(4) Površine za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m, površine za igro večjih otrok in mladostnikov pa do 

300 m. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m², vendar ne manj kot 50 m². Najmanjša priporočljiva velikost igrišča 
za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m². Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.

(5) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone dre-
vesne in grmovne vrste listavcev. Zasaditev površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji. Izbor rastlin mora upoštevati 
rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. V okolici objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati 
visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma 
preglednosti.

(6) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem odlokom določenega števila dreves, je treba 
manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi pristojna občinska služba.
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(7) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti praviloma 
na območju zemljišča namenjenega za gradnjo novega objekta, oziroma v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, v času 
gradnje. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se na zemljišču namenjenem gradnji ohranjajo, je treba izdelati načrt 
zavarovanja obstoječih dreves. Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih in ostale vegetacije dreves:

– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal 
nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je ø 2,0 m,

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m.
(8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega za gradnjo.
(9) Število dreves, ki je zahtevano za posamezno podrobnejšo namensko rabo se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo posebne 

pogoje zaradi varstva pred požarom.
(10) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nado-

mestiti oziroma sanirati.

17. člen
(urejanje okolice objektov)

Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi 
zidovi do višine 1,2 m. Gradnja opornega zidu višjega od 1,2 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena. Če je zaradi te-
renskih razmer višina opornega zidu večja od 2 m, mora biti oporni zid izveden v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen 
in delno grajen iz kamna. Premostitve višinskih razlik ob objektih in stavbah z javnimi funkcijami morajo vključevati tudi neoviran dostop 
funkcionalno oviranim osebam.

18. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Na vseh zemljiščih namenjenih za gradnjo je potrebno poleg števila parkirnih mest, določenih po normativih v Preglednici 13, 
za objekte oziroma dejavnosti zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, vendar ne manj 
kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. Enako velja za parkiranje na javnih površinah.

(2) Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov, kot so gostilne, servisi, delavnice za popravilo avtomobilov, 
banke, pošte, kvartarne dejavnosti, je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcio-
nalnem zemljišču za več objektov skupaj.

(3) Parkirišča pri objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti locirana ob objektu ali za njim in ne smejo biti oddaljena od objekta 
več kot 50 m.

(4) V enotah urejanja, v katerih prevladujejo objekti z različnimi namembnostmi, se pri izračunu parkirnih mest upoštevajo potrebe 
po istočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva.

(5) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v 
stanovanjskih območjih in območjih razpršene poselitve niso dovoljena.

(6) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne 
osebe.

(7) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje ob-
stoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.

Preglednica 13: Parkirni normativi

DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
Stanovanja in bivanje
Enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe  
(AE, BE, D) 3 parkirna mesta na stanovanje

Tri-in večstanovanjske stavbe 2 parkirni mesti na stanovanje
od tega 10 % na terenu za obiskovalce

Stanovanjske stavbe za posebne namene  
(domovi za ostarele, vzgojni zavodi) 1 parkirno mesto na 3 postelje

Poslovno-trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve) 2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne površine

Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni programi) 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine

Trgovske stavbe 
(trgovina lokalna pod 500 m2)

1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine, vendar ne manj 
kot 5 parkirnih mest

Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
Trgovske stavbe 
(nakupovalni center do 2500 m2)
Trgovske stavbe 
(nakupovalni center nad 2500 m2)
Trgovske stavbe 
(odprte in pokrite tržnice)
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno-servisne 
dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, 
lekarne …)

2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne površine, vendar ne manj 
kot 3 parkirna mesta 

Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabaviščni,  
poslovni centri) 2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne površine
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DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
Bencinski servisi 1 parkirno mesto na 30 m2 prodajnih površin, vendar ne manj 

kot 4 parkirna mesta 
Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, koncertne hiše, 
večnamenske dvorane, kino, galerija) 1 parkirno mesto na 5 sedežev

Muzeji in knjižnice 1 parkirno mesto na 80 m2 uporabne površine
Stavbe za opravljanje verskih obredov 2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne površine
Športne dejavnosti
Športna igrišča (stadion ipd.) 1 parkirno mesto na 100 m2 površine igrišč,

poleg tega 20 % parkirnih mest za avtobuse, a ne manj kot 
2 parkirni mesti za avtobuse

Športne dvorane s prostori za gledalce 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine
Športne dvorane 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) 
(wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)

1 parkirno mesto na 15 m2 uporabne površine

Športna igrišča (javna kopališča) 1 parkirno mesto na 150 m2 uporabne površine
Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev  
(hotel, prenočišča, penzioni) 1 parkirno mesto na 1 sobo

Gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 parkirno mesto na 6 sedežev in 
1 parkirno mesto na tekoči meter točilnega pulta, a ne manj kot 
4 parkirna mesta 

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev  
(mladinska prenočišča) 1 parkirno mesto na 10 postelj

Družbene dejavnosti
Stavbe za zdravstvo (bolnišnice) 1 parkirno mesto na 5 postelj
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante, 
veterinarske ambulante)

1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine, a ne manj kot  
4 parkirna mesta

Stavbe za zdravstvo (zavetišče za živali) 1 parkirno mesto na 150 m2 uporabne površine, a ne manj kot 
4 parkirna mesta

Stavbe za izobraževanje (osnovne šole) 2,5 parkirnih mest na učilnico
Stavbe za izobraževanje (srednje šole) 2,5 parkirnih mest na učilnico
Stavbe za izobraževanje (vrtci) 2,5 parkirnih mest na oddelek,

od tega 20 % za kratkotrajno parkiranje 
Proizvodne dejavnosti
Obrt in servisi 1 parkirno mesto na učilnico na 20 m2 neto površine
Industrijske stavbe (do 200 m2) 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne površine, a ne manj kot  

2 parkirni mesti 
Industrijske stavbe (nad 200 m2) 1 parkirno mesto na 50 m2 uporabne površine
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami) 1 parkirno mesto na 150 m2 uporabne površine
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank) ne manj kot 3 parkirna mesta 
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni in prodajni prostori) 1 parkirno mesto na 80 m2 površine uporabne površine
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil) 6 parkirnih mest na popravljalno mesto
Drugo
Pokopališča 1 parkirno mesto na 600 m2 uporabne površine, a ne manj kot 

10 parkirnih mest 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas (park) 1 parkirno mesto na 600 m2 uporabne površine

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje  
(prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev 
policistov, gasilcev)

1 parkirno mesto na 50 m2 uporabne površine

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na železniških 
in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe)

1 parkirno mesto na 50 m2* 
* število parkirnih mest upošteva tudi značaj objekta in dostop 
do javnega prometa

19. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih,  

enostavnih in drugih objektov)
(1) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo kateri pripadajo,
– nad vhodi v lokale in pri izložbenih oknih objektov tipa BV in G morajo biti markize pri posameznem objektu medsebojno 

usklajene po velikosti, obliki, barvi in materialu,
– urbana oprema na območju prostorskega načrta mora biti oblikovana enotno.
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(2) Drvarnice, ute in enoetažne pritlične lope morajo biti izdelane iz lesa. Ograje morajo biti žičnate, lesene ali kamnite in nižje 
od 2,2 m. Protihrupne ograje ob cestah so lahko tudi iz drugih materialov. Oporni zidovi do višine 1,2 m so dovoljeni le izjemoma, 
če ni možno drugače preprečiti polzenja terena.

(3) Kadar se v enoti urejanja prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto 
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta.

(4) Gradnja kioskov za prodajo časopisov, do 20 m2, je dopustna na javnih površinah za pešce in na drugih zelenih površinah 
z oznako ZD, ki so dostopne neposredno z javnih površin, če se s tem ne ovira poteka prometa pešcev. Druge prodajne kioske je 
dopustno postaviti le za čas trajanja prireditev. Kioske za prodajo sadja in zelenjave je dopustno namestiti na javnih površinah, če 
se s tem ne ovira poteka prometa pešcev.

(5) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Ti objekti 
ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe priključke. Pogoji 
za postavitev začasnega objekta so analogni pogojem kot za trajne posege v prostor. Če se postavi začasni objekt na javnem ali 
skupnem prostoru, mora upravljavec (lastnik) zemljišča pri soglasju za postavitev začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt 
odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času. V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine se 
lahko taki objekti načrtujejo le v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja. Začasni objekti za prireditve se smejo 
za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine.

(6) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih 
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroč zrak, odtok vode). Klimatskih naprav ni do-
voljeno nameščati na fasade kulturnih spomenikov. Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno nameščati le v primeru, da se 
na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo. Po predhodni strokovni presoji se jih lahko namesti na 
podstrešje ali na primeren prostor v notranjosti.

(7) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da 
so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov. Sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne 
postaje naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu. 
Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če pristojna služba za varovanje kulturne dediščine presodi, da to ne bi 
imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov 
za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

(8) Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne potrebe objekta mora biti tipski in ate-
stiran. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec. Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od 
meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m. 
Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika so-
sednjega zemljišča. Rezervoar naj se ne postavlja v bližino objektov kulturne dediščine.

(9) Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati praviloma na javnih površinah, izjemoma pa, kjer to ni 
izvedljivo, na zasebnih površinah, v soglasju z lastnikom. Na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja kra-
jinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene 
table pritrjene na posamezen vaški objekt. Postavljanje transparentov v območjih kulturne dediščine ni dovoljeno, izjemoma le na 
posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.

(10) Gostinske vrtove na javnih površinah je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Občine Šmartno pri Litiji, pristoj-
nega za urejanje javnih površin. Gostinski vrtovi na javnih površinah, ki niso povezani z obstoječim gostinskim obratom, morajo 
biti urejeni kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključeni na potrebne komunalne vode.

(11) Gostinske vrtove na zasebnih površinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno dejavnost in pod pogo-
jem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z določbami tega odloka.

(12) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo.
(13) Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki in markize. Dopustni so tudi nadstreški, izvedeni v rahlem naklonu, do 

10 stopinj. Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. Iz nadstreškov mora biti urejen 
odtok padavinske vode. Na območjih kulturne dediščine je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora.

20. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)

(1) Za območje širšega naselja Šmartno pri Litiji in za 100m pasove ob pomembnejših prometnicah (načrtovana obvoznica, 
Litijska cesta, regionalni cesti skozi naselje – Jeze, Ustje, Staretov trg, Pungrt, Usnjarska cesta, Grumova cesta), ter lokacije 
drugih naselij, je treba v času dveh let po sprejetju prostorskega načrta izdelati odlok za določitev lokacij, vrste, velikosti in oblike 
objektov za oglaševanje.

(2) Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati:
– v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (oznake K1, K1v, K2, K2v, G),
– v območju površinskih voda (oznaka VC),
– v območjih površin razpršene poselitve (oznaka A, Av) ter
– na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov.
(3) Objektov za oglaševanje, razen plakatnih stebrov, ni dopustno postavljati:
– v območjih stanovanj (oznake SSs, SSn, SSv, SB, SKs, SKg),
– v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (oznaka CU),
– v drugih območjih centralnih dejavnosti (oznake CDi, CDk, CDv),
– v območju prometnih površin (oznake PC, PO),
– v območjih zelenih površin (oznake ZD, ZK, ZP),
– na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave pa le s soglas-

jem organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. V območjih kulturne dediščine je postavitev plakatnih 
stebrov možna v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

(4) Plakatne stebre iz tretjega odstavka tega člena je dopustno postavljati na javnih površinah.
(5) Objekti za oglaševanje so dopustni takrat, kadar se začasno namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev 

in volilne kampanje.
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(6) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se opravlja de-
javnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:

– napisom podjetja,
– znakom podjetja,
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno.
(7) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je treba za 

oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(8) Objekte za oglaševanje, ki so postavljeni v nasprotju z določbami tega prostorskega načrta, je treba odstraniti v roku enega 

leta po njegovi uveljavitvi oziroma v skladu z rokom veljavnosti pogodbe, sklenjene z Občino Šmartno pri Litiji.

III. 5. Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

21. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)

(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta. V enoti urejanja mora 
biti usklajena z lego sosednjih objektov in s konfiguracijo terena in mora upoštevati posestno mejo.

(2) Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo morata glede na lastnosti predvidenega objekta izpolnjevati prostor-
ske izvedbene pogoje po tem odloku in pogoje, določene z drugimi predpisi. Širina zemljišča namenjenega za gradnjo ob ulici 
mora biti prilagojena tipični širini zemljišča namenjenega za gradnjo v naselju.

(3) Zemljišče namenjeno za gradnjo mora biti v celoti vključeno v območje enote urejanja, v kateri se gradi objekt.
(4) Do vsake parcele stavbe mora biti zagotovljen dostop z javne ceste. Za nestanovanjske objekte se velikost zemljišča 

namenjenega za gradnjo določi ob upoštevanju zahtev, ki jih zahteva funkcija objekta.
(5) Pri določanju zemljišča namenjenega za gradnjo kmetije se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta 

kmetijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo. Zemljišče namenjeno za gradnjo nove kmetije 
ali preselitev kmetije meri najmanj 2000 m2. V primeru, da je bila odločba o parcelaciji izvedena do uveljavitve tega odloka, se 
upošteva minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo v območjih namenske rabe SKs, ki je lahko manjša od 2000 m2 ob 
upoštevanju splošnih, posebnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (FZ, FI) določenih za območja z namensko rabo SKs.

(6) Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon pobočja večji od 25 %, je treba predhodno opraviti geomehansko 
preveritev nosilnosti tal za nekoherentna tla.

(7) Parcelacija zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture je dovoljena le v sklopu izvedbe programa opremljanja stavb-
nih zemljišč. Pri parcelaciji in gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter 
njihove varovalne koridorje.

(8) Minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo enostanovanjskih stavb znaša 400 m² v območju stavbnih zemljišč 
naselja Šmartno pri Litiji (območje obravnavano v urbanističnem načrtu za naselje Šmartno pri Litiji). V ostalih naseljih znaša 
minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo stavb 600 m². Na površinah razpršene poselitve v vinogradniških območjih 
znaša minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo zidanic 200 m2.

(9) Minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo vrstnih hiš in dvojčkov znaša 300–350 m2.
(10) Izjemoma je gradnja novega objekta možna tudi na zemljišču, namenjenem za gradnjo velikosti od 300 m² do 600 m², če 

je velikost zemljišča določena na nezazidanem stavbnem zemljišču v jedru ali na robu naselja, ki je manjše od 600 m², z upošte-
vanjem zgodovinskih značilnosti parcelacije pod pogojem, da je zemljiška parcela v zemljiškem katastru nastala pred 31. 1. 2004.

(11) Zemljišče namenjeno za gradnjo stavb, za katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje je potrebno pred izdajo gradbenega 
dovoljenja vzpostaviti kot eno zemljiško parcelo. Ta določba ne velja za gradnjo kmetijskih stavb, ki jih gradijo zasebna kmetijska 
gospodarstva in za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture. Sestavni del projektne dokumentacije je tudi elaborat, ki 
prikazuje stanje novih parcel. Če velikost zemljišča namenjenega za gradnjo za predvideno novogradnjo oziroma dozidavo ne 
zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta, predviden poseg v prostor ni dovoljen.

(12) Določila o minimalni velikosti zemljišča namenjenega za gradnjo ne veljajo za že obstoječa manjša zemljišča namenjena 
za gradnjo, v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavljajo zemljišče namenjeno za gradnjo obstoječih objektov.

(13) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahte-
vami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

(14) V enotah urejanja prostora z namensko rabo SP zemljišče namenjeno za gradnjo ne sme biti manjše od 450 m2.

III. 6. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo  
in grajeno javno dobro

22. člen
(gradnja na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske 

javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastruk-

ture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
(2) Gradnja stavb je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je gradnja stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se 

sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgrajene stavbe lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v 

uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.
(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja, 

na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne 
infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter 
določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
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23. člen
(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)

(1) Obvezna gospodarska javna infrastruktura so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo 

varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na 

območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Stavbna zemljišča za gradnjo stavb so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne 

vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne do-

loča, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine.
(4) Pri večjih območjih načrtovane gradnje se prednostno načrtuje skupne sisteme ogrevanja.

24. člen
(obveznost priključevanja na komunalno opremo)

(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo sledeča:
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna priključitev na individualne sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode (male čistilne naprave), kjer kanalizacijskega 

omrežja ne bo potrebno zgraditi, glede na merila in določila operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Pri priključevanju na komunalno opremo je potrebno upoštevati določila potrjenega operativnega programa odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih za območje Občine Šmartno pri Litiji.

25. člen
(priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje)

a. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:
– v javno kanalizacijo v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo,
– neposredno v malo komunalno čistilno napravo, ki je pod nadzorom pristojnega javnega podjetja.
b. V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali 

dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana 
na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih 
vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

c. Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se mora komunalna odpadna voda, ki 
nastaja v teh stavbah, odvajati v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čistiti v mali komunalni čistilni napravi, ki je na-
menjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb. Razpršene individualne hiše pa morajo odvajati komunalno 
odpadno vodo v samostojne male čistilne naprave.

d. V primerih gradnje v ožjih (II) in širših (III) vodovarstvenih območjih, kjer ni obstoječega ali načrtovanega kanalizacijskega 
omrežja in kjer zaradi geoloških lastnosti tal in nivoja podtalne vode ni mogoče zagotavljati pogoja, da mora biti ponikovalnica male 
čistilne naprave 1 m nad nivojem podtalne vode, je dopustna gradnja nepretočne greznice, iz katere se odvaža komunalna odpadna 
voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri 
odvajanju odpadnih vod.

26. člen
(priključevanje objektov na javni vodovod)

(1) Območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem več kot 5 prebivalcev na hektar površine mora biti opremljeno z 
enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju, večje od 50, ali če 
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10 m³ pitne vode na dan.

(2) Območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na hektar površine mora biti opremljeno z 
enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:

– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnem območju posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m³ pitne vode na dan,

– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.
(3) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v 

okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebi-
vališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m³ pitne vode na dan, pod pogojem, da je tovrstna 
oskrba za vodo v skladu s predpisi s področja oskrbe s pitno vodo.

27. člen
(priključevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto v 
pristojnosti občine morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, 
pristojnega za promet. Dovozi in priključki na državno cesto se izvedejo podlagi pogojev in soglasja državnega organa, pristojnega 
za promet. Upoštevati morajo predpise o priključevanju in projektiranju cest.

(2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljišča namenjenega za gradnjo. Minimalna širina dovoza 
do individualnega objekta je 3,5 m, do skupine objektov pa 5 m. Širina cestišča, po kateri poteka javni promet, znaša najmanj 6 m, 
širina vozišča pa najmanj 5 m. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem občinskega organa, pristojnega za promet.

(3) Urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih 
dvorišč.
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28. člen
(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)

(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega 
odloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.

(2) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna gradnja objektov, v katerih je vnetljiv 
material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(3) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem 
prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.

(4) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrežij, merjeno levo in desno od osi posameznega voda oziroma 
od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 14: Varovalni pasovi 
infrastrukturnega omrežja.

Preglednica 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Vodovod 3 m
Kanalizacija 3 m
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom 3 m
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe 3 m
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:

 
 

400 kV, 220 kV – nadzemni potek 40 m
400 kV – podzemni potek 10 m
110 kV, 35 kV – nadzemni potek 15 m
110 kV in 35 kV – podzemni potek 3 m

 10 ali 20 kV – nadzemni potek 10 m
 10 ali 20 kV – podzemni potek 1 m
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti:

400 kV in 220 kV 40 m
0,4 kV 2 m

Plinovod z obratovalnim tlakom:
 16 bar in več 100 m
 večji od 1 bar in manjši od 16 bar 30 m
 manjši od 1 bar 5 m

29. člen
(varovalni koridorji in varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)

(1) Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati elektroenergetski varovalni pas celotne širine 50 m pred-
videnega prenosnega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo–Krško (D-418) in določila Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt). Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je 
potrebno v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (elaborat križanja), ki obdeluje 
približevanje in križanje z visokonapetostnimi prenosnimi elektroenergetskimi vodi. Investitor oziroma projektantska organizacija, 
ki projektira križanje, mora na projektne rešitve v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pridobiti soglasje upravljavca 
prenosnega elektroenergetskega omrežja. Prav tako je potrebno za vsako graditev objektov v varovalnih pasovih obstoječih in 
predvidenih prenosnih daljnovodov potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca prenosnega elektroenergetskega omrežja.

(2) Znotraj 80 m širokega pasu elektroenergetskega varovalnega pasu predvidenega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo–Kr-
ško (D-418) je v primeru spremembe namenske rabe prostora iz nestavbnih zemljišč v stavbna dovoljena le sprememba v stavbna 
zemljišča za nestanovanjsko rabo namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni 
ali servisni dejavnosti v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(3) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna 
gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:

– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno 

vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(5) V 2,5 m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(6) V varovalnih koridorjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je dopustna gradnja objektov pod pogoji pristojnega 

organa oziroma upravljavca tega omrežja v skladu s predpisi. Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se 
zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih in ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost 
pitne vode v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi in pogoji.

(7) Širina varovalnih koridorjev posameznih infrastrukturnih omrežij oziroma objektov merjeno levo in desno od osi posame-
znega voda mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrežja.
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Preglednica 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrežja

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE ŠIRINA VAROVALNEGA KORIDORJA
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več 5 m
Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1400 mm in več 5 m
Plinovodno omrežje 10 barov in več 5 m

30. člen
(varovalni pasovi prometnih omrežij)

(1) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določbami tega odloka, pred-
pisov s področja projektiranja cest in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca ceste. Posegi v 
varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.

(2) Če so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, širši od tistih, ki so navedeni v tem odloku, se upošteva do-
ločila drugih predpisov.

(3) Širina varovalnih pasov cest, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa, mora biti takšna, kot je navedeno v 
Preglednici 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture.

Preglednica 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Regionalna cesta 15 m
Lokalna cesta 6 m
Javna pot 4 m

31. člen
(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, prenove in odstranitve komunalnih naprav ter vzdrževalna dela na teh napravah. 
Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omo-
gočajo priključitev posameznih porabnikov.

(2) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavlja-
nje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. Ob gradnji nove 
komunalne opreme je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme, ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne 
zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.

(3) Pri gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne 
koridorje. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne 
naprave oziroma racionalnejša rešitev.

(4) Novozgrajena javna infrastruktura v novo načrtovanih naseljih mora potekati po javnih zemljiščih. V območjih stanovanj ter 
v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske opreme 
graditi v podzemni izvedbi, razen če gre za arheološko dediščino. V tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest. 
Omrežja in jaške komunalne opreme je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, 
da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

(5) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena dostopnost do objektov komunalne opreme.
(6) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo. 

Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(7) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge 

vodotoka.
(8) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafopostaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem 

pa ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih, pri čemer je potrebno predhodno soglasje 
lastnika zemljišča. Postavitve teh objektov v območjih varstva narave in kulturne dediščine so mogoče pod pogoji pristojnih organov 
za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine.

32. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih površin)

(1) Javne površine so zemljišča in objekti, ki so po določbah tega odloka dostopni vsem pod enakimi pogoji.
(2) Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, trgi, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice in površine za pešce.
(3) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni 

status) izjemoma dopustne. V naselju, kjer objekti tvorijo ožine oziroma značilne stavbne nize, je za te objekte določena gradbena 
linija, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih. Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih 
dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali ku-
turnovarstvenem soglasju pristojne službe.

33. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih površin in garažnih stavb)

(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter 
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.

(2) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča zatravitev in za-
saditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino – odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno 
parkirišče, zelenica, trg ipd.

(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 
4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.

(4) Parkirne površine in garažne stavbe morajo zadostiti pogojem s področja požarne varnosti. Goriva in maziva, ki lahko 
odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na okolju neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti zagotovljeno 
možnost prezračevanja.
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(5) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za 
invalidne osebe.

34. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest ter gradnjo v varovalnih pasovih cest)

(1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako 
da se dostopnost ne poslabša.

(2) Zagotoviti je treba služnostne poti in dostope na kmetijska in gozdna zemljišča za poti in vlake, ki bodo izgubljene ob 
zazidavi. Obstoječe prostore, ki so namenjeni začasnemu skladiščenju lesa in morebitna obračališča je potrebno ohraniti, ali na-
domestiti z novimi. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov 
in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na 
javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.

(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih 
dovozov ali sosednjih dvorišč.

(5) Na koncu ulic, kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da 
se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne službe odvoza odpadkov in zimske službe.

(6) V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne službe 
ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.

(7) Za glavne prometnice v naselju in predvidene nove prometnice v območju urejanja je širina cestišča 5 m. V varovalnem 
pasu ni dovoljena gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir (živih mej ipd.).

(8) Pločniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustano-
vam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter drugim objektom javnega značaja. Pri izgradnji javnih prometnic za pešce 
je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.

(9) Kolesarske steze se v primerni širini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer prosti koridor poleg izvedbe vsaj enostran-
skega pločnika omogoča izvedbo le-teh.

35. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Vodovodno omrežje mora poleg oskrbe s pitno vodo, zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih 
in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni lomni, v primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov ni mogoče pa se 
vgradijo podzemni. Hidrante je treba praviloma umeščati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih 
površin.

(2) Vodohran mora imeti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno 
vkopani.

(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
(4) Pri načrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega 

materiala.

36. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora 
odvajati v javno kanalizacijo, zaključeno z ustrezno čistilno napravo. Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za 
padavinsko odpadno vodo mora biti zgrajeno v ločenem sistemu.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na 
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

(3) Zadrževalni bazeni za zadrževanje viška padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni podzemno, pri čemer je treba 
zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz 
z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.

(4) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba 
zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.

(5) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi, razen če lokacija postavitve posega na območje 
registrirane arheološke dediščine. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in 
evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na območjih 
kulturne dediščine je območje postavitve potrebno ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen 
na neizpostavljeno mesto.

(6) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. 
Možnost ponikanja padavinskih voda na zemljišču namenjenem za gradnjo je potrebno izkazati z hidrogeološkim poročilom. Na 
območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega 
organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanali-
zacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali 
na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo).

(7) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za 
odvodnjavanje javnih površin.

(8) Za objekte na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, in so na geografsko zaokroženem obmo-
čju, se komunalna odpadna voda, ki nastaja v njih, čisti v skupni ali individualni mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena 
skupnemu ali individualnemu čiščenju komunalne odpadne vode in je v lasti in v upravljanju lastnikov stavb na podlagi posebnega 
soglasja občine.

(9) V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali skupini stavb zunaj naselja ali 
dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preraču-
nana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE ter pri tem 
ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višinske razlike.



Stran 4612 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

37. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve in vodotokov (mostovi in 
brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba. Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi, razen v primeru, da 
gre za območje registrirane arheološke dediščine.

(2) Dopustne so gradnja novih omrežij lokalnega pomena, obnove omrežja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih 
postaj ter plinohramov za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov.

(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje in soglasja sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. V varstvenem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi 
pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja. Lokacija postavitve naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine, 
če to ni možno pa naj bo čim manj opazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante.

(4) Predvidena je gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja za zemeljski plin na območju Občine Šmartno pri Litiji, 
povsod kjer bo gradnja ekonomsko upravičena in v skladu z akti, ki urejajo področje javne službe distribucije zemeljskega plina. 
Predvidena je navezava na prenosni plinovod iz Občine Litija.

38. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati objekte in omrežja elektroenergetske infrastrukture za pre-
nos in distribucijo električne energije. Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati elektroenergetski varovalni pas 
celotne širine 50 m predvidenega prenosnega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo – Krško (D-418) in določila Uredbe o državnem 
lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).

(2) Obstoječe transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, se pred tem nadomesti z 
objektom ustrezne zmogljivosti.

(3) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti vedno dostopne. Izven urbanih naselij se 20 kV in 
0,4 kV omrežja gradi predvsem v nadzemni izvedbi ter kablovodi, ki so prosto položeni v zemlji ali po potrebi v ceveh. Kablovodi, 
ki potekajo pod povoznimi površinami, naj bodo v obbetoniranih PVC ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi 
izključno v kabelski izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski kanalizaciji. Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v 
kompaktni betonski (kovinski) izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči, na betonskem ali lesenem 
drogu. Na območju Občine Šmartno pri Litiji je predvidena izgradnja petih TP 20/0,4 kV v okviru novogradenj na distribucijskem 
omrežju. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj območja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje 
lastnika in tistega, čigar interes je prizadet. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih 
objektov ali v njihovi neposredni bližini.

(4) Dopustna je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, pri čemer je dopustno re-
konstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo 110 kV ter 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični 
predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(5) Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.
(6) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor poslati v pregled projekt za gradbeno dovoljenje križanja oziroma 

prestavitve visokonapetostne (VN) in nizkonapetostne (NN) mreže in pridobiti soglasje k projektnim rešitvam v projektu za gradbeno 
dovoljenje, za katerega mora biti pridobljeno gradbeno dovojenje. Za zemljišča, po katerih bodo potekali VN ali NN vodi, mora biti 
pridobljena »pravica graditi«.

(7) V fazi pridobivanja »dokazila o pravici graditi« ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti 
pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima upravljavec distribucijskega 
omrežja pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja prestavljene oziroma novozgrajene elektro infrastrukture zaradi 
podrobnega prostorskega načrta v zemljiško knjigo.

(8) Pred začetkom gradnje je potrebno s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja uskladiti faznost gradnje novih in 
prestavitev obstoječih elektroenergetskih objektov glede na potek del za izgradnjo ceste.

(9) Investitor je dolžan pred začetkom gradnje naročiti nadzor s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, kar 
mora biti zajeto v varnostnem načrtu.

(10) Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji bo potrebna izgradnja dodatne elektroenergetske infrastrukture.
(11) Razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji bo poleg predvidenih spre-

memb v večji meri potekal v odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine.

39. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v 
kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna le obnova obstoječih nadzemnih vodov. Komunikacijsko omrežje, 
razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primeru, 
da gre za poseg na območju registrirane arheološke dediščine.

(2) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so 
mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmerne. Poleg tega je 
potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic itd. Z odmikom 
je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.

(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani 
pooblaščene inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in 
elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

– v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo CDk, IG, K1, K2, G je dopustna gradnja objektov mobilne telefonije 
kakor tudi gradnja prostostoječih antenskih stolpov,

– objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infra-
strukturne koridorje in naprave.

(5) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete 
prostora čim manjši. V območjih kulturne dediščine morajo biti antene bazne postaje postavljene na čim manj izpostavljenih mestih, 
umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante.
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(6) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji 
ter naravnim danostim prostora. Okolico teh objektov je potrebno ozeleniti.

(7) Namestitev objektov mobilne telefonije na kulturne spomenike ni dovoljena. Namestitev na objekte kulturne dediščine je 
možna le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

40. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpad-
ke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma v objektu ali na zemljišču namenjenemu za gradnjo, h kateremu pripada. Pri 
kolektivnih objektih mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni 
površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin.

(3) Zbiralnice odpadkov so praviloma nadzemne in umeščene na utrjene javne površine. Zbiralnice odpadkov so praviloma 
razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje največ 300 prebivalcev. Znotraj naselbinskih jeder ekološki otoki niso zaželeni. 
V primeru, da ni alternativne rešitve, naj bodo čim bolj zakriti in nevpadljivi. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih 
funkciji, strukturi naselja in krajini.

(4) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo 
v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.

(5) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim bolj nevpa-
dljiva. Zagotovljen mora biti reden in enoten način odvoza odpadkov.

III. 7. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

III. 7. 1 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

41. člen
(dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.

42. člen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)

(1) Območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih varstvenih 
območij so prikazana v Prikazu stanja.

(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, ekološko 
pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij, navedenih v 
smernicah Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, »Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Šmar-
tno pri Litiji«, št. 3-III-346/7-O-06/HTs, z dne 31. 7. 2006 in smernice za izvedbeni del prostorskega načrta, št. 3-III-121/2-O-08/AŠ, z 
dne 14. 3. 2008, ki se hranijo na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

(3) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem odlokom, in je gradnja predvidena 
na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je treba pred začetkom izdelave projekta pridobiti 
naravovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, 
za katere je to določeno v smernicah iz drugega odstavka tega člena.

(4) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih 
ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo prilagodi biološkem ciklu kvalifikacij-
skih vrst. Večjih gradbenih del s hrupno mehanizacijo (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

(5) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih 
ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se kamnite ograje praviloma gradijo tako, da bodo med kamni prisotne globoke 
špranje. Kamni naj ne bodo povezani z betonom.

(6) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih 
ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se cest izven območij naselij ne osvetljuje. Kolikor je osvetljevanje nujno zaradi 
varnosti, naj bo osvetlitev v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

43. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski 
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi 
dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte 
in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih 
sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne 
dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultur-
novarstveno soglasje za posege, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo 
kulturne dediščine.

(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, 
ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, 
premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).

(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati tudi 
pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
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(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vre-
dnote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. 
Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni 

detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(10.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(10.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(10.5) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, 

pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na 
lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kul-
turne dediščine.

(10.6) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. 
Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba:

– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti 
predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba,

– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave 
najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).

(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu z 
veljavno zakonodajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki se ga stalno posodablja.

III. 7. 2 Varstvo okolja in naravnih dobrin

44. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)

(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je treba sanirati.
(2) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji so dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzro-

čajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.
(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, 

če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba v skladu z predpisom o vrstah posegov 

v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati presojo vplivov na okolje. 

V območjih za proizvodnjo (oznaka I) je treba upoštevati dovoljene ravni hrupa za proizvodna območja.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, površin-

skih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomernim hrupom.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne 

naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
(8) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja, ke-

mikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju 
nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.
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(9) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.
(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v 

skladu z veljavnimi predpisi.
(11) Izvajalec javne služne ravnanja z odpadki v sodelovanju z občino izvede akcijo evidentiranja lokacij nezakonitih odlagališč 

in vzpostavi program za sanacijo le-teh.
(12) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah.

45. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter 

pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne 
emisije.

(3) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja 
emisije uskladiti v skladu s predpisi. Monitoring onesnaženosti in izvedba ustrezne zaščite oziroma sanacije mora lastnik oziroma 
upravljavec vira onesnaženja izvajati v skladu s predpisi. Z rezultati merjenja mora seznaniti pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.

(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka in ga onesnažujejo, se lahko umeščajo samo v območja z namensko 
rabo prostora – območja proizvodnih dejavnosti ali območja okoljske infrastrukture.

(5) Objekte je potrebno priključiti na plinovod ali na daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče.
(6) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so podane v lokalnem energetskem konceptu, ki se ga obnavlja glede 

na energetski predpis.

46. člen
(varstvo voda)

(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.
(2) Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5 m pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je prepovedano graditi 

kakršne koli objekte, ograje in naprave, ki bi preprečevali dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali ob-
stoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka ipd.). Prepovedano je odstranjevanje obvodne vegetacije.

(3) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za 
vodotoke v ceveh.

(4) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi 
na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom za 
vodno gospodarstvo.

(5) Dopustne posege v priobalno in vodno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen 
dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih materialov. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z 
uporabo naravnih materialov.

(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede 
samo na podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja. Skladno z Zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in vodno 
dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima, ki lahko nastane:

– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažujejo vodo,
– z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,
– z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razpore-

ditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.
(7) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.
(8) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima 

je dopustno le izjemoma, skladno s področnimi predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih 
ogroženih zaradi poplav ter ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim 
in stanje voda.

(9) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda.
(10) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost 

in da se ne poslabšujeta stanje vodnega režima in stanja voda.
(11) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodo-

tokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko 
določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo po-
slabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov.

(12) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanj-
šala prevodna sposobnost struge vodotoka.

(13) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne 
službe za upravljanje in varstvo voda.

(14) Pri načrtovanju aktivnosti – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč 15 m od meje vodnega 
zemljišča na vodotokih 1. reda in 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih 
določa Zakon o vodah.

(15) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, 
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se 
ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. 
Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. 
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v 
času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib.
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47. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varo-
vanju vodnih virov.

(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je upoštevati državne in občinske predpise, ki se 
nanašajo na ta območja.

(3) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega prostorskega 
načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje slednjega.

(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(5) Za posege v prostor v bližini vodnih virov občinskega pomena, ki še nimajo opredeljenega vodovarstvenega območja, 

je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(6) Širjenje dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin na vodovarstvena območja ni dopustno.

48. člen
(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni 
meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova 
plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.

(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo biti izvedena dela na 
način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti 
za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

49. člen
(varstvo gozdov)

(1) V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni rob ali bi kakor koli povečali labilnost terena.
(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v 

nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti. Posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda 
ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma onemogočeno. 
Potrebno je zagotoviti, da se obstoječe dostope in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti.

(3) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in 
gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zarašča-
jočih površin.

(4) Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor (25 m pas od gozdnega roba) je treba pridobiti soglasje pristojne javne 
gozdarske službe. Mnenje javne gozdarske službe se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o 
vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.

III. 7. 3 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

50. a člen
(obramba)

(1) Na območju občine se nahaja območje možne izključne rabe za potrebe obrambe – vzletno pristajalna steza Zavrstnik. 
Navedeno območje je primarno namenjeno za druge potrebe in se ga v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za 
obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na območjih možne izključne rabe ne smejo onemogočati uporabe 
območja posebnega pomena za obrambo v navedenih primerih oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo izključno za 
obrambne potrebe takoj vzpostaviti. Za posege v navedenem območju je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za obrambo.

(2) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00 m v ožjem okolišu (omejena in nadzoro-
vana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa 
pristojnega za obrambo. Za ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij.

(3) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,00 m v širšem okolišu (omejena in nadzo-
rovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa 
pristojnega za obrambo. Za širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij.

(4) Določba prejšnje točke ne velja v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, 
ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.

50.b člen
(varstvo v zračnem prometu)

(1) Po predpisih, ki urejajo zračni promet, se med ovire za zračni promet uvrščajo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo 

iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti 

nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, 

če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je po-

trebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje organa, pristojnega za zračni promet, k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, 
objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
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51. člen
(erozijska in plazovita območja)

(1) Erozijska in plazovita območja bodo ob pripravi državne evidence za tovrstna območja prikazana v Prikazu stanja.
(2) Na plazovitem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila 

stabilnost zemljišča.
(3) Prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Za vse posege v plazovitih območjih je treba pridobiti mnenje pristojne organizacije s področja geomehanike.
(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski 

procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in prav tako se ne sme preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov.

52. člen
(potresna varnost)

Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Šmartno pri Litija znaša 0,2 g.

53. člen
(poplavna območja)

(1) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu stanja, in sicer v opozorilni karti poplavne nevarnosti.
(2) Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na 

podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem 
osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik 
vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o 
situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih 
in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako 
ravnati pred, med in po poplavi).

(3) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom.

(4) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti dovoljena, če se s tehničnim načinom gradnje 
zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti in objekta.

(5) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv 
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda.

54. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:
– zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni 

pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj s treh strani objekta ali naprave (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, 

ob objektih 5,0 m),
– zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 3,5 m 

širina ter osni pritisk do 10 t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
– zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
– upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.
(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.

55. člen
(zaščita in reševanje)

(1) Prva medicinska pomoč se nudi prioritetno preko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Splošne Bolnišnice 
Trbovlje in Zdravstvenega doma Litija.

(2) V primeru potresa bo občina urejala začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev.
(3) Občina bi uredila sprejemališča za evakuirane, začasna bivališča, nastanitev prebivalstva, oskrbo z najnujnejšimi 

življenjskimi potrebščinami ter zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, 
nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci 
dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno 
nastanitev.

(4) Sile in sredstva za zaščito in reševanje zadostujejo za reševanje ob manjših nesrečah, v primeru večjih nesreč se za 
pomoč zaprosi sosednje občine in Štab za CZ ljubljanske regije.

(5) V primeru naravnih in drugih nesreč je za pokop večjega števila ljudi predvideno pokopališče Šmartno. Za pokop in sežig 
večjega števila živalskih trupel sta v primeru odreditve pristojnega organa predvideni lokaciji KGZ Litija – Grmače in JP KSP 
Litija – Breg pri Litiji (Občina Litija). Začasno odlagališče nevarnih odpadkov v primeru naravnih in drugih nesreč je predvideno 
v Zbiralnici Širjava (JP KSP Litija, Občina Litija), za deponijo ruševin pa se predvidi območje zahodno od naselja Šmartno pri 
Litiji in severno od zaselka Grmače.
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III. 8. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

56. člen
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede 
na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji 
in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.

57. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene 
za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.

II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben 
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za 
posebne namene (SB);

III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z 
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:

– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, 

gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti 
in manjša obrt (CDo),

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene po-

vršine (ZD);
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je 

dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnih območjih: športni centri (BC in BT),
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP)
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo 

varstva pred hrupom.
(3) Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če 

zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva 
pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.

(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov 
načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, kolikor aktivne zaščite ni mogoče izvesti pa s pasivnimi protihrupnimi ukrepi (ustrezna 
zaščita oken in konstrukcija fasade z namenom zaščite bivalnih in varovanih prostorov).

(5) Stopnje varstva pred hrupom so lahko v času javne prireditve, javnega shoda ali drugega dogodka, na katerih se upo-
rabljajo zvočne ali druge naprave, spremenjene, vendar morajo biti v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti hrupa za čas 
javne prireditve. Za ta namen je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.

(6) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti iz-
vedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne 
obremenitve okolja s hrupom.

(7) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

58. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke sevanja, določa stopnje varstva pred sevanjem, ki so določene 
glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za posamezne površine:

I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za 

posebne namene (SB);
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, 

gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti 
in manjša obrt (CDo),

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene po-

vršine (ZD),
– na posebnih območjih: športni centri (BC in BT);
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II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP)
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje 

pristojne službe.
(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega 

sevanja, ki obsega:
– za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od osi daljnovoda),
– za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,
– za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.

59. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s 
področja svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu 
ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov v območjih Natura 2000 pPosVO SI 3000159 Vintarjevec in pPosVO 
SI3000184 Zgornja Jablanica naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad 
vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.

(4) Potrebno je vsa svetila, ki se uporabljajo na prostem in porabo električne energije namenjeno razsvetljavi na prostem 
uskladiti z veljavnimi predpisi.

60. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)

Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu 
z Raymondovom diagramom, ki določa, da morajo biti bivalni prostori v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro, v 
času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija minimalno pet ur.

61. člen
(spremljanje kazalcev okolja)

(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, 
tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti 
javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.

(2) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:

Kazalnik Spremljanje in način spremljanja Nosilec Vir podatkov Obdobje 
spremljanja

Povprečni letni dnevni 
promet

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je javno 
dostopen odatek, ki se ga najde na spletni 
strani Ministrstva za promet.

Država Poročila o štetju 
prometa

5 let po izvedbi 
OPN

Kemijsko stanje 
površinskih voda

Kemijsko stanje površinskih voda se spremlja 
na podlagi poročila Ocene ekološkega 
in kemijskega stanja rek v Sloveniji 
(za posamezna leta), ki ga letno izdaja 
MOP-ARSO.

Ministrstvo za 
kmetijstvo in 
okolje – Agencija 
RS za okolje

Letna poročila 
MOP – ARSO

5 let po izvedbi 
OPN

Ekološko stanje 
površinskih voda

Ekološko stanje površinskih voda se spremlja 
na podlagi poročila Ocene ekološkega 
in kemijskega stanja rek v Sloveniji 
(za posamezna leta), ki ga letno izdaja 
MOP-ARSO.

Ministrstvo za 
kmetijstvo in 
okolje – Agencija 
RS za okolje

Letna poročila 
MOP – ARSO

5 let po izvedbi 
OPN

Kemijsko stanje 
podzemnih voda

Kemijsko stanje podzemnih voda se spremlja 
na podlagi poročila
Kemijsko stanje vodnih teles podzemne 
vode (za posamezna leta), ki ga letno izdaja 
MOP-ARSO.

Ministrstvo za 
kmetijstvo in 
okolje – Agencija 
RS za okolje

Letna poročila 
MOP – ARSO

5 let po izvedbi 
OPN

Površina pozidanih 
zemljišč v poplavnem 
območju glede na 
dejansko rabo tal

Površina se bo spremljala preko primerjave 
dejanske rabe tal in opozorilne karte poplav 
oziroma poplavne študije.

Občina Šmartno 
pri Litiji

Opozorilna karta 
poplav oziroma 
Poplavna študija 
in dejanska raba 
tal

5 let po izvedbi 
OPN
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Kazalnik Spremljanje in način spremljanja Nosilec Vir podatkov Obdobje 
spremljanja

Delež prebivalcev,  
ki komunalno odpadno 
vodo odvaja na 
ustrezen način

Delež se spremlja preko letnih poročil, ki jih 
pripravi izvajalec javne komunalne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

Izvajalec javne 
komunalne 
službe odvajanja 
in čiščenja 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode

Poročila izvajalcev 
javne komunalne 
službe odvajanja 
in čiščenja 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode

5 let po izvedbi 
OPN

Površina najboljših 
kmetijskih zemljišč

Spremlja se izvajanje novih posegov na 
najboljša kmetijska zemljišča in ali je ob 
tem zagotovljena vzpostavitev ustreznih 
nadomestnih zemljišč, kot bo to predpisano v 
usklajenem OPN.

Upravna enota 
Litija

Dokazilo o 
vzpostavitvi 
ustreznega 
nadomestnega 
kmetijskega 
zemljišča, ki ga 
mora predložiti 
investitor

Ves čas izvajanja 
OPN

Površina nepozidanih 
stavbnih zemljišč

Površina nepozidanih stavbnih zemljišč se 
spremlja s primerjavo podatkov dejanske rabe 
tal in stavbnih zemljišč opredeljenih v namenski 
rabi prostora.

Občina Šmartno 
pri Litiji

Primerjava 
dejanske rabe tal 
in namenske rabe 
prostora

5 let po izvedbi 
OPN

Količina porabljene 
pitne vode

Količina porabljene pitne vode se spremlja 
s pomočjo notranjega nadzora, ki ga izvaja 
upravljavec oskrbe s pitno vodo. Podatki so v 
obliki letnih poročil dostopni na internetni stani 
internetni strani upravljavca oskrbe s pitno 
vodo.

Izvajalec javne 
komunalne 
službe oskrbe s 
pitno vodo

Letna poročila o 
kakovosti pitne 
vode

5 let po izvedbi 
OPN

Prisotnost, velikost 
populacij in ugodno 
stanje zavarovanih vrst

Nadzor nad upoštevanjem omilitvenih 
ukrepov izvajajo naravovarstveni inšpektorji, 
pristojni za varstvo narave in naravovarstveni 
nadzorniki (155. člen ZON-UPB 2 (Uradni list 
RS, št. 96/04)). V okviru spremljanja izvedbe 
omilitvenih ukrepov je treba spremljati tudi, 
ali je njihova izvedba dosegla željen učinek, 
torej zmanjšanje neugodnih vplivov izvedbe 
OPN Šmartno pri Litiji na ugodno stanje 
prisotnih habitatnih tipov. Na takšen način 
bodo podani omilitveni ukrepi prispevali k 
doseganju varstvenih ciljev na obravnavanem 
območju. Redni monitoring stanja populacij 
vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 
opravlja ZRSVN po ZON in EU direktivah. 
Na Natura območjih se izvaja monitoring 
kazalcev, ki omogoča spremljanje stanja 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, 
ugotavljanje učinkovitosti ukrepov varstva 
glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih 
in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Monitoring 
se prednostno izvaja za rastlinske in živalske 
vrste ter habitatne tipe, zaradi katerih je bilo 
Natura območje opredeljeno, pri čemer se 
posebna pozornost nameni prednostnim 
vrstam in prednostnim habitatnim tipom ter 
vrstam, s stanjem katerih se najbolj očitno 
odražajo spremembe v habitatih drugih vrst 
oziroma v habitatnih tipih. Uspešnost podanih 
omilitvenih ukrepov bo mogoče spremljati na 
podlagi podatkov pridobljenih za potrebe rednih 
poročil o izvajanju programa upravljanja na 
varovanih območjih, ki jih je skladno z Uredbe 
o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 10/04, 
59/07, 43/08) ministrstvo dolžno letno predložiti 
vladi. Za spremljanje učinkov izvedbe OPN 
Šmartno pri Litiji zadostuje spremljanje načina 
izvedbe omilitvenih ukrepov. Na območjih 
Natura 2000 je predviden redni monitoring 
stanja kvalifikacijskih vrst (Uredba o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 10/04, 59/07, 43/08)).

Država Poročila izvedenih 
popisov in 
monitoringa

V skladu z 
državnim 
Programom 
monitoringa. 
Ugodno
stanje vrst/HT 
bi bilo smiselno 
spremljati vsaj 
na obdobja 5 let.

Prisotnost in obseg 
in ugodno stanje 
prednostnih habitatnih 
tipov
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Kazalnik Spremljanje in način spremljanja Nosilec Vir podatkov Obdobje 
spremljanja

Število in ogroženost 
enot kulturne dediščine

Število enot kulturne dediščine se redno 
posodablja v Registru kulturne dediščine in je 
javno dostopen podatek. Ocena ogroženosti 
enot kulturne dediščine je izpeljana iz ocene 
stanja dediščine in predstavlja kazalnik nujnosti 
ukrepanja v smislu celostnega ohranjanja 
dediščine v skladu z veljavno zakonodajo in 
konvencijami.

Ministrstvo za 
kulturo, Zavod za 
varstvo kulturne 
dediščine

Register 
nepremične 
kulturne dediščine, 
Zavod za varstvo 
kulturne dediščine

5 let po izvedbi 
OPN

Površina stanovanjskih 
območij izpostavljenih 
prekomernemu hrupu 
zaradi prometa

Površina se bo spremljala preko karte hrupa, 
ki jo mora pripraviti občina v skladu z veljavno 
zakonodajo in dejanske rabe prostora.

Občina Šmartno 
pri Litiji

Karta hrupa in 
dejanska raba 
prostora

5 let po izvedbi 
OPN

Vrednosti kazalcev 
hrupa pri stanovanjskih 
objektih v neposredni 
bližini industrijskih con

V skladu z določili Uredbe o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju in Uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
po Pravilniku o prvem ocenjevanju in 
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o 
pogojih za njegovo izvajanje. Področje prvih 
meritev oziroma prvega ocenjevanja ureja 
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).
Zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja 
hrupa in obratovalnega monitoringa je 
upravljavec vira hrupa.

Občina in 
investitorji

Poročila izvedenih 
meritev in 
monitoringa

V skladu z 
zahtevami 
poročila iz prvih 
meritev.

Površina pozidanih 
zemljišč v 
vodovarstvenih 
območjih glede na 
dejansko rabo tal

Površina se bo spremljala preko primerjave 
dejanske rabe tal in karte vodovarstvenih 
območij.

Občina Šmartno 
pri Litiji

Karta 
vodovarstvenih 
območij in 
dejanska raba tal

5 let po izvedbi 
OPN

Delež prebivalcev, 
ki se s pitno vodo 
oskrbuje preko javnega 
vodovoda

Delež se spremlja preko letnih poročil, ki jih 
pripravi izvajalec javne komunalne službe 
oskrbe s pitno vodo.

Izvajalec javne 
komunalne 
službe oskrbe s 
pitno vodo

Letna poročila o 
kakovosti pitne 
vode

5 let po izvedbi 
OPN

Kakovost pitne vode Kakovost pitne vode se bo spremljala preko 
letnih poročil o kakovosti pitne vode, ki jih 
pripravi izvajalec javne komunalne službe 
oskrbe s pitno vodo.

Izvajalec javne 
komunalne 
službe oskrbe s 
pitno vodo

Letna poročila o 
kakovosti pitne 
vode

5 let po izvedbi 
OPN

Število stanovanjskih 
objektov in površina 
stavbnih zemljišč v 
vplivnem pasu virov 
elektromagnetnega 
sevanja

Na območjih, kjer se nahajajo stanovanjski 
in pripadajoči stanovanjski objekti v vplivnem 
pasu daljnovoda Beričevo–Krško napetosti 
2x400 kV, je potrebno izvesti meritve, ki bodo 
pokazale dejansko stanje obremenjenosti ljudi 
z virom elektromagnetnega sevanja oziroma 
je potrebno ugotoviti, ali so na teh območjih 
presežene mejne vrednosti določene z Uredbo 
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 
41/04 – ZVO-1).

ELES – Elektro 
– Slovenija d.o.o. 
– sistemski 
operater 
prenosnega 
omrežja 
električne 
energije

Sistemski operater 
prenosnega 
omrežja električne 
energije

v roku 5 let po 
sprejemu OPN 
oziroma v prvih 
5 letih izvajanja 
OPN

III. 9. Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih razpršene gradnje

62. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje)

Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov.

IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

63. člen
(klasifikacija objektov in rab glede na namen)

V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe iz 7. člena tega odloka, določeni:
– prevladujoča namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno območje podrobnejše namenske rabe,
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in 

dejavnosti),



Stran 4622 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

– dopustne gradnje in druga dela,
– dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, 

ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe.

64. člen
(dopustne dejavnosti)

(1) Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je usklajena s predpisi o klasifikaciji 
dejavnosti.

(2) Dopustne dejavnosti so opredeljene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
– Dejavnosti »A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše na-

menske rabe A, SK in IK ter na območjih nestavbnih zemljišč K, G,V in OO, skladno z izvajano dejavnostjo.
– Dejavnosti »B – RUDARSTVO« se lahko izvajajo na v območjih namenske rabe z oznako L.
– Dejavnosti »C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše namenske rabe IP. Do-

pustne so tudi na območjih podrobnejše namenske rabe IG, kolikor ne gre za objekte, za katere je obvezna presoja vplivov 
na okolje v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Na območjih IK je dovoljena samo pridelava in neposredna predelava, ki 
služi pridelavi.

– Dejavnosti »D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO« se lahko izvajajo na območjih namenske 
rabe E.

– Dejavnosti »E – OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA« se lahko izvajajo 
v območjih namenske rabe O.

– Dejavnosti »F – GRADBENIŠTVO« se lahko izvajajo v območjih vseh namenskih rab za potrebe gradnje objektov v 
skladu z določili tega odloka.

– Dejavnosti »H – PROMET IN SKLADIŠČENJE« se lahko izvajajo v območjih namenskih rab I in P.
– Dejavnosti »R93 – ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS« se lahko izvajajo tudi v območjih podrob-

nejših namenskih rab Z.

65. člen
(dopustni objekti)

Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji 
objektov, pri čemer:

– so vrste objektov označene s šifro v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega po-
mena, skupaj z metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov,

– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste 
dopustni le konkretno našteti objekti,

– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali 
velikost objekta), to pomeni, da so dopustni le ti predhodno našteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.

66. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSs – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava« veljajo 
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno-storitvene dejavnosti, šolstvo, 

zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo).
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 enostanovanjska stavba
– 11210 dvostanovanjska stavba
– 12420 garažne stavbe
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Nezahtevni:
vsi objekti za lastne potrebe;
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
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Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot,
spominska obeležja,
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

– Če so v območju tipa AE, D dvostanovanjski in večstanovanjski objekti tipa BV in 
AV, ali drugi ne stanovanjski objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, 
vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri 
vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm.
– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m.
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
AE, D največ 0,3 najmanj 20 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip AE, D
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Podolgovat tloris min 1:1.4.
Strehe:
– Tip AE, D: naklon strehe je 30–45°; dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega 
naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v 
skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene 
v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe in kadar to zahteva 
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade:
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter 
vertikalna členitev;
fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih 
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

Zasaditev dreves:
– na zemljišču namenjenemu za gradnjo stavbe tipa AE, D je treba zasaditi vsaj 
2 drevesi.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
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5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Tip AE, D:
V naselju Šmartno pri Litiji min. 400 m2, v drugih naseljih min. 600 m2.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSv – urbana večstanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni pro-
storski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno-storitvene dejavnosti, šolstvo, 

zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo).
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.
a) Druge dopustne gradnje in posegi:
– izravnava višin zakonito zgrajenih objektov v nizih (BV) kadar razlika v višinah objektov 
ni bila določena z enotno rešitvijo gradnje,
– dozidave objektov,
– dozidave za skupne potrebe stanovalcev (vetrolovi, prostor za smeti, kolesarnice ipd.),
– preureditev podstrešij v stanovanja,
– postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem da so enotno oblikovane za celoten 
niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za 
stavbo, če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo ustreznih določb, so 
ograje lahko lesene ali žičnate in ozelenjene, višina do 180 cm,
– ob vzdrževalnih delih na večstanovanjskih objektih, ki zajemajo fasade objektov morajo 
biti ta izvedena enotno za posamezen objekt; pri preurejanju balkonov, zamenjavi oken 
morajo biti uporabljeni enaki materiali v enakih barvah; posamezne objekte je potrebno 
reševati celovito in ne po delih.
b) Gradbeni posegi določeni v točkah a) so dopustni, če intenzivnost izrabe zemljišča 
namenjenega za gradnjo ne presega vrednosti iz točke 2.2. tega člena, in če so 
zagotovljena dodatna parkirna mesta in zelene površine v skladu z določbami tega 
odloka.
c) V stanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah in drugih javnih površinah je treba 
praviloma zagotoviti javna pritličja.
d) Če so v območju, ki je namenjeno večstanovanjskim objektom, obstoječi eno in 
dvostanovanjski objekti tipa AE, BE in D, ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni 
z namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja 
bruto etažne površine objekta), vzdrževalna dela in odstranitev objektov.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 11220 tri- in več stanovanjske stavbe
– 12420 garažne stavbe
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
6. objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot,
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Maksimalno 14 m.
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.
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2.2 Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
BV, AV največ 0,5 najmanj 20 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip AV, BV
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– za BV: Podolgovat tloris min 1:1.2.
Strehe:
– Tip AV, BV: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega 
naklona in oblike. Izjemoma je dovoljena tudi ravna streha. Na strehah je dovoljena 
uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 % celotne 
strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično 
zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne 
strehe.
Fasade:
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve 
fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma 
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 
Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih 
tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % 
fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

– Pri večstanovanjskih objektih AV in BV se predpisane zelene površine (DBP in 15 m2 
zelenih površin na stanovanje) ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh normativov, ki 
zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin.
– Zasaditev dreves: na zemljiški parceli stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj 
25 dreves na hektar.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Za stanovanjska območja SSv se zemljišče namenjeno za gradnjo določi glede na 
dopustno izrabo zemljišča in glede na ostale pogoje tega odloka.

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno-storitvene dejavnosti, šolstvo, 

zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo).
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 enostanovanjska stavba
– 11210 dvostanovanjska stavba
– 11220 tri- in večstanovanjske stavbe
– 12420 garažne stavbe
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Nezahtevni:
vsi objekti za lastne potrebe;
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
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pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot,
spominska obeležja,
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

– objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višina do 
3 etaže (P+1+M);
– vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M);
– dvojčki do 3 etaže (P+1+M);
– kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti 
višji od 150 cm;
– višina objekta ne sme presegati 14 m.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
BE največ 0,5 najmanj 20 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave BE
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Podolgovat tloris.
Strehe:
– dovoljene so dvokapne (naklon strehe je 30–45°) in enokapne strehe (naklon 5–17°). 
30 % strehe je lahko drugačnega naklona in oblike;
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru 
pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– dovoljeni so strešna okna, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot 
osnovna streha, ob pogoju, da osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti in da so 
vse frčade v nizu poenoteno oblikovane; Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih 
oken in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te 
ne smejo segati nad sleme strehe; fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso 
dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne 
strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;
– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne 
obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih 
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve 
fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma 
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 
Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih 
tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % 
fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad.
– Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem 
osnovnega objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih 
objektov ne sme presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

Zasaditev dreves:
– na zemljišču namenjenemu za gradnjo stavbe tipa BE je treba zasaditi vsaj 
20 dreves/ha.
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4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Minimalno 300 m2 za vrstno hišo in dvojček.

67. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah za posebne namene)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SB – stanovanjske površine za posebne namene« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju za posebne namene, in sicer za bivanje v domu starostnikov, 

oskrbovanih stanovanjih.
Spremljajoče dejavnosti Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno – storitvene dejavnosti, šolstvo, 

zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo). 
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.
Delež stanovanjskih bruto tlorisnih površin in bruto tlorisnih površin ostalih dejavnosti je 
v objektih za posebne namene je najmanj 70 % za stanovanja za posebne namene in 
največ 30 % za ostale dejavnosti.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, razen 11302: domovi za 
odvajanje od odvisnosti in begunski centri.
– 12420 garažne stavbe
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 126 stavbe splošnega družbenega pomena od tega 12640, pri čemer niso dovoljene 
bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice.
Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
6. objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot,
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Maksimalno 14 m.
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
BV, AV, G / najmanj 20 % največ 1,1

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave AV, BV,G;
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3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
– Tip BV, G: Podolgovat tloris min 1:1.2.
Strehe:
naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega naklona in oblike. 
Izjemoma je dovoljena tudi ravna streha. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih 
oken in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) 
strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, 
kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne 
strehe.
Fasade:
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve 
fasad, uporaba lesa – uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov) 
detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Barve fasad: 
ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone 
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno 
modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna 
je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. 
Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % fasadne 
površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav slepih 
fasad.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

– Pri večstanovanjskih objektih AV in BV se predpisane zelene površine (DBP in 15 m2 
zelenih površin na stanovanje) ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh normativov, ki 
zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin.
– Zasaditev dreves: na zemljiški parceli stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj 
25 dreves na hektar.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

/

68. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah podeželskega naselja)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKs – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti Centralne dejavnosti, kot so gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno, 

kmetijstvo in gozdarstvo ter do 200 m2 bruto tlorisne površine za poslovno oziroma obrtno 
dejavnosti, ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.

Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 12740 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 12510 Industrijske stavbe (obrtne delavnice – do 200 m2 bruto tlorisne površine)
– 12420 Garažne stavbe
– 12740 le gasilski domovi
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
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Nezahtevni:
vsi objekti za lastne potrebe;
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot;
spominska obeležja;
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Stanovanjske stavbe višina slemena do 10,00 m od kote pritličja. Za nestanovanjske 
stavbe znaša višina 13,00 m od kote pritličja.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
AE, D, C največ 0,3 najmanj 20 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave AE, D, C
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Podolgovat tloris min 1:1.4.
Strehe:
– Tip AE, D, C: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega 
naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v 
skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene 
v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva 
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem območju občine dovoljene ravne 
strehe.
Fasade:
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter 
vertikalna členitev;
fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih 
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

/

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
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5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Tip AE, D:
V naselju Šmartno je minimalna velikost parcele 400 m2, v ostalih naseljih pa minimalno 
600 m2.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKg – gospodarski objekti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni 
pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena kmetijskim gospodarskim objektom. 
Spremljajoče dejavnosti /
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov Zahtevni, manj zahtevni:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Nezahtevni:
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam
ograje, nižje od 1,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti.
Enostavni objekti:
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Stavbe: višina slemena do 13,00 m od kote pritličja.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
C največ 0,4 najmanj 15 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave C
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Podolgovat tloris min 1:1.4.
Strehe:
– Tip C: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega naklona in 
oblike.
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne 
strehe.
Fasade:
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter 
vertikalna členitev;
fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih 
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.
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69. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah počitniških hiš)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SP – površine počitniških hiš« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni 
pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Občasno bivanje za počitek.
Spremljajoče dejavnosti Niso dovoljene.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, odstranitev objekta, rekonstrukcija objektov. Dovoljena je tudi 

gradnja gospodarske javne infrastrukture.
Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 enostanovanjska stavba (počitniške hiše)
– 24110 športna igrišča (na prostem).
Nezahtevni:
lopa;
ograje, nižje od 1,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj.
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe – nadstrešnica;
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna 
pot;
spominska obeležja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ en enostavni ali nezahtevni objekt. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

– Tip AE: največ P+M ali v celoti vkopana klet K+P+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti 
višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm,
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med kot pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
AE, D največ 0,3 najmanj 20 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip AE, D
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Tip AE: Podolgovat tloris min 1:1.4;
– Tip D: Podolgovat tloris min 1:1.7.
Strehe:
– Tip AE, D: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega 
naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v 
skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene 
v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva 
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter 
vertikalna členitev;
fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih 
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.
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3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

/

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Tip AE, D:
Minimalno 450 m2.

70. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na osrednjih območjih centralnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena različni dejavnosti, in sicer trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, 

zdravstveni, vzgojni izobraževalni, kulturni, verski in podobnim ter bivanju.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12201 Stavbe javne uprave
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)
– 12740 Druge stavbe ki niso uvrščene drugje (stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– 24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča 
v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: le otroška in 
druga javna igrišča ter parki, zelenice in druge urejene zelene površine
– 12420 Garažne stavbe.
Vrtec, otroška igrišča, druga odprta igrišča.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

– Tip G, BV, AV: maksimalno 14 m
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora;
– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri 
vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm;
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
G, BV, AV, AE največ 0,8 10 % največ 1

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip G, BV, AV, AE
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3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
– Tip BV: Podolgovat tloris min 1:1.2;
– Tip AE: Podolgovat tloris min 1:1.4.
Strehe:
– Tip G, BV, AV, AE: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko 
drugačnega naklona in oblike. Pri tipu BV in AV je izjemoma dovoljena ravna streha. 
Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni v velikosti 
največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar 
je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna 
stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
– Tip AE
– elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna 
ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje 
drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma 
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 
Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih 
tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % 
fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad.
– Tip AV, BV:
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve 
fasad, uporaba lesa – uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma 
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 
Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih 
tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % 
fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad.
Tip G:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih 
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu 
oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov);
– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma 
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. 
Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih 
tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 25 % 
fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav 
slepih fasad ter sakralnih objektov, gasilskih domov in objektov za kulturne dejavnosti in 
drugih objektov s posebnim simbolnim pomenom.

3.3 Posebnost – za gradnjo novih objektov BEP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev 
oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega 
odloka.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
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71. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih območjih centralnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDi – območja centralnih dejavnosti za izobraževanje« veljajo naslednji 
posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa.
Spremljajoča dejavnost Ostale centralne dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 1263 stavbe za izobraževanje
– 1262 muzeji in knjižnice
– 12420 garažne stavbe
– 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

– Višina stavbe max. 10 m.
Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti 
urejanja prostora.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
Vsi tipi / 20 % 1

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave Vsi tipi
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

Tlorisni gabariti niso predpisani.
Strehe:
– Naklon strehe je 30–45°; dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega naklona 
in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni 
v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene 
v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva 
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
Niso predpisane.

3.3 Posebnost – za gradnjo novih objektov BEP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev 
oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega 
odloka.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave 
za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDk – območja centralnih dejavnosti za kulturo« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Kulturna dejavnost.
Spremljajoča dejavnost Ostale centralne dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.
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Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
– 1262 muzeji in knjižnice
– 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: le gasilski domovi.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Višina ni predpisana.
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
G / 20 % 1

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave G
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

Tlorisni gabariti niso predpisani.
Strehe:
– Naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega naklona in 
oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni v 
velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene v 
primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija 
(npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
Niso predpisane.

3.3 Posebnost – za gradnjo novih objektov BEP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev 
oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega 
odloka.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDv – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov« 
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Verska dejavnost.
Spremljajoča dejavnost Ostale centralne dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 1272 Obredne stavbe.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Višina ni predpisana.
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
G / 10 % 0,9

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave G
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

Tlorisni gabariti niso predpisani.
Strehe:
– Naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega naklona in 
oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni v 
velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene v 
primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija 
(npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene tudi 
ravne strehe.
Fasade:
Niso predpisane.
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3.3 Posebnost – za gradnjo novih objektov BEP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev 
oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega 
odloka.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

72. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje.
Spremljajoče dejavnosti Gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne 

dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti Bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
– 125 industrijske stavbe in skladišča
– 12420 garažne stavbe (za potrebe cone).
Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

urbana oprema.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

do 13 m.
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu 
to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
E, F največ 0,6 najmanj 15 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip E, F
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Objekti za poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti se praviloma 
gradijo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti 
kompleksov;
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit 
prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, da nove stavbe ne bodo 
izstopale iz silhuete območja v katerem se gradi (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To 
ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi 
ipd.);
– dovoljena je izgradnja kletnih etaž;
– objekti v ozadju kompleksa morajo biti nižji od glavnih stavb (ob javnem mestnem 
prostoru).
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Strehe:
– na celotnem območju občine so za območja I – območja proizvodnih dejavnosti 
dovoljene ravne strehe;
– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s obstoječimi 
objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem 
doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost;
– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo 
po enem kompleksu poenotene;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe 
majhnega naklona;
– priporočljiva je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti 
trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh.
Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih 
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, 
kareju oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov);
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne fasade objektov, 
z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni in prepoznavni ambienti.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
– 22232 Čistilne naprave za potrebe območja
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti za potrebe območja
– 1220 Poslovne in upravne stavbe izključno vezane na dejavnost območja
– 12420 Garažne stavbe za potrebe območja
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dopustne dejavnosti:
– skupina 01.4 Živinoreja,
– oddelek 10 Proizvodnja živil,
– oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in druga dela Če se v območju IK nahajajo stanovanjski objekti tipa AE, BE, D ali drugi objekti, ki niso 
navedeni v točki 1.1. tega odstavka, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, 
vzdrževalna dela in odstranitev objektov.

1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost;

I. NEZAHTEVNI:
1. objekti za lastne potrebe: enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti;
2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m;
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
4. pomožni infrastrukturni objekti;
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
7. spominska obeležja;
8. objekt za telekomunikacijsko opremo.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
1. objekti za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, 
mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča.
2. pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti
– pomožni železniški objekti
– pomožni letališki objekt
– pomožni energetski objekti
– telekomunikacijske antene in oddajniki
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– pomožni komunalni objekti
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
3. začasni objekti.
4. urbana oprema.
Skupna površina vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno s površino 
zahtevnih in manjzahtevnih objektov (stavb) na zemljišču namenjenem za gradnjo, 
ne sme presegati faktorja zazidanosti določenega s podrobnejšo namensko rabo 
prostora oziroma faktorja zazidanosti, ki je določen s podrobnimi izvedbenimi pogoji za 
posamezno enoto urejanja prostora.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov – maksimalna višina novogradenj obsega visoko P+1 ali na padajočem terenu K+P+1, 

oziroma do skupne višine od kote pritličja največ 10.00 m. Del zgradbe, ki je namenjen 
poslovnemu delu, je lahko visok – vkopana K+P+3 do skupne višine – od kote pritličja 
največ 12.00 m. Na območjih urejanja, kjer je prevladujoča namenska raba IK – površine 
z objekti za kmetijsko proizvodnjo, je maksimalna skupna višina največ 18.00 m,
– višina novih objektov se prilagaja višini že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora, 
če tehnološki proces ne zahteva drugače,
– tlorisni gabariti so prilagojeni tehnološkim zahtevam in razpoložljivemu zemljišču,
– novogradnje ali dopolnilne gradnje ne smejo biti vidno izpostavljene in ne smejo tvoriti 
novih višinskih dominant v prostoru.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI

E, F največ 0,7 najmanj 15 % /
3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave Tip E, F
3.2 Oblikovanje objektov – poslovni deli objektov oziroma deli objektov, ki niso namenjeni proizvodnji, naj bodo 

arhitekturno oblikovani in locirani ob glavni dovozni cesti oziroma ob javnem prostoru.
– objekte poudarjenih horizontalnih gabaritov je treba členiti. Če tehnološki procesi v 
posameznih objektih zahtevajo višinsko poudarjene elemente (dimnike, stolpe ipd.), jih je 
treba arhitekturno oblikovati.
Fasade:
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov – predvsem za upravne in pisarniške 
stavbe).

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

Na zemljišču namenjenemu za gradnjo je treba zasaditi vsaj 10 dreves na hektar.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

73. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – športni centri« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Športne aktivnosti in športne prireditve.
Spremljajoče dejavnosti Kulturne, razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem 

območjem.
Izključujoče dejavnosti trgovina na debelo

bivanje
poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje

Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali 
konjske dirke
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in 
druga javna igrišča, jahališča, smučarska skakalnica, balinišče, površine za piknik
– 12650 Stavbe za šport
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori,
– 12112 Gostilne (do 250 m2 bruto tlorisne površine); bifeji, točilnice, bari (do 50 m2 bruto 
tlorisne površine).
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Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja

vadbeni objekti
urbana oprema.
Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

do 13 m.
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
E / najmanj 20 % 1

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave tip E
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

/
Strehe:
– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s obstoječimi 
objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem 
doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe 
majhnega naklona (do 17°);
– priporočljiva je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti 
trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh.
Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih 
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, 
kareju oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov);
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne fasade objektov, 
z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni in prepoznavni ambienti.

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

74. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost rekreacija, šport na prostem, oddih
Spremljajoče dejavnosti kulturne, razvedrilne dejavnosti,

gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Izključujoče dejavnosti trgovina na debelo
bivanje
poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje

Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.



Stran 4640 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
spominska obeležja;
Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.
Začasni objekti:
Namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

/

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave /
3.2 Oblikovanje objektov /

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost rekreacija, šport na prostem, oddih
Spremljajoče dejavnosti kulturne, razvedrilne dejavnosti,

gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Izključujoče dejavnosti trgovina na debelo
bivanje
poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje

Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 24110 športna igrišča
– 24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – le javni 
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene 
površine.
Nezahtevni:
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
spominska obeležja.
Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.
Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov /
3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave /
3.2 Oblikovanje objektov /

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD – druge urejene zelene površine« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti /
1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in druga dela – Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.

(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

– 24204 Pokopališča
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– 12722 Pokopališke stavbe.

1.2 Oblikovanje objektov Oblikovanje objektov skladno z določili tretjega odstavka 71. člena za območja centralnih 
dejavnosti za opravljanje verskih obredov CDv.
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75. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih prometnih površin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.
Spremljajoče dejavnosti gostinstvo

trgovina
skladiščenje
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
– 211 ceste
– 214 mostovi, viadukti, predori in podhodi
– 12410 postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe.
Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.

Oblikovni pogoji Dovoljeni objekti naj bodo zasnovani ob upoštevanju usmeritev in pogojev pristojnega 
upravljavca infrastrukture.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PO – površine za mirujoči promet« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

– 12420 Garažne stavbe
– 21110, 21120 Parkirišča
– gradbeno-inženirski objekti, če so namenjene/-i dejavnostim v območju.
Drugi prometni infrastrukturni objekti:
– parkirne površine za gospodarska in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za 
priklopnike teh motornih vozil.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

Dopustne dejavnosti:
– oddelek 49 Kopenski promet: le podrazred 49.410 Cestni tovorni promet.

1.3 Dopustne gradnje in druga dela /
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost

I. NEZAHTEVNI:
1. ograje, nižje od 2,2 m,
2. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
d) pomožni infrastrukturni objekti:
1. pomožni cestni objekti
2. pomožni energetski objekti
3. pomožni komunalni objekti
4. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
e) urbana oprema: le montažna sanitarna enota.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

/
tip FZ DBP FI

0,3 Najmanj 10 % 0,7
3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave /
3.2 Oblikovanje objektov Garažne stavbe morajo biti umeščene v prostor na način, da ne poslabšujejo pogojev 

v sosednjih stavbah. Višinski gabarit ne sme presegati slemenske lege najvišje stavbe 
v radiu 50 m. Tlorisni gabariti naj upoštevajo morfologijo pozidave, t.j. velikost stavbišč 
v neposredni okolici predvidene gradnje. V primeru več etažne garažne hiše, naj bodo 
fasade objekta zasnovane sodobno, deloma transparentno tako, da so posamezne 
etaže garažne hiše lahko tudi naravno osvetljene. Strehe so lahko simetrične dvokapnice 
(naklon 30–45°), enokapnice (naklon 5–17°), dovoljene pa so tudi ravne.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

/
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76. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih energetske infrastrukture)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja energetske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetske 

infrastrukture.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

2302 elektrarne in drugi energetski objekti.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

/
tip FZ DBP FI

0,8 Najmanj 15 % 1

77. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih 

voda ter ravnanja z odpadki.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

– 2212 daljinski vodovodi
– 2222 lokalni vodovodi
– 2223 cevovodi za odpadno vodo
– 24203 objekti za ravnanje z odpadki.

78. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah razpršene poselitve)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti Kmetijske dejavnosti in nekatere poslovno storitvene dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.

Vrsta objektov Zahtevni, manj zahtevni:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 24110 Športna igrišča.
Nezahtevni:
vsi objekti za lastne potrebe
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam
ograje, nižje od 2,2 metra;
škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obeležja;
objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
pomožni infrastrukturni objekti:

pomožni cestni objekti
pomožni energetski objekti
pomožni komunalni objekti
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot,
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spominska obeležja,
urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so 
lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Stanovanjske stavbe višina slemena do 10,00 m od kote pritličja. Za nestanovanjske 
stavbe znaša višina 13,00 m od kote pritličja.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem 
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP FI
AE, D, C največ 0,4 najmanj 10 % /

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave AE, D, C
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

– Podolgovat tloris min 1:1,4.
Strehe:
– Tip AE, D, C: naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugačnega 
naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v 
skupni v velikosti največ 20 % celotne strehe. Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene 
v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva 
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– dovoljeni so čopi in frčade;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne 
strehe.
Fasade:
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter 
vertikalna členitev;
fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih 
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma 
pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi 
rezan les;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme 
presegati 30 % površine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

/

4 Raba energije
4.1 Energetska učinkovitost V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 

in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali 
več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo
5.1 Velikost zemljišča namenjenega 
za gradnjo

Tip AE, D:
Minimalno 600 m2.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih« veljajo 
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

– 12713 Stavbe za spravilo pridelka- od teh le kašče, kleti, vinske kleti, zidanice in 
sušilnice sadja.
Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja je dovoljena ob pogoju, da 
je investitor lastnik najmanj 20 a vinograda oziroma sadovnjaka v območju najboljših 
kmetijskih zemljišč ter najmanj 10 a v območju drugih kmetijskih, ki so vključena v 
vinogradniško območje.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/
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1.3 Dopustne gradnje in druga dela – Novogradnje tipa CV
Na obstoječih objektih, ki niso tipa CV, so dopustni rekonstrukcija, vzdrževalna dela ter 
odstranitev objektov. Nadzidave in dozidave so dovoljene na zakonito zgrajenih stavbah.
– Velikost vinograda je lahko manjša od velikosti določene v točki 1.1. tega odstavka, 
v primeru da gre za vzdrževalna dela in rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov. Za 
vsakršno gradnjo na zemljiščih Av je potrebno predhodno pridobiti mnenje Kmetijske 
svetovalne službe o proizvodni sposobnosti zemljišča.

1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost

I. NEZAHTEVNI:
1. ograje, nižje od 2,2 m;
2. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
3. pomožni infrastrukturni objekti.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
a) objekti za lastne potrebe: od teh le
– nadstrešek in
– zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m;
b) pomožni infrastrukturni objekti:
1. pomožni cestni objekti
2. pomožni energetski objekti
3. pomožni komunalni objekti
4. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Skupna površina vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno s površino 
zahtevnih in manjzahtevnih objektov (stavb) na zemljišču namenjenem za gradnjo, 
ne sme presegati faktorja zazidanosti določenega s podrobnejšo namensko rabo 
prostora oziroma faktorja zazidanosti, ki je določen s podrobnimi izvedbenimi pogoji za 
posamezno enoto urejanja prostora.

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov – največja dovoljena bruto etažna površina do 30 m2,

– višinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet (K+P), ki je lahko velika največ toliko 
kot bruto etažna površina etaže P; višina najvišje točke največ 6 m merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega za gradnjo

tip FZ DBP
CV 0,3 najmanj 10 %

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave /
3.2 Oblikovanje objektov Objekti tipa CV se morajo v prostor umeščati v skladu z obstoječo morfologijo pozidave 

območja enote urejanja prostora (položaj glede na relief, smer slemena) in ob 
upoštevanju zakonitosti tradicionalne gradnje v gravitacijskem območju.
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta.

3.3 Velikost in urejanje zelenih 
površin

Zasaditev dreves:
– na zemljišču namenjenemu za gradnjo je treba zasaditi vsaj 1 drevo (dovoljene so 
avtohtone drevesne vrste).

79. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski 
izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost Kmetijstvo.
Spremljajoče dejavnosti Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Izključujoče dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne dela in druga dejavnost Brez spremembe namenske rabe se območju kmetijskih zemljišč lahko načrtuje samo 

agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, omrežja 
naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

– cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
– elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti,
– komunikacijski vodi,
– naftovodi,
– plinovodi,
– vročevodi in priključki nanje,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,
– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest,
– enostavne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte in nezahtevne pomožne kmetijsko-
gozdarske objekte, navedene v predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost
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ter naslednje pomožne kmetijske objekte:
– ograje in opore za trajne nasade,
– opore za mreže proti toči.

Drugi pogoji – Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma 
niso v nasprotju z interesi kmetijstva.
– Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop 
do kmetijskih zemljišč. Kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, ga je 
potrebno nadomestiti.
– Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih 
zemljišč. Poškodbe je potrebno sanirati in zemljišča rekultivirati.

3 Oblika objektov
Oblikovanje objektov – Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu kmetijskih zemljišč 

oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami
stičnih območij.

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo 
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Načrtovanje kmetijskih nezahtevnih in enostavnih objektov, ter gradbeno 

inženirskih objektov občinske gospodarske javne infrastrukture.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko načrtujejo samo za potrebe kmetijskih 
gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in ob predhodni 
pridobitvi soglasja s strani pristojne kmetijske gospodarske (svetovalne) službe.
Dopustne dejavnosti:
– oddelek 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in druga 
dela

/

1.4 Dopustni nezahtevni in 
enostavni objekti iz seznama 
predpisa, ki opredeljuje vrste 
objektov glede na zahtevnost

NEZAHTEVNI:
1. ograje za pašo živine, nižje od 1,5 m;
2. pomožni infrastrukturni objekti;
3. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

– silos,
– poljska pot,
– gnojišče,
– vodni zbiralnik;

4. spominska obeležja.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
a) pomožni infrastrukturni objekti:

– pomožni cestni objekti
– pomožni energetski objekti
– telekomunikacijske antene in oddajniki
– pomožni komunalni objekti
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja

b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le:
– poljska pot
– vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč
c) vadbeni objekti
d) spominska obeležja.

2 Lega objektov
2.1. Lega objektov Kmetijski nezahtevni in enostavni objekti se lahko načrtujejo v oddaljenosti največ 

150 m od meje s stavbnim zemljiščem.

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski iz-
vedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Brez spremembe namenske rabe se območju kmetijskih zemljišč lahko načrtuje samo 

agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, 
omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

– cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
– elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti,
– komunikacijski vodi,
– naftovodi,
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– plinovodi,
– vročevodi in priključki nanje,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,
– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in druga dela /
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti

I. NEZAHTEVNI:
Enostavni pomožni kmetijsko-gozdarske objekti in nezahtevni pomožni kmetijsko-
gozdarske objekti, navedeni v predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost
ter naslednje pomožne kmetijske objekte:
– ograje in opore za trajne nasade
– opore za mreže proti toči
– gozdne ceste
– grajene gozdne vlake
– spominska obeležja.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
1. pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– telekomunikacijske antene in oddajniki,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja;
2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le:
– čebelnjak,
– poljska pot,
– ribnik kot vodno zajetje,
– vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč,
– krmišče,
– molzišče,
– hlevski izpust,
– ograje za pašo živine nižje od 1,5 m,
– rastlinjak,
– kašča,
– kozolec,
– senik,
– gozdne ceste,
– grajene gozdne vlake.

2 Lega objektov
2.1. Lega objektov Rastlinjak je lahko oddaljen od meje zazidljivosti največ 30 m, ostali kmetijski nezahtevni 

in enostavni objekti se lahko postavijo v oddaljenosti največ 150 m od meje zazidljivosti.

(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K2v – druga kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo 
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Načrtovanje kmetijskih nezahtevnih in enostavnih objektov, ter gradbeno inženirskih 

objektov občinske gospodarske javne infrastrukture.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko načrtujejo samo za potrebe kmetijskih 
gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in ob predhodni pridobitvi 
soglasja s strani pristojne kmetijske gospodarske (svetovalne) službe.
Dopustne dejavnosti:
– oddelek 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in druga dela /
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost;

NEZAHTEVNI:
1. ograje za pašo živine, nižje od 1,5 m;
2. pomožni infrastrukturni objekti;
3. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

– silos,
– poljska pot,
– gnojišče,
– vodni zbiralnik.
4. spominska obeležja.
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ENOSTAVNI OBJEKTI:
e) pomožni infrastrukturni objekti:

– pomožni cestni objekti
– pomožni energetski objekti
– telekomunikacijske antene in oddajniki
– pomožni komunalni objekti
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja

f) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le:
– poljska pot
– vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč

g) vadbeni objekti
h) spominska obeležja.

2 Lega objektov
2.1. Lega objektov Kmetijski nezahtevni in enostavni objekti se lahko načrtujejo v oddaljenosti največ 150 m 

od meje s stavbnim zemljiščem.

80. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti a) Gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture:

– 12410 – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
– 211 – ceste
– 214 – mostovi
– 22122 – objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
– 2213 – prenosna komunikacijska omrežja
– 2221 – distribucijski plinovodi
– 2222 – distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti;
– 22231 – cevovodi za odpadno vodo in
–  2224 – distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
b) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
c) Dopustne so tudi:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega 
izkoriščanja in nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem,
– gradnja objektov in naprav mobilne telefonije na podlagi soglasja pristojne javne 
gozdarske službe in pristojne službe za varovanje narave,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objektov.
d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega organa 
oziroma javne gozdarske službe.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti /

1.3 Dopustne gradnje in druga dela /

1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost;

I.  NEZAHTEVNI:
1. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m; dopustna je le 
postavitev ograj za zaščito mladovja ali varstva gozdov pred divjadjo ter za zaščito 
vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o 
ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno raziskovalnih preučevanj. Za 
postavitev ograje je potrebno pridobiti dovoljenje javne gozdarske službe. Postavitev 
zidanih ograj ni dovoljena.
2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le:

– poljska pot
– gozdna cesta
– grajena gozdna vlaka
– obora za rejo divjadi (v skladu s predpisi za področje gozdov);

3. spominska obeležja.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
a) pomožni infrastrukturni objekti:
1. pomožni cestni objekti
2. telekomunikacijske antene in oddajniki
3. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
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b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
– čebelnjak (gradnja oziroma postavitev je dopustna pod pogojem, da je pridobljena 
registrska številka stojišča čebelnjaka)
– gozdna učna pot
– grajena gozdna vlaka
– krmišče
– ograje za pašo živine nižje od 1,5 m (postavitev je dopustna le v primeru, da je paša 
opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu)
– gozdna cesta

c) vadbeni objekti: le vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kadar ni 
pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov

a) spominska obeležja
b) urbana oprema: le nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču.

(2) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda 
za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim 
aktom (zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča, 
ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča, 
na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s 
posebnim namenom oziroma bi taka krčitev gozda bistveno ogrozila funkcije gozda.

81. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih voda)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske vode« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1 Dopustni objekti in dejavnosti – Gradnja objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami,
– Gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– Gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije,
– Gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali drugih predpisih,
– Gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih 
priključkov na javno infrastrukturo,
– Gradnja objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno 
zgraditi na vodnem ali priobalnem zemljišču, zagotoviti varnost plovbe in zagotovitev 
varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– Gradnja brvi in mostov,
– Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih 
voda,
– Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– Vstopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

– 23020 Energetski objekti (v sklopu objektov iz točke 1.1. tega člena je dopustna tudi 
gradnja malih hidroelektrarn do 10 MW).

1.3 Dopustne gradnje in druga dela – Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
– Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču mora biti načrtovana tako, da je 
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
– Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemljišče vodotokov je treba pridobiti 
pogoje pristojnega organa oziroma službe za vodno gospodarstvo in za varovanje 
narave.
– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja 
prostora so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.

1.4 Druga določila a) V območju podrobne namenske rabe z oznako VC, veljajo naslednja določila:
– za izvedbo brvi in mostov je treba pridobiti najmanj tri tehnično in oblikovno ustrezne 
variantne rešitve,
– dostopi do vode se lahko urejajo le z javnih površin,
– dopustna je postavitev začasne urbane opreme, urejanje brežin,
– spreminjanje širine struge (zamuljenje, zasipavanje bregov) ni dopustno,
– neutrjene brežine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih vrst 
favne in flore. 
b) Za posege v območje podrobne namenske rabe z oznako VC, je treba pridobiti pogoje 
in soglasja pristojne službe za urejanje voda in za varstvo naravne in kulturne dediščine.
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82. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih mineralnih surovin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora« veljajo naslednji 
posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Osnovna dejavnost So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja in raziskovanja mineralnih 

surovin, in sicer za površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
Drugi pogoji – Vsa območja mineralnih surovin se urejajo z OPPN.

– Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja ali vzpostavi 
pas vegetacije, zelena bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. V primeru 
pogozdovanja naj se izberejo sadike avtohtonih vrst za območje, ki so hkrati tudi 
primerne za posamezen tip zemljišča in reliefa.
– Zagotoviti je potrebno protiprašne ukrepe, kot so vlaženje površin ob suhem in 
vetrovnem vremenu, škropljenje v sušnih obdobjih in zajemanje prahu na mestu 
nastajanja pri strojnih napravah separacije. Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede 
na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati.
– Za vse površinske kope je upravljavec ali lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno 
sanacijo.
– Obstoječe nezakonite kope, ki niso predvideni za nadaljnje izkoriščanje, se sanira (brez 
izkoriščanja mineralnih surovin) in s tem izboljša krajinsko sliko. Pri sanaciji je potrebno 
zagotoviti stabilnost brežin, z ustreznim naklonom in urejenim odvodnjavanjem ter 
rekultivacijo območja z izbranimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Sanirane 
kamnolome je možno v celoti vrniti prejšnji rabi gozda ali travnika, dno kamnoloma pa je 
možno nameniti tudi drugi rabi.
– Na območjih sanacij opuščenih nezakonitih kopov je dovoljena sanacija (brez 
izkoriščanja mineralnih surovin) in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev 
prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske razmere in kakovost 
okolja.
– Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali 
odpravljati.
– Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred 
porušitvami terena.

Vrsta objektov, zahtevnih in manj 
zahtevnih

2301 rudarski objekti
– Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja pridobivanja mineralnih 
surovin.
– Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic.
– Raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.
– Vzdrževanje objektov in odstranitev objektov.
– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo 
vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

– 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: odprti kop 
rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, 
opeke, strešnikov in podobno

– gradnja oziroma postavitev zabojnikov (kontejnerjev) zbirnega centra in sortirnice.
Dopustne dejavnosti:
– oddelek 05 Pridobivanje premoga,
– oddelek 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– oddelek 07 Pridobivanje rud,
– oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– oddelek 09 Storitve za rudarstvo.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

Pogojno dopustne dejavnosti:
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki.

1.3 Dopustne gradnje in druga dela – Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo območja mineralnih surovin so dopustna 
samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Podzemne garaže niso dopustne.

1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti iz seznama predpisa, ki 
opredeljuje vrste objektov glede na 
zahtevnost

I. NEZAHTEVNI:
1.pomožni infrastrukturni objekti.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
a) pomožni infrastrukturni objekti:
1. pomožni cestni objekti
2. pomožni komunalni objekti
3. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
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83. člen
(dopustno oblikovanje objektov)

Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih 
objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno 
odstopati od okolice.

IV.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora

84. člen
(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)

(1) Za posamezne enote urejanja poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi podrobni pro-
storski izvedbeni pogoji.

(2) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 1.

IV.2. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnejših načrtov

85. člen
(območja, za katere je predvidena izdelava podrobnih načrtov)

(1) Podrobnejši načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:
– celovito oziroma delno prenovo naselja,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– razvoja naselja kot širitev na nove površine,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih 

območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.
(2) Meja podrobnejšega načrta je določena s tem prostorskim načrtom.

86. člen
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnejšega načrta)

Na območjih, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnejšega načrta, so do njegove uveljavitve 
dopustni naslednji posegi:

– vzdrževanje objektov,
– gradnja pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lastne potrebe in postavitev ograj na zemljiščih namenjenih 

za gradnjo,
– odstranitev obstoječih objektov.
V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za odstranitev treba pridobiti soglasje 

organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.
– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne in prometne infrastrukture. Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, 

prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja 
posegov v prostor. V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za kakršnekoli posege 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.

87. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na območjih podrobnejših načrtov)

(1) Za enoto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo naslednji prostorski izvedbeni 
pogoji:

– splošni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 3 tega prostorskega načrta,
– posebni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 4 tega prostorskega načrta,
– skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov iz tega poglavja,
– morebitne dodatne podrobne usmeritve za izdelavo posameznih podrobnejših načrtov.
(2) Splošni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov se uporabljajo 

v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, če ni s podrobnimi usmeritvami določeno 
drugače.

(3) Če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je treba izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev 
za celotno območje podrobnejšega načrta.

(4) Če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno 
območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za javne programe kot so šola, vrtec, dom za ostarele ipd., in 
skupne zelene površine, omrežje dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega 
načrta.

(5) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se 
v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanj, glede na namensko rabo. V izračunu se ne upoštevajo 
obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.

(6) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se 
za območja stanovanj v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanja. V izračunu se ne upoštevajo 
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obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami ter površine šol, vrtcev in domov 
za starejše.

(7) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ki se nahaja v območju kulturne 
dediščine pristojna služba pripravi smernice in mnenja s področja varstva kulturne dediščine.

88. člen
(variantne rešitve)

(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši načrt se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Vari-
antne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primer-
java. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.

(2) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev je določena v podrobnih usmeritvah za izdelavo posameznih podrobnejših 
načrtov.

89. člen
(posebni pogoji za območja stanovanj, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)

(1) Za območja novih stanovanj oziroma stanovanjske soseske je treba zagotoviti normativno določene kapacitete za 
vrtce, osnovne šole, domove za starejše občane, osnovno zdravstvo in osnovno oskrbo prebivalcev.

(2) V strokovnih podlagah za podrobnejši načrt se izdela preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in 
osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev. Če organ Občine Šmartno pri Litiji, pristojen za primarno izobraževanje 
ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska 
gradnja, neustrezne, je treba na območju podrobnejšega načrta sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne to-
vrstne objekte oziroma kapacitete. Če za širitev kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva obstaja rezervacija prostora 
na primarnih lokacijah teh dejavnosti, se dejavnosti primarno širi na teh lokacijah sočasno z gradnjo stanovanj na območju 
podrobnejšega načrta.

(3) V novem stanovanjskem naselju s kapaciteto več kot 300 stanovanj je treba v primeru, da v oddaljenosti več kot 500 
m ni tovrstnih dejavnosti, zagotoviti površine za dejavnosti osnovne oskrbe prebivalcev v obsegu 3 % bruto etažnih površin 
novogradnje.

(4) V območju namenske rabe SSs je delež stanovanjskih bruto etažnih površin in bruto etažnih površin ostalih dejavnosti 
najmanj 60 % za stanovanja in največ 40 % za ostale dejavnosti.

(5) Če ni s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za pripravo podrobnejšega načrta določeno drugače, znaša 
dopustna izraba prostora v območjih namenske rabe »S – območja stanovanj«:

 FZ DBP FI

BV, G največ 0,3 najmanj 35 % največ 0,8

AE največ 0,3 najmanj 30 % največ 0,5

(6) Domovi za starejše občane: v novem stanovanjskem naselju z bruto površino območja stanovanjske soseske več 
kot 10 ha je treba zagotoviti tudi lokacijo doma za starejše občane (najmanj 1 ha). Dopustna izraba prostora znaša:

FZ DBP FI etaže

največ 0,5 najmanj 20 % največ 1,1 največ P+2+M

90. člen
(posebni pogoji za območja centralnih dejavnosti, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)

Delež stanovanjskih bruto etažnih površin v območjih »CU – območja centralnih dejavnosti« lahko znaša do 40 % vseh 
bruto etažnih površin v območju.

91. člen
(prekoračitve FZ, DBP in FI)

(1) V podrobnejših načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča, faktorja zazidanosti zemljišča in faktorja gradbene 
prostornine izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti 
prostora. Prekoračitev je treba v podrobnejšem načrtu utemeljiti in dokazati, da so zagotovljene zelene in parkirne površine 
v skladu z določili tega prostorskega načrta.

(2) V podrobnejšem načrtu ni dopustno spreminjati namenske rabe, ki je določena s tem prostorskim načrtom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

92. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev)

(1) V enotah urejanja za katere ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in po-
segi, ki jih določa veljavni prostorski izvedbeni akt, v skladu z določili tega prostorskega načrta pa še vzdrževanje objektov 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z vrsto objekta.
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(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe Odloka o dolgoročnem planu Občine Litija za obdobje 
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/995/04, 51/04, 126/04) in Odloka o druž-
benem planu Občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 
51/04, 126/04), ki so ostale v veljavi po sprejemu Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 18/08).

(3) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji prostorski ureditveni pogoji, prostorski 
izvedbeni načrti in lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem 
besedilu: ZUNDPP):

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika (Uradni list RS, 
št. 18/05),

– Odlok o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 
(del) (Uradni list RS, št. 20/94, 83/08, 13/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu Javorje (Uradni list RS, št. 30/94),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije 

Velika Kostrevnica – VK 2 (Uradni list RS, št. 59/07),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije 

Velika Kostrevnica –del (Uradni list RS, št. 44/06).
(4) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni 

list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B):
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del (Uradni list RS, št. 23/07, 89/08 – tehnični 

popravek),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (Uradni list RS, št. 55/11),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno sever – 3. del (Uradni list RS, 

št. 16/13),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Uradni list RS, št. 41/09),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS2 (Uradni 

list RS, št. 116/08, 80/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno 

pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/08),
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik (Uradni list RS, št. 51/04),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno 

pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08, 10/11 – tehnični popravek),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08).

93. člen
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)

Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega prostorskega načrta, se nadaljujejo in 
končajo po določbah tega prostorskega načrta kot občinski podrobni prostorski načrt.

94. člen
(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo 
in končajo po določbah prejšnjih prostorskih aktov.

(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev začeti pred uveljavitvijo 
tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.

95. člen
(dostopnost prostorskega akta)

(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

96. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.

97. člen
(veljavnost prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 352-3/2007-329
Litija, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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TIŠINA

1503. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parceli št. 980 
v k.o. Borejci

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, RS, 
št. 57/12, 109/12; ZPNačrt – B) (v nadaljevanju: ZPNačrt – 
spremembe) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 
4. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih 

zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci

1. člen
Ta sklep nadomešča Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu občine Tišina (Uradni list RS, št. 25/10) (v nadaljevanju: 
OPN Tišina) v delu na katerega se sklep o manjši širitvi naselja 
nanaša, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč, ki se 
urejajo s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN Tišina.

2. člen
Manjša širitev območja stavbnih zemljišč se, v skladu s 

ZPNačt-om – spremembe, dopusti na podlagi pobude lastni-
ka parcele št. 980 iz k.o. Borejci, zaradi razširitve obstoječe 
kmetije.

3. člen
Območje stavbnega zemljišča se razširi tako, da se raz-

širi oziroma dodatno vključi del parcele št. 980 iz k.o. Borejci, 
v skupni izmeri 1548 m², za potrebe umestitve kmetijskih in 
spremljajočih objektov.

4. člen
Območje širitve je prikazano v grafični prilogi, ki je sestav-

ni del tega sklepa.

5. člen
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica 

uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.

6. člen
Ta sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč se 

pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristoj-
nemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo 
skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).

7. člen
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega 

sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

8. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2013
Tišina, dne 5. aprila 2013

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

Priloga
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Priloga: 
 
Prikaz manjše širitve na parceli št. 980, k.o. Boreci, na Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Tišina, Izvedbeni  del, Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobne 
namenske rabe prostora: 
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BISTRICA OB SOTLI

1504. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 
110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 19. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica 

ob Sotli za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob 

Sotli za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 

2012 izkazuje:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Realizacija 
leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.827.793
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.411.595

70 DAVČNI PRIHODKI 1.334.140
700 Davki na dohodek in dobiček 1.230.528
703 Davki na premoženje 66.901
704 Domači davki na blago in storitve 36.711

71 NEDAVČNI PRIHODKI 77.455
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 51.533
711 Takse in pristojbine 788
712 Denarne kazni 1.225
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.676
714 Drugi nedavčni prihodki 16.233

74 TRANSFERNI PRIHODKI 416.198
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 183.008
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 233.190

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.557.058
40 TEKOČI ODHODKI 394.353

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 132.411
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 19.370
402 Izdatki za blago in storitve 226.849
403 Plačila domačih obresti 3.868
409 Rezerve 11.855

41 TEKOČI TRANSFERI 636.989
410 Subvencije 22.925
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 404.037
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 48.074
413 Drugi tekoči domači transferi 161.953
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 480.342
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 480.342

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 45.374
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 45.374

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK) 270.735

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.284
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 1.284
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –1.284

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.780
55 ODPLAČILA DOLGA 16.780

550 Odplačila domačega dolga 16.780
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
– ali 0 ali + 252.671

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –16.780
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –270.735

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih ter-
jatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja 
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.

3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2012 v znesku 

458.252,13 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob 
Sotli za leto 2013.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0029/2013-1
Bistrica ob Sotli, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.
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1505. Sklep o uveljavljanju počitniške rezervacije 
v mesecih juliju in avgustu in o stroških 
začasnega izpisa

Na podlagi določb 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 91/03, 77/05 in 120/05) in 
na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni 
list RS, št. 22/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 
19. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o uveljavljanju počitniške rezervacije  

v mesecih juliju in avgustu in o stroških 
začasnega izpisa

1. člen
Kadar je otrok opravičeno odsoten, se cena programa za 

otroka zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena 
programa je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med 
ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost 
zavezanka.

Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši 
sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice 
prvi dan otrokove odsotnosti. V tem primeru se staršu od nje-
gove cene programa odbije v ceni določeni dnevni strošek živil 
od tretjega dne dalje. Kolikor starš vrtcu ne javi otrokove od-
sotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene ne odbije.

2. člen
V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, 

ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot tri-
deset koledarskih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno 
znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdrav-
niških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg 
neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da 
znaša plačilo staršev 50% njihovega prispevka iz plačilnega 
razreda, ki jim je bil odločen z Odločbo o določitvi višine plačila 
za program vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh 
zaporednih mesecih, se mu odsotnost obračuna v vsakem 
mesecu ločeno glede na število dni.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Bistrica ob Sotli po ve-

ljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko 
uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu zaradi začasnega izpisa 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer 
za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju največ šestdeset 
koledarskih dni (dva meseca).

V času, ko je otrok začasno izpisan in se uveljavlja re-
zervacija mesta v vrtcu, plačajo starši rezervacijo v višini 50% 
prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o 
določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni 
del stroškov neporabljenih živil. Starši so začasni izpis in hkra-
tno rezervacijo mesta v vrtcu dolžni upravi vrtca napovedati 
najkasneje do 1. junija v letu.

Razliko med plačilom rezervacije staršev in ekonomsko 
ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov živil, za-
gotavlja Občina Bistrica ob Sotli.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-05-19
Bistrica ob Sotli, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

LUČE

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Luče za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 
OUS: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, 
št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 15. redni 
seji dne 23. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče  

za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Luče za leto 2012 (v nadaljevanju: zaključni račun).

2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, 

računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja pro-
računa se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Luče za leto 2012 v naslednji višini:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 2.459.620,61
II. SKUPAJ ODHODKI 2.554.337,36
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/

PRIMANJKLAJ (I-II) –94.716,75
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –94.716,75

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 94.716,75
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 208.983,07

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja 
za leto 2012 so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-3/2013-1
Luče, dne 23. aprila 2013

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
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PIVKA

1507. Zaključni račun proračuna Občine Pivka 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) 
in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine 
Pivka na 18. seji dne 25. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Pivka za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za 

leto 2012.

2. člen
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov 

in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2012 realizi-
ran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 8.835.931,37
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.852.603,49

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.419.373,65
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 3.817.826,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 425.975,03
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 175.572,62
706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.433.229,84
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 976.472,93
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.622,77
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 69.009,87
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 135.330,51
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 249.793,76

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)  281.458,83
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV  230.311,97
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV  51.146,86

73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) 0,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
732 DONACIJE ZA ODPRAVO 
POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.701.869,05

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.037.824,02
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE  1.664.045,03

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 0,00
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.325.557,39
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.095.588,55
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 426.368,58
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 70.271,67
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.551.682,14
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 47.266,16
409 REZERVE 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 2.648.474,77
410 SUBVENCIJE 220.401,68
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 1.004.779,32
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  648.443,71
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI  774.850,06
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.474.989,24
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 4.474.989,24

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 106.504,83
431 INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI  66.450,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 40.054,83

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)(I.–II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) –489.626,02

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00
440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
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443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽ. V JAV. SKLADIH 
IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. 
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE  
V SVOJI LASTI 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)  1.071.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  1.071.000,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 45.567,96

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 45.567,96
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 535.806,02

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  1.025.432,04
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 489.626,02
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2012 434.829,23

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012 se-

stavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financi-
ranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih od-
hodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2012.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012 

brez prilog, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Občine Pivka.

Št. 9000-18/2013
Pivka, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

SEŽANA

1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Sežana za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in 
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je 
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana 

za leto 2012
1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana 
za leto 2012.

2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 

14.866.694,85 EUR.

Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem ra-
čunu za leto 2012 izkazuje naslednje stanje:

A) BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 14.709.522,73

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.398.531,58

70 DAVČNI PRIHODKI 8.857.736,90

700 Davki na dohodek in dobiček 6.967.888,00

703 Davki na premoženje 1.447.934,64

704 Domači davki na blago in storitve 451.773,26

706 Drugi davki –9.859,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.540.794,68

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.186.749,03

711 Takse in pristojbine 5.541,42

712 Globe in druge denarne kazni 23.089,55

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.822,97

714 Drugi nedavčni prihodki 309.591,71

72 KAPITALSKI PRIHODKI 139.705,25

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 139.705,25

73  PREJETE DONACIJE 1.200,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.200,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.983.739,36

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 880.022,30

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.103.717,06

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 186.346,54

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 186.346,54

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 14.480.203,54

40 TEKOČI ODHODKI 3.829.807,85

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 993.006,28

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 162.089,79

402 Izdatki za blago in storitve 2.579.990,29

403 Plačila domačih obresti 93.721,49

409 Rezerve 1.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.548.371,50

410 Subvencije 71.627,80

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.607.180,73

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam  295.362,81

413 Drugi tekoči domači transferi 2.574.200,16
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.834.823,87

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.834.823,87

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 267.200,32

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 37.835,08

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 229.365,24

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) 229.319,19

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 12.406,09

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 12.406,09

750 Prejeta vračila danih posojil 12.406,09

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 35.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 35.000,00

440 Dana posojila 35.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –22.593,91

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 351.491,31

55 ODPLAČILO DOLGA 351.491,31

550 Odplačila domačega dolga 351.491,31

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –144.766,03

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –351.491,31

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –229.319,19

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012 znaša 
225.312,79 EUR.

Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na sple-
tni strani Občine Sežana www.sezana.si.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana 

po zaključnem računu za leto 2012 izkazujejo naslednje 
stanje:

PRENOS IZ LETA 2011 97.701,71

PRIHODKI LETA 2012 1.000,00

ODHODKI LETA 2012 19.418,21

STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2012 79.283,50

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v re-
zervni sklad Občine Sežana za leto 2013.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2013-6
Sežana, dne 25. aprila 2013

Župan 
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

1509. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
na nepremičnini parc. št. 815/2, k.o. Voglje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Pri zemljišču s parc. št. 815/2, k.o. Voglje se izbriše za-

znamba grajenega javnega dobra.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2013-14
Sežana, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

1510. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
na nepremičninah parc. št. 139/4 
in parc. št. 139/5, obe k.o. Voglje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Pri zemljiščih s parc. št. 139/4 in parc. št. 139/5, obe 

k.o. 2434 – Voglje, se izbriše zaznamba javnega dobra.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2013-13
Sežana, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

1511. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini 
Šmarješke Toplice

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 
122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 22. redni seji dne 23. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu  
v Občini Šmarješke Toplice

1. člen
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k 

ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Topli-
ce, ki jo je predlagal Dom starejših občanov Novo mesto in ob 
delavnikih znaša 22,41 EUR na efektivno uro.

Subvencija občine k ceni storitve ob delavnikih znaša 
13,91 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije ob-
čine znaša cena za uporabnika ob delavnikih 8,50 EUR na 
efektivno uro.

2. člen
Cena ure storitve, opravljene ob nedeljah znaša 

27,03 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k ceni storitve ob nedeljah znaša 

16,54 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo 
znaša 10,49 EUR na efektivno uro.

3. člen
Cena ure storitve, opravljene ob državnih praznikih znaša 

29,18 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k ceni storitve ob državnih praznikih 

znaša 17,77 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa ob 
državnih praznikih znaša 11,41 EUR na efektivno uro.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 do 
30. 4. 2014.

Št. 122-0005/2013-4
Šmarješke Toplice, dne 23. aprila 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TOLMIN

1512. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke 
Devetak Bignami Tolmin

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) 
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 23. 4. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno glasi-
lo, št. 6/97, 8/97, 7/99, Primorske novice Uradne objave, 
št. 54/01, 25/08, Uradni list RS, št. 58/10) se spremeni 1. člen 
tako, da se glasi:

»1. člen
S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica 

padlih borcev 2 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na 
področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-var-
stveni zavod VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (v nadaljevanju: 
zavod).«.

2. člen
Spremeni se četrti odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»(4) V sestavo zavoda spadajo tudi:
– enota vrtca v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin,
– enota vrtca v Podružnični šoli Antona Majnika Volče,
– enota vrtca Volarje.«.

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»(2) Enote vrtca v pravnem prometu nimajo poobla-

stil.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200851&stevilka=2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20095&stevilka=170


Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 4661 

VSEBINA

CANKOVA
1478. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih 

zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci 4556

CELJE
1479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Cinkarna Celje 4556
1480. Sklep o članstvu Mestne občine Celje v Združenju 

mestnih občin Slovenije 4564
1481. Sklep št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni 

rabi 4564

JEZERSKO
1482. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za 

kulturni spomenik lokalnega pomena 4564

LJUBLJANA
1483. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2012 4565
1484. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 4565
1485. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju 4574
1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o posebni in podrejeni rabi javnih površin 4574
1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Ob-
močje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko- 
kulturni center) 4575

1488. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 4578
1489. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Me-

stnega sveta Mestne občine Ljubljana 4579

LUČE
1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Luče za leto 2012 4656

METLIKA
1490. Odlok o programu opremljanja in merilih za od-

mero komunalnega prispevka za območje Občine 
Metlika 4579

PIRAN
1491. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Sečovlje – Agraria 4583

PIVKA
1507. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 

2012 4657

RADEČE
1492. Zaključni račun proračuna Občine Radeče 

za leto 2012 4586

SEVNICA
1493. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 

2012 4588
1494. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za 

leto 2013 4588
1495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskih taksah in drugih prihodkih iz naslova upo-
rabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti 
Občine Sevnica 4589

1496. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu in o določitvi sub-
vencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 4590

1497. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih ze-
mljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec 4591

SEŽANA
1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Se-

žana za leto 2012 4658
1509. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepre-

mičnini parc. št. 815/2, k.o. Voglje 4659

DRŽAVNI ZBOR
1457. Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZZZiv-UPB3) 4455

VLADA
1458. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 

Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago 4466
1459. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in 
Tobago 4467

1460. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Erzurumu, v Republiki Turčiji 4467

1461. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji 4467

1462. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Kayseriju, v Republiki Turčiji 4467

1463. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji 4468

1464. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Trabzonu, v Republiki Turčiji 4468

1465. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji 4468

1466. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slo-
venije v Bakuju 4468

MINISTRSTVA
1467. Pravilnik o območjih in sedežih območnih policij-

skih postaj 4468
1468. Pravilnik o vozniškem izpitu 4479
1469. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolah vožnje 

in vodenju registra šol vožnje 4544
1470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stro-

škov v kazenskem postopku 4544
1471. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek 

uporabe informacijskega sistema državnega tožil-
stva 4545

BANKA SLOVENIJE
1472. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posame-

znih dejstev in okoliščin bank in hranilnic 4545
1473. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upra-

vljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja 
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranil-
nice 4547

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1474. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za visoko-
šolsko transnacionalno izobraževanje 4550

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1475. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem letnem 

poročanju revizijskih družb 4551
1476. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila 

investicijskega sklada 4551

OBČINE
AJDOVŠČINA

1477. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije 4554

BISTRICA OB SOTLI
1504. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bi-

strica ob Sotli za leto 2012 4655
1505. Sklep o uveljavljanju počitniške rezervacije v me-

secih juliju in avgustu in o stroških začasnega 
izpisa 4656



Stran 4662 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije

1510. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepre-
mičninah parc. št. 139/4 in parc. št. 139/5, obe k.o. 
Voglje 4659

STRAŽA
1498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža 4591
1499. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Straža 4592
1500. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 

2012 4593
1501. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Straža 4593

ŠMARJEŠKE TOPLICE
1511. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Topli-
ce 4660

ŠMARTNO PRI LITIJI
1502. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorske-

ga načrta Občine Šmartno pri Litiji 4594

TIŠINA
1503. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih 

zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci 4653
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