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DRŽAVNI ZBOR
3771. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije 

poslanca

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije, 
14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji 
dne 11. decembra 2013 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Ugotovi se, da mag. Stanko Stepišnik s prenehanjem 
opravljanja tekočih poslov ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo z 11. 12. 2013 ponovno opravlja funkcijo poslanca.

Št. 020-12/13-46/3
Ljubljana, dne 11. decembra 2013
EPA 1638-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

3772. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije 
poslanca na podlagi 14. člena Zakona 
o poslancih

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 
112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor 
na seji dne 11. decembra 2013 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Ugotovi se, da z 11. 12. 2013 preneha opravljati funkcijo 
poslanca Peter Oder, ki jo je opravljal namesto poslanca mag. 
Stanka Stepišnika v času, ko je ta opravljal funkcijo ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. 020-12/13-46/4
Ljubljana, dne 11. decembra 2013
EPA 1638-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3773. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za sistematično graditev krvodajalske mreže Slovenije 
in skrb za prihodnost krvodajalstva kot najbolj množične in 
plemenite oblike solidarnosti v Sloveniji prejme

Rdeči križ Slovenije

ob 60. obletnici organiziranega krvodajalstva

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-46/2013-2
Ljubljana, dne 13. decembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik 

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3774. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu 

osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) 
in volka (Canis lupus) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih 
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 
96/08, 36/09 in 102/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov 

vrst rjavega medveda (Ursus arctos)  
in volka (Canis lupus) iz narave

1. člen
(1) V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda 

(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, 
št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12) se Priloga 1 nadomesti 
z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

Uradni list
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(2) Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Pri-
loga 2 sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 7. člena Pravilnika o od-

vzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka 
(Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 
76/11 in 73/12) se načrtovani odstrel medveda iz spremenjene 
Priloge 1 izvaja v času od uveljavitve tega pravilnika do 31. de-
cembra 2013 in od 1. januarja 2014 do 30. aprila 2014.

(2) Odstrel volka se, ne glede na šesti odstavek 7. člena 
Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ur-
sus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, 
št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12), v času od uveljavitve 
tega pravilnika do 31. januarja 2014 in od 1. septembra 2014 
do 30. septembra 2014 ne načrtuje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-423/2013
Ljubljana, dne 10. decembra 2013
EVA 2013-2330-0176

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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Priloga 1 
 
»Priloga 1 
 
Načrtovani odstrel osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) v obdobju od uveljavitve tega 
pravilnika do 31. decembra 2013 in od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2014 
 
I. 
 
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani 
odstrel 68 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) 
in težnostnih kategorijah: 
 
- v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-
Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike 
Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha 
krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna 
gora: 
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 23 6 4 33 
 
- v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari 
trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, 
Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s 
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh: 
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 22 5 4 31 
 
- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega 
lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, 
Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge 
Ljubljana-Postojna: 
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 1 4 
 
 
2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani 
odstrel 11 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah: 
 
- v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, 
Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:  
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 0 3 
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- v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica–Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, 
Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana- 
Obrežje,  Veliki Gaber – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka – južno od avtoceste 
Ljubljana-Obrežje in Mirna peč – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje 
in  
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob 
Savi in Mokrice:  
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 0 3 
 
- v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer 
vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:  
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 0 1 0 1 
 
- v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik – 
Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini, 
Prem in Gradišče – Košana  
in 
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon: 
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 1 1 3 
 
- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega 
lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, 
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte 
in 
v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen: 
 

Težnostna 
kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 0 0 1 
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II. 
 
V času od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se lahko izvede odstrel do 40 osebkov 
rjavega medveda. 
 
 
III. 
 
Pri naknadni izdelavi razdelilnika odstrela po LUO se upoštevata naslednji usmeritvi: 
- V Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del) je 

potrebno praviloma že v osnovi dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na 
lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večino konfliktnih situacij 
med medvedi in ljudmi; 

- od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času 
(od uveljavitve Pravilnika – 31. 12. 2013) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko 
loviščem Posavskega LUO. V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih 
tega LUO ne bo realiziran, se v spomladanskem času (1. 1. 2014 – 30. 4. 2014) tega 
medveda lahko lovi do realizacije tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO. 

 
 
IV. 
 
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO, 
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. V obseg načrtovanega odstrela se upošteva tudi 
morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven meja Republike Slovenije. 
 
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se upošteva v 
naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za število 
osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v tem načrtovalskem obdobju. 
 
Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč v vseh življenjskih 
območjih medveda. 
 
V.  
 
Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste 
rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto 
pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi  na lokacijah, kjer 
prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini. Enako načelo velja tudi pri naknadni razdelitvi odstrela 
po LUO. 
 
VI. 
 
Smrtnost medveda, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni 
nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se 
obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno 
pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel. Upošteva se pri kvoti celotnega odvzema. 
 
Če so izgube v načrtovalskem obdobju višje, kot so predvidene v strokovnem mnenju (20 osebkov), se 
upoštevajo pri načrtovanju odvzema v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se bo obseg 
načrtovanega odstrela znižal za število osebkov, s katerim so bile presežene v strokovnem mnenju 
predvidene izgube.«. 
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Priloga 2 
 
»Priloga 2 
 
Načrtovani odstrel osebkov volka (Canis lupus) v obdobju od uveljavitve tega pravilnika  
do 30. septembra 2014  
 
I. 
 
V življenjskem prostoru vrste volka odstrel ni načrtovan in se ne izvede. 
 
II. 
 
Smrtnost volka, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni 
nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje kot odstrel. Take primere se obravnava kot etično 
načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja ARSO 
za izredni odstrel.«. 
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3775. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
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 spremembah Pravilnika o vozniškem izpitu

1. člen
V Pravilniku o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13) 

se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi postopke za opravljanje voz-

niškega izpita in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
člani izpitnih komisij v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evrop-
skega parlamenta in sveta z dne 20. decembra 2006 o voz-
niških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), 
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2013/47/EU z dne 
2. oktobra 2013 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 261 
z dne 3. 10. 2013, str. 29).«.

2. člen
V 35. členu se številka »2013« nadomesti z »2018«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-393/2013
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EVA 2013-2430-0122

Samo Omerzel l.r. 
Minister

za infrastrukturo in prostor

USTAVNO SODIŠČE
3776. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas 

pomladanskega zasedanja od 9. 1. 2014 
do 10. 7. 2014

Številka: Su-I-3/13-11
Datum: 2. 12. 2013

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 
in 56/11) na 26. upravni seji z dne 2. 12. 2013 sprejelo

R A Z P O R E D   D E L A 
U S T A V N E G A   S O D I Š Č A

za čas pomladanskega zasedanja  
od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014

I.
Terminski program za pomladansko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
 9., 16. in 23. januarja
 6., 13. in 20. februarja
 6., 13., 20. in 27. marca
 3., 10. in 17. in 24. aprila
 8., 15., 22. in 29. maja
 5., 12. in 19. junija
 3. in 10. julija

S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni 
datum redne plenarne seje.

2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega 
sodišča v skladu s Poslovnikom.

3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo 
predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga 
določi senat, oziroma po potrebi.

4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik 
Ustavnega sodišča po potrebi.

5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega 
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila 
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne od-
loči drugače.

II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Etelka Korpič - Horvat, predsednica,
dr. Dunja Jadek Pensa, članica, in
Jan Zobec, član.
Namestnik predsednice senata je Jan Zobec.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Jadranka Sovdat, predsednica,
dr. Ernest Petrič, član, in
dr. Mitja Deisinger, član.
Namestnik predsednice senata je dr. Mitja Deisinger.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Marta Klampfer, predsednica,
mag. Miroslav Mozetič, član, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma 

člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi na-
domestna sodnica ali nadomestna sodnika kot članica oziroma 
člana senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadalje-
vanju sodnik) po naslednjem razporedu:

sodnica Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
sodnik dr. Mitja Deisinger za zadeve upravnega senata,
sodnik dr. Ernest Petrič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nado-

mestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsed-
nik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu 
začetnic priimkov vseh sodnikov.

III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamič-
ne pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o 
prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane 
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij.

2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-
pravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v 
postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper 
posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih 
postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
zaradi motenja posesti.

3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja uprav-
nopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pri-
stojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne 
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
delovnih in socialnih sporov.

IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem 

vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja po-
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seben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni 
red za oceno ustavnosti drugih predpisov.

2. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz 
U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku, 
ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov 
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.

3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik, 
Rm vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodelju-
jejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov 
tako, da se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na 
statistično leto.

4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede 
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu za-
četnic priimkov članov senata.

5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje 
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali 
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim 
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva 
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega 
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej 
označijo in dodelijo istemu sodniku.

6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časov-
nem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, 
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zade-
va iz Up vpisnika po točki IV. 5. tega razporeda.

V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, 

se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abe-
cednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za 
zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 4. točke tega raz-
poreda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, 
članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic 
njihovih priimkov.

2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva 
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.

3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma 
se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki 
postane sodnik poročevalec.

4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na pod-
lagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
– ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni 
sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poro-
čevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem 
ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe 
dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed njiju, 
ki je po začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se 
ustavna sodnika ne sporazumeta drugače.

5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe gene-
ralnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.

VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča 

(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni 
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu 
namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se 
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, 
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upošteva-
nju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se 
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega 
položaja.

2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni 
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo 
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni 
svetovalec.

3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni 
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi 
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.

VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekre-

tar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, ki ga 
določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega mesta.

2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, 
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu 
svetovalci.

VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za 

oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v 
katerem je bil objavljen predpis.

2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v dru-
gih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v 
zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene 
Ustavno sodišče.

3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojno-
sti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.

4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.

IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča 

so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 12. ure, 
ob sredah od 10. do 15. ure.

X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, 

generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega 
sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. 
Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter 
se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

3777. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-594/13-8
Datum: 26. 11. 2013

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus 
ustavne pritožbe, ki jo je vložil Anton Vučina, Ptuj, ki ga zastopa 
Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, na seji 26. novembra 
2013

s k l e n i l :

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru 
št. II Kp 84850/2010 z dne 7. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrož-
nega sodišča na Ptuju št. II Ks 84850/2010 z dne 20. 3. 2013 
se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožniku je bil v kazenskem postopku zaradi kazni-

vega dejanja uboja po prvem odstavku 115. člena Kazenske-
ga zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
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besedilo – v nadaljevanju KZ-1) na podlagi 64. člena Ka-
zenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo – KZ) izrečen varnostni ukrep obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. 
Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo 
predlog za nadomestitev navedenega varnostnega ukrepa z 
ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, 
ki je bil podan ob periodičnem preizkusu po drugem odstav-
ku 70.a člena KZ-1. Pritožnikov zagovornik je zoper sklep 
sodišča prve stopnje vložil pritožbo, ki jo je višje sodišče 
zavrnilo. Zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočni 
sklep ni bila vložena.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 19. (varstvo osebne svobo-
de) in 22. člena Ustave (enako varstvo pravic). Navaja, da je 
psihiatrična bolnišnica med izvrševanjem varnostnega ukrepa 
pristojnemu sodišču doslej dvakrat podala poročilo o zdravlje-
nju z ugotovitvijo, da zdravljenje v zavodu ni več potrebno in 
da pritožnik ni več nevaren za sebe in okolico, ter predlagala 
nadomestitev izrečenega varnostnega ukrepa z ukrepom ob-
veznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Sodišči naj bi 
predlog zavrnili ob upoštevanju mnenja izvedenke psihiatrične 
stroke, po katerem bi zdravljenje pritožnika lahko potekalo 
ambulantno, za odpravo morebitne nevarnosti pa bi bila po-
trebna štiri do šestmesečna nadzorovana obravnava. Sodišči 
naj bi ugotovili, da v zakonu ne obstaja ustrezna podlaga za 
tako nadzorovano obravnavo na prostosti in da pritožnik, 
katerega duševno zdravstveno stanje ni trajno izboljšano, v 
tej zadevi še potrebuje varstvo v zavodu. Predlog naj bi na 
tej podlagi pravnomočno zavrnili. Pritožnik takemu stališču 
očita, da je nerazumno in arbitrarno ter zato v neskladju z 
22. členom Ustave. Z zavrnitvijo predloga za nadomestitev 
izrečenega varnostnega ukrepa z milejšo obliko, ki se izvršuje 
brez posega v pritožnikovo prostost, pa naj bi bil kršen tudi 
19. člen Ustave.

B.
3. Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa 

pravna sredstva (prvi odstavek 51. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). V skladu z zahtevo po 
izčrpanju pravnih sredstev mora udeleženec v postopku pred 
sodiščem aktivno izkoristiti vse procesne možnosti, ki so mu 
na voljo in v katerih lahko navaja pomisleke zoper stališča so-
dišč.1 Pritožnik mora zato v kazenskem postopku pred vložitvijo 
ustavne pritožbe vložiti pritožbo in izredno pravno sredstvo, ki 
ga zakonska ureditev dopušča.

4. V skladu s prvim odstavkom 420. člena Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 47/13 – v nadaljevanju ZKP) se zahteva 
za varstvo zakonitosti lahko vloži zoper pravnomočno sodno 
odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo 
odločbo pa le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče 
pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za 
zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj 
prava prek sodne prakse in zoper sodni postopek, ki je tekel 
pred tako pravnomočno odločbo. Ne glede na prvi odstavek 
420. člena ZKP se sme v skladu s četrtim odstavkom te do-
ločbe med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, 
vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomoč-
no odločbo o odreditvi pripora, zoper pravnomočno odločbo 
o podaljšanju pripora pa le v primeru podaljšanja s sklepom 
senata Vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena ZKP) 
in v primeru podaljšanja pripora po vložitvi obtožnice (drugi 
odstavek 272. člena ZKP).

5. Člen 420 ZKP je bil z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, 
št. 91/11 – v nadaljevanju ZKP-K) spremenjen. Enako kot 
pred navedeno spremembo zakona je sicer zahteva za var-

1 Primerjaj sklep št. Up-43/10 z dne 7. 4. 2011 (Uradni list RS, 
št. 32/11, in OdlUS XIX, 32).

stvo zakonitosti2 (1) vselej dovoljena, če je vložena zoper 
pravnomočno sodno odločbo (in zoper postopek), s katero je 
bil končan kazenski postopek; in (2) vselej nedovoljena, če 
je vložena zoper odločbe, ki so bile izdane med kazenskim 
postopkom (z izrecno določenimi izjemami glede odločb o 
priporu) oziroma zoper odločbe, ki niso izdane v kazenskem 
postopku.3 V teh primerih ostaja položaj posameznika, ki želi 
dostop do Ustavnega sodišča, enak tudi z vidika zahteve 
po izčrpanju pravnih sredstev iz prvega odstavka 51. člena 
ZUstS. Kadar je dovoljena, mora pritožnik vložiti zahtevo za 
varstvo zakonitosti in v njej (po ustaljeni ustavnosodni presoji) 
tudi uveljavljati kršitve človekovih pravic in temeljnih svobo-
ščin, preden jih uveljavlja v ustavni pritožbi (t. i. materialno 
izčrpanje pravnih sredstev).

6. Z vidika zahteve po izčrpanju pravnih sredstev gre 
za drugačen položaj, ki po ZKP-K terja posebno presojo, (3) 
ko je ustavna pritožba vložena zoper druge pravnomočne 
odločbe, izdane po končanem kazenskem postopku. Zah-
teva za varstvo zakonitosti je zoper take odločbe dovoljena 
le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati 
odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zago-
tovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj 
prava prek sodne prakse. Če Vrhovno sodišče na podlagi 
vložnikovih navedb ne oceni, da gre za tak primer, zahtevo 
za varstvo zakonitosti kot nedovoljeno zavrže (drugi odsta-
vek 423. člena ZKP). Postavljata se zato vprašanji, ali prvi 
odstavek 51. člena ZUstS od posameznika vselej zahteva, 
da vloži zahtevo za varstvo zakonitosti tudi v takem primeru, 
in kdaj začne v takem primeru teči rok za vložitev ustavne 
pritožbe. Vložitev nedovoljenega pravnega sredstva namreč 
po ustaljeni ustavnosodni presoji ne vpliva na tek roka iz 
prvega odstavka 52. člena ZUstS.

7. Pri odločanju o navedenih vprašanjih je treba upošteva-
ti, da gre pri zahtevi po izčrpanju pravnih sredstev za izraz na-
čela subsidiarnosti ustavne pritožbe (tretji odstavek 160. člena 
Ustave). Sodišča so namreč tista, ki so v prvi vrsti dolžna 
razlagati pravo in pri tem na podlagi 125. člena Ustave na 
vseh stopnjah sojenja, tudi na Vrhovnem sodišču kot najvišjem 
sodišču v državi (127. člen Ustave), ki mora skrbeti za enotno 
razlago zakona, zagotavljati varstvo človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin. Namen zahteve po izčrpanju pravnih sredstev 
je zato v čim večji meri omogočiti, da se že v sistemu rednega 
sodstva odpravijo morebitne kršitve človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin, da Ustavno sodišče posega le v zadeve, pri 
katerih te kršitve niso mogle biti odpravljene v okviru rednega 
sodstva, ter da je Ustavno sodišče ob presoji ustavne pritožbe 
seznanjeno s stališči sodišč v sistemu rednega sodstva, kar 
pripomore tako h kvaliteti kot tudi k pospešitvi ustavnosodnega 
odločanja.4 Upoštevaje navedeno mora zato pritožnik v skladu 
s prvim odstavkom 51. člena ZUstS v kazenskem postopku 
vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti tudi takrat, ko je njena 
dovoljenost odvisna od ocene Vrhovnega sodišča o pomenu 
uveljavljanih pravnih vprašanj. Rok za vložitev ustavne pritož-
be (prvi odstavek 52. člena ZUstS) v takem primeru teče od 
vročitve odločbe (sklepa oziroma sodbe) Vrhovnega sodišča, 
s katero je bilo odločeno o zahtevi za varstvo zakonitosti. Ob 
podobnih izhodiščih je Ustavno sodišče tako razlago sprejelo 
tudi glede revizije v upravnem sporu5 in predloga za dopustitev 
revizije v pravdnem postopku.6

2 Ob izpolnjenosti drugih predpostavk, ki izhajajo iz določb 
420. do 423. člena ZKP.  

3 Med take odločbe po presoji Vrhovnega sodišča spadajo 
tudi npr. odločbe v zvezi z izvrševanjem, sklep v ekstradicijskem 
postopku, sodba o prenosu izvršitve kazenske sodbe tujega sodi-
šča po 517. členu ZKP.

4 Sklep št. Up-139/99 z dne 30. 5. 2000. 
5 Primerjaj sklep št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni 

list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122).
6 Primerjaj sklep št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list 

RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 92).



Stran 11996 / Št. 104 / 13. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

8. Pritožnik glede na navedeno zmotno zatrjuje, da je 
v tej zadevi izpolnil zahtevo po izčrpanju pravnih sredstev z 
vložitvijo pritožbe na višje sodišče, ker naj zahteva za var-
stvo zakonitosti po 420. členu ZKP ne bi bila dovoljena. Pri 
izpodbijanem sklepu gre namreč za sodno odločbo, izdano 
po pravnomočno končanem kazenskem postopku, zoper 
katero je zahteva za varstvo zakonitosti dovoljena, če tako 
glede na uveljavljane očitke presodi Vrhovno sodišče. Izpod-
bijani sklep je bil izdan po določbah posebnega postopka za 
uporabo varnostnih ukrepov (XXVIII. poglavje ZKP; 491. do 
497. člen) in na podlagi drugega odstavka 70.a člena KZ-1. 
Ne gre torej za odločbo v zvezi z izvrševanjem, izdano po 
določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 
in 109/12 – ZIKS-1), temveč za ponovno odločitev glede 
trajanja oziroma spremembe varnostnega ukrepa obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. 
Izpodbijani sklep pomeni odločitev o nadaljnjem posegu v 
človekovo pravico iz prvega odstavka 19. člena Ustave na 
podlagi ugotovitve, ali sta zdravljenje in varstvo v zdravstve-
nem zavodu še potrebna, določena pa je pristojnost sodišča, 
ki je ta ukrep izreklo.7

9. Glede na navedeno je zoper izpodbijani sklep dovolje-
na zahteva za varstvo zakonitosti, če Vrhovno sodišče presodi, 
da je uveljavljano pravno vprašanje pomembno za zagotovitev 
pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj prava prek 
sodne prakse. Pritožnik zahteve za varstvo zakonitosti ni vložil, 
torej v tej zadevi pravna sredstva niso izčrpana. Ustavno sodi-
šče je zato na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena 
ZUstS ustavno pritožbo zavrglo.

C.
10. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podla-

gi pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve aline-
je drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica 
senata dr. Jadranka Sovdat ter člana dr. Mitja Deisinger in 
dr. Ernest Petrič. Sklep je sprejel soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica senata

BANKA SLOVENIJE
3778. Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih 

knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi 1., 2. in 3. točke prvega odstavka in drugega 
odstavka 204. 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, 105/12, 56/13, 
63/13 – ZS-K in 96/13) 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

7 Glede tega, da spremenjena ureditev zajema sklepe o var-
nostnih ukrepih, glej tudi Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku 
z novelo ZKP-K – uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana 2012, 
str. 62.

S K L E P
o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah  

in letnih poročilih bank in hranilnic

1. člen
V Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in 

hranilnic (Uradni list RS, št. 17/12) se tretji odstavek 6. člena 
spremeni tako, da se glasi:

"(3) Banka izkaz vseobsegajočega donosa razčleni na 
čisti dobiček/izgubo v obdobju ter na prihodke in odhodke 
vseobsegajočega donosa v obdobju, pripoznane v presežku 
iz prevrednotenja ali neposredno v zadržanem dobičku/izgubi 
(mimo poslovnega izida ali presežka iz prevrednotenja), na 
način, ki izhaja iz sheme izkaza vseobsegajočega donosa, 
na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhod-
kih poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa 
v obdobju iz poročila o knjigovodskih postavkah z obrestni-
mi merami in metodologije, ki jo z navodili, objavljenimi na 
spletni strani, predpiše Banka Slovenije. Če banka v raču-
novodskem poročilu postavke poslovnega izida iz drugega 
odstavka tega člena namesto v izkaz poslovnega izida vključi 
v izkaz vseobsegajočega donosa, jih vnese pred zap. št. 1 
ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA izkaza vse-
obsegajočega donosa, razen kazalnikov "Osnovni čisti dobi-
ček/izguba na delnico" in "Popravljeni čisti dobiček/izguba na 
delnico", ki ju vključi za zap. št. 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS 
POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI, in postavke v shemi 
tega izkaza ustrezno preštevilči. V primeru iz predhodnega 
stavka lahko banka natančnejšo razčlenitev postavk izkaza 
vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na posamezne 
sestavine presežka iz prevrednotenja (postavke pod zap. 
št. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2 in 
4.3.3), namesto v izkazu vseobsegajočega donosa predstavi 
v pojasnilih k tem izkazu.".

2. člen
V točki (b) četrtega odstavka 6. člena sklepa se pred 

besedilom "ga dopolni" doda besedilo "za nerealizirane učinke 
iz poslovanja, ter".

3. člen
V prilogi se nadomestijo naslednje sheme računovod-

skih izkazov s shemami, ki so priloga in sestavni del tega 
sklepa:

– izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od _____ 
do _____,

– konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa za obdob-
je od ______ do ______,

– izkaz denarnih tokov za obdobje od _____ do _____ (po 
posredni metodi oziroma različici II.).

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

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 10. decembra 2013

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 104 / 13. 12. 2013 / Stran 11997 

(pravna oseba)

v tisoč EUR
ZNESEK

Zap. VSEBINA
štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA
1 2 3 4

1
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO 
OBDAVČITVI

2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)

3
POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V 
POSLOVNI IZID  (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6)

3.1
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi 

3.2
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
neopredmetenimi sredstvi

3.3
Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v 
zadržanem dobičku/izgubi

3.4
Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo

3.5

Pripadajoči čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
in v zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih 
in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi

3.6
Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo 
prerazvrščene v poslovni izid 

4
POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE 
V POSLOVNI IZID  (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)

4.1

Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) (4.1.1 + 4.1.2 + 
4.1.3 + 4.1.4)

4.1.1    Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 

4.1.2    Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

4.1.3
   Prenos dobička ali izgube iz presežka iz prevrednotenja h   
knjigovodski vrednosti varovane postavke 

4.1.4    Druge prerazvrstitve

4.2
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s 
finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo (4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3)

4.2.1    Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 

4.2.2    Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

4.2.3    Druge prerazvrstitve 

4.3

Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo  
(4.3.1 + 4.3.2 + 4.3.3)

4.3.1    Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 

4.3.2    Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 

4.3.3    Druge prerazvrstitve 

4.4

Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunanih po kapitalski metodi

4.5
Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki bodo lahko 
pozneje prerazvrščene v poslovni izid

5
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO 
OBDAVČITVI (1 + 2)

 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA  DONOSA 
ZA OBDOBJE od _______ do _______
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(pravna oseba)

v tisoč EUR

ZNESEK
Zap.
štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA
1 2 3 4

1 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI  (3 + 4)

3 POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID 
(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6)

3.1 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi

3.2 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
neopredmetenimi sredstvi

3.3 Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem 
dobičku/izgubi

3.4 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi 
sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo 

3.5
Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem 
dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunanih po kapitalski metodi

3.6 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v 
poslovni izid

4 POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI 
IZID (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)

4.1 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto 
naložb v družbe v tujini (uspešni del varovanja)   (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3)

4.1.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
4.1.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
4.1.3 Druge prerazvrstitve 

4.2 Čisti dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala                         
(4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3)

4.2.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
4.2.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
4.2.3 Druge prerazvrstitve

4.3 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem 
denarnih tokov (uspešni del varovanja) (4.3.1 + 4.3.2 + 4.3.3 + 4.3.4)

4.3.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 

4.3.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

4.3.3 Prenos dobička ali izgube iz presežka iz prevrednotenja h knjigovodski vrednosti 
varovane postavke 

4.3.4 Druge prerazvrstitve

4.4 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi 
sredstvi razpoložljivimi za prodajo (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3)

4.4.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 

4.4.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

4.4.3 Druge prerazvrstitve 

4.5 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi 
sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo (4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3)

4.5.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
4.5.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 
4.5.3 Druge prerazvrstitve 

4.6
Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po 
kapitalski metodi

4.7 Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa  v zvezi s 
postavkami, ki bodo lahko prerazvrščene v poslovni izid

5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2)
 a)  Lastnikov obvladujoče banke
 b)  Manjšinskih lastnikov

 

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA  DONOSA 
ZA OBDOBJE od ________ do ________
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v tisoč EUR
ZNESEK

Oznaka VSEBINA 
   POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA
1 2 3 4
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo

          Amortizacija 
          Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
          Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov 
          Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 
          Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih 
          sredstev in drugih sredstev 
          Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 
          (Slabo ime)
          Pripadajoči (dobički)/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,   
          obračunanih po kapitalski metodi
          Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 
          Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 
          Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
          Čisti (dobički)/izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev
          Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja 
          Drugi (dobički)/izgube iz financiranja 
          Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni vrednosti in  
          so sestavni del denarnih ustreznikov
          Čisti nerealizirani (dobički)/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in  
          ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi 
          Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo
Denarni tokovi pr i poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 

b)     (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje sredstev pri centralni banki
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz

      poslovnega izida
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 
    Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev

c)     Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti:
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke 
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz 
    poslovnega izida
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti  
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni  
    vrednosti
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 
    Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti

č) Denarni tokovi pr i poslovanju    (a+b+c)
d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 
e) Neto denarni tokovi pr i poslovanju   (č+d)

(pravna oseba)

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE od _______ do _______
(po posredni metodi oziroma različici II.)
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v tisoč EUR

ZNESEK
Oznaka VSEBINA

POSLOVNEGA PREJŠNJEGA
LETA LETA

1 2 3 4

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pr i naložbenju 

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev
Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb 
Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo 
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 
Drugi prejemki iz naložbenja 

b) Izdatki pr i naložbenju 
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin)
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)
(Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb)
(Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo)
(Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti)
(Drugi izdatki pri naložbenju)

c) Neto denarni tokovi pr i naložbenju  (a-b)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pr i financiranju

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti
Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 
Prejemki od prodaje lastnih delnic 
Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, 
ki jih banka še obvladuje
Drugi prejemki, povezani s financiranjem 

b) Izdatki pr i financiranju 
(Plačane dividende)
Odplačila podrejenih obveznosti)
(Izplačila za nakup lastnih delnic)
(Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb)
(Druga izplačila, povezani s financiranjem)

c) Neto denarni tokovi pr i financiranju (a-b)
D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike
E.  Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov  (Ae+Bc+Cc)
F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 
G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja  (D+E+F)
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3779. Pravilnik o obrazcih in listinah 
za uresničevanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV in 91/13) ter drugega odstavka 
71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 1. seji dne 
14. novembra 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen
(1) Ta pravilnik določa obrazce in listine, ki se uporabljajo 

v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slove-
nije prenaša Izvedbena direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 
20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja 
zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici (UL L 
št. 356 z dne 22. 12. 2012, str. 68).

2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1. PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter 

zdra vstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo 
in za varovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-1),

2. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdra-
vstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in 
zavarovanja za primer brezposelnosti (Obr. M-2),

3. SPREMEMBA podatkov o pokojninskem in invalid-
skem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za star-
ševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Obr. M-3),

4. PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU,
5. PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri 

delu in poklicne bolezni (Obr. M12).
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1. KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

(Obr. KZZ),
2. IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ),
3. RECEPT (Obr. Rp),
4. RECEPT ZA OSEBNO RABO (Obr. Rp OR),
5. NAPOTNICA (Obr. NAP),
6. POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA 

(Obr. BOL),
7. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. 

NAR-1),
8. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA 

IZBOLJŠANJE VIDA (Obr. NAR-2),
9. POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STRO-

ŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS),
10. NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG),
11. PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE 

(Obr. ZB),
12. REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV),
13. PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU (Obr. IZ),

14. DELOVNI NALOG (Obr. DN),
15. DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO (Obr. DN FT)
16. DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STO-

RITVE (Obr. DNZ),
17. ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT),
18. MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA (Obr. NAR-3).
(3) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka tega člena ter 

listine od 2. do 18. točke drugega odstavka tega člena so 
objavljeni s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.

(4) Obrazci od 1. do 3. točke prvega odstavka tega 
člena so objavljeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o 
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.), 
obrazec iz 4. točke prvega odstavka tega člena pa je določen 
v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu in 
predpisi, ki urejajo zbirke podatkov s področja zdravstvenega 
varstva.

(5) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega 
odstavka tega člena določa Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) s splošnim 
aktom.

3. člen
(1) Obrazec in listine iz prejšnjega člena, ki so objavljeni 

s tem pravilnikom, so javne listine.
(2) Listine od 2. do 11. in od 13. do 17. točke drugega 

odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene in vsebujejo 
podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo 
»Ponatis prepovedan«.

(3) Zavod je izdajatelj in založnik listin iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

(4) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka ter listini iz 
12. in 18. točke drugega odstavka prejšnjega člena so v obliki 
računalniškega izpisa in vsebujejo le oznako obrazca oziroma 
listine, pri čemer morajo imeti enako vsebino, kot je določena 
s tem pravilnikom.

4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 5. točke pr-

vega odstavka ter listin od 2. do 18. točke, razen listin iz 3. 
in 6. točke, drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda 
Zavod.

(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 6. točke druge-
ga odstavka 2. člena tega pravilnika izda Zavod v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje.

5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki je predmet 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz dru-
gega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni 
zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, 
ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogod-
bo z Zavodom.

(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdra-
vstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati 
zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za to z 
Zavodom nimajo sklenjene pogodbe, in tudi ne zdravniki in 
drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim 
osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške 
ambulante.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Listine Recept (Obr. Rp), Naročilnica za medicinsko 

tehnični pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za pripomoček 
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za vid (Obr. NAR-2) in Nalog za prevoz (Obr. NLG), ki so bile 
določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničeva-
nje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 
št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 
in 94/10) in listina Recept za osebno rabo (Obr. Rp/02), ki 
je določena v 210. členu Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 
64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), se lahko 
uporabljajo do porabe zalog. Enako velja za listino Delovni 
nalog (Obr. DN), ki pa se za napotovanje na fizioterapijo pre-
neha uporabljati 1. januarja 2014.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od 25. oktob-
ra 2013 dalje listine Recept (Obr. Rp), Recept za osebno 
rabo (Obr. Rp/02), Naročilnica za medicinsko tehnični pri-
pomoček (Obr. NAR-1) in Naročilnica za pripomoček za vid 
(Obr. NAR-2) dopolnijo s podatki o identifikaciji zdravstvenega 
delavca, ki je predpisal zdravilo ali medicinski pripomoček, 
in sicer: neposredni kontaktni podatek (elektronska pošta in 
telefon z mednarodno dohodno številko) in službeni naslov 
(vključno z imenom zadevne države članice Evropske unije), 
če se navedene listine izdajo zavarovani osebi, ki namerava 
listine uporabiti v drugi državi članici Evropske unije.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 
21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10).

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

nem listu Republike Slovenije. Listine Recept (Obr. Rp), Re-
cept za osebno rabo (Obr. Rp-OR/03), Naročilnica za medi-
cinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski 
pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2), Nalog za prevoz 
(Obr. NLG) Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizio-
terapijo (Obr. DN FT) se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.

Št. 9001-15/2013-DI/6
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2711-0043

Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije
Lučka Böhm l.r.
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PRILOGE: 
 
Obr. M12, PRIJAVA - ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
 
Obr. IOZ, IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA 
 
Obr. Rp, RECEPT 
 
Obr. Rp OR, RECEPT ZA OSEBNO RABO 
 
Obr. NAP, NAPOTNICA  
 
Obr. BOL, POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA 
 
Obr. NAR-1, NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK 
 
Obr. NAR-2, NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA 
 
Obr. PS, POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV - SPREMSTVA 
 
Obr. NLG, NALOG ZA PREVOZ 
 
Obr. ZB, PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE 
 
Obr. REV, REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK 
 
Obr. IZ, PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU 
 
Obr. DN, DELOVNI NALOG 
 
Obr. DN FT, DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO 
 
Obr. DNZ, DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE 
 
Obr. ORT, ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE 
 
Obr. NAR-3, MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA 
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Podatki o ZAVAROVANJU IN ZAVAROVANI OSEBI

Razlog za zavarovanje:                      Podlaga zavarovanja

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

EMŠO Datum pričetka Datum prenehanja Vzrok

Priimek in ime

PRIJAVA – ODJAVA ZAVAROVANJA 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Obrazec M12

Podatki o ZAVEZANCU

Firma in sedež / osebno ime in prebivališče

Registrska številka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kraj  dne 

Iz
po

ln
i Z

ZZ
S

Datum prejema

Prejel
Žig

Vložnik

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 00 5 0
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04

PZZ:

2 - ©TEVILKA IZVAJALCA

3 - ZAVAROVANA OSEBA

4 - RAZLOG OBRAVNAVE 5 - NA»IN DOPLA»ILA 6 - TUJI ZAVA-
     ROVANEC

CETIS-GRAF, d.o.o., CeljeIzdal in založil:
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IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA

(naziv izvajalca)

©TEVILKA 
IZVAJALCA

(ime)

(priimek)

(πtevilka zavarovane osebe) (datum roj.)

(priimek zdravnika)

(ime zdravnika)

πtevilka zdravnika πifra zdravstvene dejavnosti zdravnika

01 - MOJ ZDRAVNIK

02 - ZDRAVNIK MOJEGA OTROKA 

03 - ZDRAVNIK DRUGE OSEBE

01 - MOJ ZDRAVNIK

02 - ZDRAVNIK MOJEGA OTROKA 

03 - ZDRAVNIK DRUGE OSEBE

1 - IZVAJALEC

2 - ZAVAROVANA OSEBA

3 - IZJAVLJAM, DA JE:

4 - RAZLOG ZAMENJAVE

CETIS-GRAF, d.o.o., CeljePONATIS PREPOVEDANObr. IOZ/V5

mutadjarK
(podpis zavarovane oziroma pooblaπËene osebe)

01 - PRESELITEV ZAVAROVANCA 

02 - NEZAUPANJE ZAVAROVANCA 

03 - ODSOTNOST ZDRAVNIKA

04 - DRUGO
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CETIS GRAF, d.d., CeljeIzdal in založil:

NADOMESTNI

5 - VELJAVNOST

6 - OBSEG POOBLASTILA

7 - RAZLOG OBRAVNAVE

8 - STOPNJA
     NUJNOSTI 

10 - TUJI
       ZAVAROVANEC 

9 - PREDNOSTNI KRITERIJI

11 - RDP

12- MKB
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2. Aktivni zdravstveni problemi:

3. Ključne najdbe pri kliničnem pregledu:

4. Ključni nenormalni laboratorijski izvidi:

5. Opravljene diagnostične preiskave pred napotitvijo:

6. Potek dosedanjega zdravljenja:
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πifra diagnoze zunanji vzrok poπkodbe prvi dan odsotnosti 
za diagnozo

datum spremembe del. Ëasa

ZA STATISTIKO ABSENTIZMA04 Ponatis prepovedan

00 923 300 0

PREJ©NJA ZADRÆANOST 
OD DELA - RECIDIV DO

OD
OD

(imenski æig)

1. -OSEBNI

2. -NADOMESTNI

ZA POLNI 
DELOVNI 
»AS OD:

OD TEGA ZADRÆAN OD DELA

(πtevilka zdravnika)

ZADRÆAN PO ODLO»BI ©T.

8 - ODLO»BA

12 - INVALIDNOST

13 - DIAGNOZA

2- ZDRAVSTVENE
KOMISIJE

1- IMENOVANEGA
ZDRAVNIKA

CETIS-GRAF, d.o.o., Celje
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ZA ZAVAROVANCA Ponatis prepovedan

00 923 300 0

PREJ©NJA ZADRÆANOST 
OD DELA - RECIDIV DO

OD
OD

(imenski æig)

1. -OSEBNI

2. -NADOMESTNI

ZA POLNI 
DELOVNI 
»AS OD:

OD TEGA ZADRÆAN OD DELA

(πtevilka zdravnika)

ZADRÆAN PO ODLO»BI ©T.

8 - ODLO»BA

2- ZDRAVSTVENE
KOMISIJE

1- IMENOVANEGA
ZDRAVNIKA

12 - INVALIDNOST

CETIS-GRAF, d.o.o., Celje04
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atelhicesem v amorizoutel V je
bilo delavcu-ki za
plaË in nadomestil (velja enak princip seπtevka zneskov kot za dohodnino).

ur izplaËanih EUR bruto

»e bi delavec-ka v mesecu, za katerega je izdano POTRDILO, delal-a, bi znaπala:
-urna osnova za delo EUR,
-dejanska meseËna delovna obveznost ur in bi bila razporejena na dni,
-dejanska tedenska delovna obveznost ur in bi bila razporejena na dni,
-delovna obveznost ob sobotah (datum) po ur

Datumi delovnih sobot v preteklih 30 delovnih dneh (izpolniti je potrebno samo ob
prvem prehodu izplaËila v breme ZZZS):

V tekoËem letu
za zadræanosti od dela zaradi bolezni ali poπkodbe izven dela za
dni. Nadomestilo za 120. delovni dan je bilo izplaËano za dan                                    .

je bilo v breme delodajalca izplaËano nadomestilo plaËe

(izpolni DURS)

Za leto atelecesem az amorizo
je skupna osnova za plaËilo prispevka za samostojnega zavezanca

Osnova za plaËilo prispevka bi za mesec zadræanosti od dela znaπala
EUR,

æig

(izpolni delodajalec)

æig

æig

dneKraj
(podpis pooblaπËene osebe)

dneKraj
(podpis pooblaπËene osebe)

POTRDILO

POTRDILO

,v

.

-povpreËna meseËna delovna obveznost ur (vpis le ob fiksnem obraËunu).

delovnih

  ostalih dneh tedna z delovno soboto bi delovna obveznost znaπala ur,

(upoπtevajte raven osnove za mesec pred nastankom
ur.

EUR, in sicer za ur.znaπala

zadræanosti) za

CETIS-GRAF, d.d., Celje
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CETIS-GRAF, d.o.o, Celje
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Obrazec NAR-2/04  CETIS-GRAF, d.o.o., Celje



Stran 12016 / Št. 104 / 13. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 104 / 13. 12. 2013 / Stran 12017 

CETIS-GRAF, d.o.o., Celje
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CETIS-GRAF, d.o.o., Celje

obrni list

Izdal in založil                , Obr NLG/05                                                                            ponatis prepovedan

*

*

* kontaktna podatka o telefonski številki in elektronskem naslovu nista obvezna.
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(imenski æig)

OSEBNI

PREDLOG ZOBNOPROTETI»NE REHABILITACIJE
2 - ZOBOZDRAVNIK

ponatis prepovedan

123456789

©IF. ZDR.
DEJAVNOSTI

NAPOTNI

©TEVILKA
ZOBOZDRAVNIKA

4 - NAPOTNICA

©TEVILKA NAPOTNICE

©TEVILKA ZDRAVNIKA

01 - BOLEZEN

02 - PO©KODBA IZVEN DELA

03 - POKLICNA BOLEZEN

04 - PO©KODBA PRI DELU

05 - PO©. PO TRETJI OS. IZVEN DELA

6 - RAZLOG OBRAVNAVE 7 -TUJI ZAVA-
ROVANEC

(πifra dræave)

OZNA»ITI

prevleka na zobu

manjkajoËi zob

Ëlen

zob v protezi

(poπtna πtevilka) (kraj)

(enota ZZZS zavarovanja / reg. πt.)

9 - DOSEDANJI NADOMESTKI IZDELANI DNE

Izdal in zaloæil:

5 - IZDELOVALEC NADOMESTKA

(naziv laboratorija)

(ime izdelovalca nadomestka)

(πifra laboratorija)

(πtevilka izdelovalca)

8 - SHEMA STANJA ZOBOVJA IN NA»RT REHABILITACIJE

stanje

naËrt

stanje

naËrt

tsonbesoplairetamarfiπaniËilokvetirots

Izjavljam, da bom v dogovoru z zobnoprotetiËnim laboratorijem zagotovil skladnost izdelka z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o  medicinskih
pripomoËkih in za to prevzemam tudi vso odgovornost.

(kraj) datum
(æig)

(podpis zobozdravnika)

Soglaπam s predlogom zobnoprotetiËne rehabilitacije, pri Ëemer sem bil(a) seznanjen(a)

tudi z drugimi moænostmi. Seznanjen(a) sem z zneskom kritja za opravljene storitve iz

zdravstvenega zavarovanja ter z doplaËili in plaËili, ki mi jih zavarovanje ne krije. PlaËila

in doplaËila bom poravnal(a) v rokih, ki bodo opredeljeni na izstavljenem raËunu.

Hkrati potrjujem, da sem seznanjen(a), da izvajalec jamËi za izdelek 1 leto in da nimam

pravice do enakega pripomoËka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pred

iztekom trajnostne dobe, ki je za prevleke                      let, za mostiËek                      let,

za delno akrilatno protezo                   let, za delno protezo s kovinsko bazo

let in za totalno protezo                   let.

(kraj) (datum) (podpis zavarovane osebe)
- Obrazec ZB/05

samoplaËniπka storitev

028022-12/09017

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

10 - NARO»ILO STORITEV

11 - PREDRA»UN IN RAZLOG DOPLA»ILA

RUEejnavoravaz onevtsvardz onzevbo -

- doplaËilo po 23. Ël. ZZVZZ

RUE.ravaz .rdz onjlovotsorp )a

RUEamas abeso )b

RUEalairetam .dnatsdan oliËalp -

- plaËilo storitev, ki niso pravica

EURiz obveznega zdr. zavarovanja

EURSKUPAJ

12 - IZJAVA ZAVAROVANE OSEBE

NADOMESTNI

CETIS-GRAF, d.d., Celje
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123456789

13 - POTRDITEV ZZZS

ugotavlja, da je Predlog zobnoprotetiËne rehabilitacije v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega

zavarovanja. Zato ga potrjuje.

ZZZS - obmoËna enota

ugotavlja, da Predlog zobnoprotetiËne rehabilitacije ni v skladu s          Ëlenom,        alineo

Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato ga zavraËa.

ugotavlja, da je Predlog zobnoprotetiËne rehabilitacije pomanjkljivo izpolnjen, zato ga vraËa

zobozdravniku v dopolnitev. Prosimo dopolnite                                                                                .

(kraj) (datum)
(æig)

(podpis)
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Številka ____________________

REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Podpisani _________________________________________________________________ potrjujem, da sem danes, 
                                                                                                                                                    (ime, priimek, datum rojstva)

dne ____________________________ za zavarovano osebo  _____________________________________________
 

          _____________________________________________
    (ZZZS številka)

1. od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije –

    območna enota _________________________________ izpostava ______________________________________

2. od pooblaščene pravne osebe____________________________________________________________________
         (naslov in naziv)

_________________________________________________________________________________________________

     r – si trajno izposodil     r– si izposodil do__________________________________
          (datum – DDMMLLLL9

pripomoček _______________________________________ šifra ________________________________________,

pripomoček _______________________________________ šifra ________________________________________,

pripomoček _______________________________________ šifra ________________________________________,

predpisan(i) z naročilnico št. _________________________ z dne________________________________________.

Seznanjem sem z navodili proizvajalca oziroma izposojevalnice o pravilni uporabi pripomočka. V skladu s Pravili obveznega 
zdravstvenega zavarovanja bom pripomoček vrnil. če ga ne bom več potreboval, ali bi ta zame postal neuporaben zaradi 
anatomskih oziroma funkcionalnih sprememb oziroma, ko bo potekel rok izposoje. V primeru, da pripomočka ne bi mogel 
vrniti sam, ga bo vrnil sorodnik.

_________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek, rojstni datum, naslov)

________________________________________________   ________________________________
                                                                              (žig in podpis izposojevalca)        (prevzemnik)

POTRDILO

_________________________________________________________________________________________________
(naziv izposojevalca)

_________________________________________________________________________________________________

potrjujemo, da je ______________________________________________ danes, dne ______________________
     (ime in priimek)

vrnil pripomoček ____________________________________ šifra ________________________________________,

vrnil pripomoček ____________________________________ šifra ________________________________________,

vrnil pripomoček ____________________________________ šifra ________________________________________,

ki je bil dan v uporabo zavarovani osebi ______________________________________________________________

na osnovi naročilnice št. ___________________________________________ z dne __________________________.

______________________________________
                                  (podpis prejemnika

– Obr. REV–04
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PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU

©TEVILKA 
IZVAJALCA

©IFRA ZDR. 
DEJAVNOSTI

(naziv izvajalca)

(enota ZZZS zavarovanja / reg. πt.) (zavar. podlaga)

(ulica)

)jark()aklivetπ antπop(

4 - POKLIC

5 - ODLO»ITEV

1 - O ZA»ASNI NEZMOÆNOSTI ZA DELO

2 - O UPRAVI»ENI ZADRÆANOSTI OD DELA ZARADI NEGE 

3 - ZDRAVLJENJE V ZDRAVILI©»U, KI JE NADALJEVANJE
BOLNI©NI»NEGA ZDRAVLJENJA

4 - ZDRAVLJENJE V ZDRAVILI©»U, KI NI NADALJEVANJE
BOLNI©NI»NEGA ZDRAVLJENJA

5 - O PRAVICI DO ZAHTEVNEJ©IH MEDICINSKIH
PRIPOMO»KOV

6 - O UPRAVI»ENOSTI ZAHTEVE PO MEDICINSKEM
PRIPOMO»KU PRED IZTEKOM TRAJNOSTNE DOBE

6 - ZAVEZANEC

7 - DRUÆINSKI »LAN

(priimek)

NAZIV

itsonvajed arfiπ.vetπ .ger

πtevilo 
zavezancev

).jor mutad()emi(

1 - OTROK        2 - ZAKONEC

2 - ZDRAVNIK

(πtevilka zdravnika)

(imenski æig)

1 - OSEBNI

2 - NADOMESTNI 

3 - NAPOTNI

8 - RAZLOG OBRAVNAVE

07 - TRANSPLANTACIJA 

08 - IZOLACIJA

09 - SPREMSTVO

10 - USPOSABLJANJE ZA
REHABILITACIJO OTROKA

11 - PO©KODBA NASTALA PRI
AKTIVNOSTI IZ 18. »L. ZAKONA

01 - BOLEZEN

02 - PO©KODBA IZVEN DELA 

03 - POKLICNA BOLEZEN

04 - PO©KODBA PRI DELU 

05 - PO©KODBA PO TRETJI
OSEBI IZVEN DELA

06 - NEGA

PRVI DAN
ZADRÆANOSTI ZA RAZLOG

9 - NAPOTNICA

©TEVILKA NAPOTNICE 

©TEVILKA ZDRAVNIKA

10 - PRVI DAN ZADRÆANOSTI

OD

14 - INVALIDNOST

15 - BOLNI©NI»NO ZDRAVLJENJE

OD 
DNE

PREDVIDENO 
DO DNE

13 - NAPOTEN NA IK

NAPOTEN 
DNE

POSTOPEK 
ZAKLJU»EN

DA

ZA POLNI 
DELOVNI 
»AS OD: 

ZA KRAJ©I 
DELOVNI 
»AS OD:

DO: 

DO:

DOLÆAN DELATI UR NA DAN

OD TEGA ZADRÆAN OD DELA UR NA DAN

12 - ZADRÆANOST OD DELA

11 - ODLO»BA

ZADRÆAN PO ODLO»BI ©T.:

1 - IMENOVANEGA ZDRAVNIKA

2 - ZDRAVSTVENE KOMISIJE                       DO

INVALID

DELO, KI GA ZAVAROVANEC 
OPRAVLJA (POKLIC)

ponatis prepovedan CETIS-GRAF, d.o.o., Celje
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ZaËasno nezmoæen za delo zaradi iste bolezni oziroma poπkodbe izven dela
od                                     do                                     (recidiv)

Nadomestilo za 120 delovnih dni po 3. odst. 137. Ël. zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
πt. 42/02) je bilo izplaËano v breme delodajalca do

ANAMNEZA - STATUS - DOSEDANJA TERAPIJA
UTEMELJITEV PREDLOGA IZ RUBRIKE 5 (toËki 5 in 6)

OPOMBE - PREDLOGI:

Namestitev na negovalni oddelek:        da          ne

Drugo

PRILOÆENA DOKUMENTACIJA:

Kraj                                      , dne                                    æig

IZJAVA ZAVAROVANE OSEBE:
V primeru, da mi bo odobreno zdraviliπko zdravljenje, æelim biti v skladu z indikacijskim
podroËjem napoten v zdraviliπËe:

podpis zdravnika

Kraj                                      , dne
podpis zavarovane osebe

DIAGNOZA:

©ifra:
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OBRNI

Napoten k izvajalcu

6 - VRSTA STORITVE

1.   DELOVNA TERAPIJA 
2.   NEGA NA DOMU
3.  STORITVE PSIHOLOGA,  

LOGOPEDA, SPEC. PEDAGOGA
4.  RENTGENSKO SLIKANJE

7 - RAZLOG OBRAVNAVE

01. BOLEZEN
02. POŠKODBA IZVEN DELA
03. POKLICNA BOLEZEN
04. POŠKODBA PRI DELU
05. POŠKODBA IZVEN DELA PO TRETJI OSEBI
07. TRANSPLANTACIJA8 - TUJI  

     ZAVAROVANEC

ŠIFRA DRŽAVE

(naziv izvajalca)

1 - IZVAJALEC

ŠTEVILKA 
IZVAJALCA

ŠIFRA ZDR. 
DEJAVNOSTI

4 - NAPOTNICA

ŠTEVILKA NAPOTNICE

ŠTEVILKA ZDRAVNIKA

3 - ZAVAROVANA OSEBA

(številka zavarovane osebe) (datum rojstva)

(priimek)

(ime)

(ulica, hišna številka)

(poštna številka) (kraj)

(telefonska številka*)

(e-pošta*)

*- kontaktna podatka o telefonski številki in elektronskem naslovu nista obvezna

5 - VELJAVNOST NALOGA

1 - ENKRATNO

2 - ZA OBDOBJE MESECEV

DELOVNI NALOG

(naziv in naslov)

Podatki o bolezni (vzrok za napotitev)

OSEBNI

NADOMESTNINAPOTNI

(imenski žig)

2 - ZDRAVNIK

CETIS -GRAF, d.o.o., Celje
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0420647

0420647

5 - VRSTA FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE

1. MALA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
2. SREDNJA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
3. VELIKA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
4. SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

4.1. MANUALNA TERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR 
MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA

4.2. LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA PRIMARNEGA 
IN SEKUNDARNEGA LIMFEDEMA

4.3 MIŠIČNO-SKELETNA FIZIOTERAPIJA 
ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO-SKELETNEGA 
SISTEMA

4.4. NEVROFIZIOTERAPIJA ODRASLIH
4.5. NEVROFIZIOTERAPIJA OTROK

6 - RAZLOG OBRAVNAVE

01. BOLEZEN
02. POŠKODBA IZVEN DELA
03. POKLICNA BOLEZEN
04. POŠKODBA PRI DELU
05. POŠKODBA IZVEN DELA PO TRETJI OSEBI
07. TRANSPLANTACIJA

10 - TUJI  
       ZAVAROVANEC

ŠIFRA DRŽAVE

(naziv izvajalca)

1 - IZVAJALEC

ŠTEVILKA 
IZVAJALCA

ŠIFRA ZDR. 
DEJAVNOSTI

4 - NAPOTNICA

ŠTEVILKA NAPOTNICE

ŠTEVILKA ZDRAVNIKA

3 - ZAVAROVANA OSEBA

(številka zavarovane osebe) (datum rojstva)

(priimek)

(ime)

(ulica, hišna številka)

(poštna številka) (kraj)

(telefonska številka*)

(e-pošta*)

*- kontaktna podatka o telefonski številki in elektronskem naslovu nista obvezna

DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO

7 - STOPNJA  
     NUJNOSTI

1. HITRO
2. REDNO

8 - PREDNOSTNI KRITERIJI

1. NOSEČNOST
2. DOJENJE
3. PREPREČITEV NASTANKA POTREB PO 

DODATNIH ZDRAVSTVENIH STORITVAH
4. OCENA NEZMOŽNOSTI ZA DELO

PRIIMEK IN IME ZAVAROVANE OSEBE

NAROČEN 
PRI IZVAJALCU 
FIZIOTERAPIJE

DNE    OB         URI    PRI FIZIOTERAPEVTU

11 - VZROK ZA NAPOTITEV

12 - CILJ FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE

(e-poštni naslov zdravnika)

(telefonska številka) (naslov)

9 - KONTAKTNI PODATKI ZDRAVNIKA

OSEBNI 

NADOMESTNI NAPOTNI
številka zdravnika

(imenski žig)

2 - ZDRAVNIK

CETIS-GRAF, d.o.o., Celje
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KRAJ      DNE                      Žig
                            (podpis zdravnika)

VSEBINA FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE (naročeni postopki)
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(imenski æig)

OSEBNI

DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETI»NE STORITVE
2 - ZOBOZDRAVNIK

ponatis prepovedan- Obrazec DNZ/03

123456789

©IF. ZDR.
DEJAVNOSTI

NAPOTNI

©TEVILKA
ZOBOZDRAVNIKA

4 - IZDELOVALEC NADOMESTKA

7 - NARO»ILO POSAMEZNIH DEL

Medicinski pripomoËek je narejen po naroËilu za zgoraj navedeno zavarovano osebo. Izjavljam in prevzemam vso

    . hikËomopirp hiksnicidem o akinlivarP imavethaz iminevtsib z akledzi tsondalks az tsonrovogdo

(kraj) (datum)
(æig)

(podpis tehnika)

(naziv laboratorija)

(ime izdelovalca nadomestka)

(πifra laboratorija)

(πtevilka izdelovalca)

(πtevilka zavarovane osebe)

(ime zavarovane osebe - brez priimka)

(starost)

OZNA»ITI

prevleka na zobu Ëlen

manjkajoËi zob zob v protezi5 - NA»RT

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

D L

D L

BARVA

OBLIKA

ZLITINA MATERIAL MATERIAL

Izdal in zaloæil:

koliËina

podpis zobozdravnika

datum zaËetka:

storitev naroËam naslednja dela material datum ura

Izpolni laboratorij

NADOMESTNI

028022-12/09017CETIS-GRAF, d.d., Celje
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ZT kol. opis storitevπif. stor.datum

vgraditev polzila ali sklepa

fasetirani Ëlen

polnokovinski Ëlen

richmond kapica

polnokovinska prevleka

konusna ali teleskop. prevleka (zun. in notr.)

fasetirana prevleka

delna prevleka ali inlay na 2-3 ploskvah

akrilna prevleka

polnokov. prevl. z intrakoronarnim sidranjem

jahaË

gred

nazidek - direktna metoda

overlay

inlay na eni ploskvi

πtud. mod. v plastiËnih kalupih - zg. in sp.

grizna πablona pri fiksni protetiki

individualna akrilatna odtisna ælica

reparatura proteze z 2 ali veË elementi

reparatura proteze z 1 elementom

rezkanje prevl. tel., kon. ali gredi (po enoti)

podloæitev proteze po indirektni metodi

totalna proteza z mukodinamiËnim odtisom

postavit. zob in zgot. prot. z zahtevno UKB

zahtevna UKB

zahtevna delna proteza z ulito kov. bazo

postavit. zob in zgot. proteze z UKB

UKB

delna proteza z ulito kovinsko bazo

zahtevna delna proteza z veË kot 10 elem.

del. prot. z bazo do 10 elem. (tudi zaËasna)

totalna proteza (tudi zaËasna)

13020

52331

52332

52333

52334

52335

52336

52341

52342

52343

52344

52345

52346

52347

52348

52386

93003

93004

93005

93006

93007

93008

93014

93015

93080

93081

93091

93092
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CETIS-GRAF, d.d., Celje
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AJDOVŠČINA

3780. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Ajdovščina

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 
33. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Ajdovščina

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne 

poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
(1) Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Ajdovščina in ceste med 

naselji v Občini Ajdovščina in naselji v sosednjih občinah (s 
skrajšano oznako LC),

– ceste v mestu Ajdovščina in v naseljih z uvedenim ulič-
nim sistemom, razvrščene v podkategorije.

(2) Lokalne ceste v mestu Ajdovščina in v naseljih z uve-
denim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s 
skrajšano oznako LZ);

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako 
LK).

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med 

naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

OBČINE

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prom.

Preostala dolžina  
v sosednji občini [m]

1. 001010 001011 C R2 444 ČRNIČE – VRTOVIN C R2 444 2.400 V  
2. 001010 001012 C R2 444 SELO – GOJAČE C 001010 641 V  
3. 001020 001021 C R3 611 BATUJE – PRESERJE C 284350 1.048 V 1.847 Nova Gorica
4. 001030 001031 C R2 444 POTOČE – KAMNJE – VRTOVIN C R2 444 4.392 V  
5. 001030 001032 C 001030 ČEBULI – KAPELICA O 501322 1.054 V  
6. 001030 001033 C 001030 KAMNJE-DOBRAVLJE C R2 444 2.067 V  
7. 001040 001041 C R2 444 POTOČE – PRESERJE – BRA-

NIK
C 284350 3.273 V 1.573 Nova Gorica

8. 001050 001051 C 001040 PRESERJE – SVETI MARTIN O 502321 642 V 1.722 Nova Gorica
9. 001050 001052 O 502321 SVETI MARTIN – BRJE (CER) 

-KASOVLJE
C 001040 3.055 V  

10. 001060 001061 C R2 444 AJDOVŠČINA – KUKOVŽE C 001110 1.315 V  
11. 001060 001062 C 001110 KUKOVŽE – KRIŽIŠČE VRNIVEC C 001080 1.770 V  
12. 001060 001063 C 001080 KRIŽIŠČE VRNIVEC – ŠMARJE C 001090 5.618 V  
13. 001060 001064 C 001090 ŠMARJE – REGIONALNA CESTA 

R1 204
C R1 204 2.281 V 2.180 Komen

14. 001080 001081 C R2 444 DOBRAVLJE – VELIKE ŽABLJE C 001060 1.675 V  
15. 001090 001091 C 001060 ŠMARJE – ZAVINO – SPODNJA 

BRANICA
C 001100 2.866 V 346 Nova Gorica

16. 001100 001101 C R2 444 AJDOVŠČINA – V KORAKU C 001110 582 V  
17. 001100 001102 C 001110 V KORAKU – PLANINA C 001120 3.580 V  
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18. 001100 001103 C 001120 PLANINA – KRIŽIŠČE PROTI 
GABERJAM

C 175010 5.543 V  

19. 001100 001104 C 175010 KRIŽIŠČE PROTI GABRJAM – 
KRIŽIŠČE PROTI ŠMARJAM

C 001060 2.447 V  

20. 001100 001105 C 001060 KRIŽIŠČE PROTI ŠMARJAM – 
MESARJI

C R1 204 278 V 1.297 Komen, 2.500 Nova 
Gorica

21. 001110 001111 C 001100 V KORAKU – VIPAVSKI KRIŽ C 001060 4.106 V  
22. 001120 001121 C 001100 DOLENJE – PLANINA C 001100 3.945 V  
23. 001120 001122 C 001120 TEVČE – VRTOVČE C 001060 3.097 V  
24. 001130 001131 C R2 444 LOG – BUDANJE C 502450 1.789 V  
25. 001130 001132 C 502450 BUDANJE – DOLGA POLJANA C 502430 1.007 V  
26. 001130 001133 C 502430 DOLGA POLJANA – REGIONAL-

NA CESTA R2 444
C R2 444 996 V  

27. 001140 001141 C R1 207 AVŽLAK-BUDANJE-DUPLJE C 458410 1.765 V 504 Vipava
28. 001150 001151 C R2 444 CESTA – LOKAVEC C R3 609 2.070 V  
29. 001160 001161 C R2 444 ČRNIČE – SLEJKI O 501091 2.482 V  
30. 001170 001171 C RT 936 TIHA DOLINA – PREDMEJA O 503121 1.155 V  
31. 001180 001181 C 130120 REGIONALNA CESTA 130120 – 

VODICE
O 001182 1.531 V 1.023 Idrija

32. 001180 001182 O 001181 VODICE – COL C R1 207 7.214 V  
33. 001180 001183 C R3 621 PODKRAJ – VODICE C 001180 2.259 V  
34. 001190 001191 C R3 621 PODKRAJ – KRIŽIŠČE PROTI 

PODKRAJU
O 502552 715 V  

35. 001190 001192 O 502552 KRIŽIŠČE PROTI PODKRAJU – 
SANABOR

C 458440 7.015 V 1.930 Vipava

36. 001190 001193 C R3 621 VIŠNJE – BELA C 001190 1.759 V  
37. 001200 001201 C R3 621 PODKRAJ – BUKOVJE C RT 913 2.004 V 5.958 Postojna
38. 001210 001211 C 001320 AJDOVŠČINA – BROD C R3 609 4.166 V  
39. 001980 001981 C R2 444 STOMAŽ – CESTA O 501711 1.554 V  
40. 001990 001991 C R2 444 POT PROTI HUHU C R3 611 2.017 V  
41. 002100 002101 C R2 444 R2 444 – ODLAGALIŠČE C 458460 1.667 V  
42. 130090 130093 O 130092 ČRNI VRH – KOVK C RT 936 3.980 V 3.572 Idrija
43. 130120 130121 C R1 207 STRMEC – JAVORNIK C 001180 1.092 V 3.418 Idrija
44. 175010 175011 C R3 614 KODRETI – KRIŽIŠČE PROTI 

GABERJAM
C 001100 450 V 2.025 Komen

45. 458460 458461 C R2 444 SLAP – DOLENJE C 001100 2.420 V 3.288 Vipava

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Ajdovščina znaša 108.782 m (108,782 km).

5. člen
Lokalne ceste v Občini Ajdovščina so razvrščene v pod-

kategorije:
a. zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prom.

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

1. 001260 001261 C R2 444 BEVKOVA ULICA – LAVRIČEVA 
CESTA C R1 207 663 V  

2. 001260 001262 C R1 207 LAVRIČEVA CESTA – CESTA IV 
PREKOMORSKE C 001210 887 V  

3. 001270 001271 C 001320 PREŠERNOVA ULICA – GRE-
GORČIČEVA ULICA C R3 609 795 V  

4. 001320 001321 C R1 207 GORIŠKA CESTA C R3 609 1.119 V  

5. 001330 001331 C 001320 TOVARNIŠKA CESTA – JUŽNA 
OBVOZNICA C R2 444 678 V  

Skupna dolžina zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Ajdovščina znaša 4.142 m (4,142 km).
b. mestne ali krajevne ceste (LK)

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prom.

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

1. 001290 001291 C 001320 GORIŠKA CESTA – 
TOVARNIŠKA CESTA C 001330 396 V  

2. 001310 001311 C 001260 IVANA KOSOVELA O 501971 296 V  
3. 001350 001351 C 001260 RIBNIK SPODNJA CESTA O 503191 181 V  
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4. 001360 001361 C 001350 RIBNIK POVEZOVALNA 
CESTA Z HŠ 16 238 V  

5. 001370 001371 C 001380 RIBNIK ZGORNJA CESTA C 001360 88 V  
6. 001380 001381 C R1 207 POT V ŽAPUŽE Z HŠ 25 553 V  
7. 001390 001391 C R1 207 KIDRIČEVA ULICA Z HŠ 35 354 V  
8. 001410 001411 C R1 207 KOSOVELOVA ULICA C 001260 171 V  
9. 001420 001421 C R1 207 VOJKOVA ULICA Z HŠ16/A 327 V  

10. 001430 001431 C 001260 BAZOVIŠKA ULICA Z HŠ 15 182 V  
11. 001440 001441 C 001260 POT DO SLEJKOTOV C R1 207 134 V  
12. 001450 001451 O 001441 SLEJKOTI Z HŠ 9 169 V  
13. 001470 001471 C R1 207 NA LIVADI Z HŠ 5 159 V  
14. 001470 001472 O 001471 ODCEP NA LIVADI C R1 207 57 V  
15. 001480 001481 O 001591 POT MIMO DAHOVEGA O 001971 157 V  
16. 001490 001491 C R1 207 SLOMŠKOVA ULICA O 001591 237 V  
17. 001500 001501 C 001210 ŠTRANCARJEVA ULICA O 001491 228 V  
18. 001510 001511 O 001501 LEVSTIKOVA ULICA C 001320 90 V  
19. 001530 001531 C 001320 POT MIMO SLAŠČIČARNE Z HŠ 1 118 V  
20. 001540 001541 C 001260 ODCEP NA LAVRIČEVI ULICI Z HŠ 65 117 V  
21. 001550 001551 O 001601 GRIVŠKA POT O 001651 351 V  

22. 001550 001552 O 001551 GRIVŠKA POT – CESTA IX. 
KORPUSA O 001591 109 V  

23. 001570 001571 O 001551 GRIVŠKA POT – ZAHOD Z HŠ 7/A 71 V  
24. 001580 001581 O 001571 GRIVŠKA POT – SEVER Z HŠ 15 79 V  
25. 001590 001591 C 001210 CESTA IX. KORPUSA Z HŠ 44 848 V  
26. 001600 001601 O 001491 POLŽEVA ULICA O 001591 219 V  
27. 001610 001611 O 001601 ODCEP NA POLŽEVI ULICI I O 001262 160 V  
28. 001630 001631 O 001601 POT SKOZI DAHAVO O 001481 130 V  

29. 001630 001632 O 001481 POT SKOZI DAHAVO – 
VZPOREDNA O 001601 73 V  

30. 001640 001641 O 001591 ULICA VENA PILONA I C 001210 872 V  
31. 001640 001642 O 001641 ULICA VENA PILONA II Z HŠ 77 260 V  
32. 001650 001651 O 001641 NA BRAJDI Z HŠ 25 348 V  
33. 001660 001661 C 001210 CEBEJEVA ULICA Z HŠ 23 253 V  

34. 001670 001671 C 001260 CEBEJEVA ULICA – VZHOD 
SPODNJA Z HŠ 35 169 V  

35. 001680 001681 C 001260 CEBEJEVA ULICA – ZGORNJA O 001661 94 V  
36. 001690 001691 C 001260 CEBEJEVA ULICA – SPODNJA Z HŠ 8 190 V  

37. 001700 001701 C 001260 LAVRIČEVA CESTA – DO 
GRIVŠKE POTI Z HŠ 8 144 V  

38. 001710 001711 C 001210 ZUKČEV HRIB Z HŠ 68 218 V  

39. 001720 001721 C 001320 CESTA MIMO HOTELA 
PLANIKA C 001330 151 V  

40. 001720 001722 O 001721 KROŽNA CESTA OB C2 O 001722 203 V  
41. 001720 001723 O 001722 C2 – ZDRAVSTVENI DOM Z P. ZD 81 V  

42. 001720 001724 O 001721 TOVARNIŠKA CESTA  
– ZDRAVSTVENI DOM Z P. ZD 93 V  

43. 001720 001725 C 001330 ODCEP OB TEKSTINI Z NASIP 213 V  
44. 001720 001726 O 001723 CESTA V C2 OB HUBLJU C 001320 130 V  
45. 001730 001731 C 001290 CESTA MIMO C3 C 001290 183 V  
46. 001740 001741 C 001330 CESTA DO KURIVA I C R2 444 773 V  
47. 001750 001751 C R3 609 BATIČ – OBVOZNICA C R2 444 492 V  
48. 001760 001761 O 001751 ODCEP SLOKAR Z HŠ47/B 94 V  

49. 001770 001771 C R3 609 LETALIŠČE – ŽELEZNIŠKA 
PROGA Z HŠ 65 197 V  

50. 001780 001781 O 001791 CESTA ZA LEKARNO O 001801 213 V  

51. 001790 001791 C 001320 KMETIJSKA TRGOVINA – 
CESTA MIMO SODIŠČA Z HŠ 16 246 V  

52. 001790 001792 O 001791 ODCEP ŽUPANČIČEVE ULICE Z HŠ3/B 69 V  

53. 001790 001793 C 001270 ODCEP GREGORČIČEVE 
ULICE C 001320 75 V  

54. 001790 001794 C 001320 ULICA 24. SEPTEMBRA C 001270 93 V  
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55. 001800 001801 C 001320 CESTA 5. MAJA Z HŠ 14 540 V  
56. 001800 001802 O 001941 ODCEP LETNO KOPALIŠČE Z KOPAL. 111 V  
57. 001800 001803 O 001802 CESTA DO ŠC POLICE Z ŠC 103 V  
58. 001800 001804 O 001801 POŠTA – KNJIGARNA O 001821 118 V  
59. 001810 001811 O 001831 LOKARJEV DREVORED C 001270 297 V  
60. 001820 001821 O 001831 CESTA MIMO KNJIGARNE O 001811 83 V  
61. 001830 001831 C 001320 CESTA MIMO POLICIJE C 001270 103 V  
62. 001840 001841 C 001270 VILHARJEVA ULICA C 001210 1.269 V  
63. 001840 001842 O 001841 ODCEP V PAPIRNICO Z HŠ28/A 126 V  
64. 001840 001843 O 001841 ODCEP VILHARJEVA V GASI O 001841 51 V  
65. 001850 001851 O 001841 STRITARJEVA ULICA Z L. TRG 112 V  
66. 001860 001861 C 001270 ŠIBENIŠKA ULICA O 001941 348 V  
67. 001870 001871 O 001861 ODCEP ŠIBENIŠKE ULICE C 001270 76 V  
68. 001890 001891 O 001841 CESTA MIMO SREDNJE ŠOLE O 001941 311 V  
69. 001900 001901 O 001941 GRADIŠČE – SEVER Z HŠ 1/A 174 V  
70. 001910 001911 O 001901 GRADIŠČE – POVEZOVALNA Z HŠ 35 246 V  
71. 001920 001921 O 001941 CESTA DO LIČEN IN BAJCA Z HŠ44/A 164 V  
72. 001930 001934 C 001210 ODCEP MIMO VRTCA Z HŠ 3 88 V  
73. 001930 001935 C 001210 ODCEP TRNJE – ZGORNJA O 503181 67 V  
74. 001930 001936 C 001210 ODCEP TRNJE – SPODNJA O 503181 108 V  

75. 001940 001941 C 001270 ULICA QUILIANO – 
GRADIŠČE Z HŠ 7 1.226 V  

76. 001950 001951 C 001210 POT V GRIVČE – DO V. 
PILONA O 001641 286 V  

77. 001960 001961 C R1 207 ULICA SREČKO KOSOVEL – 
BEVKOVA ULICA C 001260 256 V  

78. 001970 001971 C R1 207 NA TRATI O 001591 181 V  
79. 002000 002001 C 001260 ULICA MILANA KLEMENČIČA Z PARKI. 208 V  

Skupna dolžina mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Ajdovščina znaša 18.798 m (18,798 km).

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prom.

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]

1. 501010 501011 C R2 444 POT DO PEKARNE 
BELINGAR

Z HŠ 72 84 V  

2. 501020 501021 C R2 444 POT MIMO VRTCA C 001160 446 V  
3. 501030 501031 C 001160 ZGORNJA POT V ČRNIČAH O 501041 420 V  
4. 501040 501041 C R2 444 POT NA VRH ČRNIČ Z HŠ 100 291 V  
5. 501060 501061 C R2 444 POT K POKOPALIŠČU Z POKOP. 363 V  
6. 501070 501071 C R2 444 POT V KONJŠČAK Z HŠ 16 195 V  
7. 501080 501081 C 001160 POT DO UŠAJEV Z HŠ 1A 1.219 V  
8. 501090 501091 C 001160 ODCEP SLEJKI Z HŠ 30 646 V  
9. 501090 501092 C 001160 ODCEP TABOR Z HŠ 18 245 V  

10. 501100 501101 C R2 444 SELO – MALOVŠE O 501121 1.180 V  
11. 501110 501111 O 501101 JERNEJEVA POT O 501101 57 V  
12. 501120 501121 O 501101 MALOVŠE – POKOPALIŠČE Z POKOP. 204 V  
13. 501130 501131 C 001010 LC 001010 – GOJAČE O 501151 430 V  
14. 501130 501132 O 501141 POVEZOVALNA GOJAČE O 501131 120 V  
15. 501130 501133 O 501131 POT K LIČNOVIM O 501141 186 V  
16. 501130 501134 C 001010 OBRTNA CONA GOJAČE C 001010 759 V  
17. 501140 501141 C 001010 GOJAČE – LOVSKA KOČA Z HŠ36/A 700 V  
18. 501140 501142 O 501141 GOJAČE – POD CERKVIJO O 501141 107 V  
19. 501140 501143 O 501142 GOJAČE 20 Z HŠ 20 50 V  
20. 501140 501144 O 501141 GOJAČE V VASI O 501133 50 V  
21. 501140 501145 O 501141 GOJAČE – NAD CERKVIJO Z HŠ 24A 64 V  
22. 501150 501151 O 501101 MALOVŠE – GOJAČE O 501141 457 V  
23. 501170 501171 O 501151 FETČEVA POT O 501101 181 V  
24. 501180 501181 C R3 611 POT SKOZI SELO Z HŠ 98 844 V  
25. 501180 501182 O 501181 POT PROTI GRADU Z HŠ33/D 327 V  
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26. 501180 501183 O 501181 POT V SELU C R3-611 168 V  
27. 501180 501184 O 501181 POT NA JUG SELA Z HŠ81/A 146 V  
28. 501180 501185 O 501181 POT NA ZAHOD SELA O 501221 431 V  
29. 501190 501191 C 001010 POT OB HITRI CESTI C R2 444 223 V  
30. 501200 501201 O 501181 POVEZOVALNA PO SELU O 501182 138 V  
31. 501210 501211 C R3 611 POT DO POKOPALIŠČA Z POKOP. 96 V  
32. 501220 501221 C R3 611 POT V STEPNJAK Z EFEKT 314 V  
33. 501230 501231 C R3 611 OD ŠOLE ČEZ RODNE DO 

HC
O 501232 780 V  

34. 501230 501232 O 501231 BATUJE – ČRNIČE C R2 444 743 V  
35. 501230 501233 O 501232 POT NA POKOPALIŠČE Z POKOP. 136 V  
36. 501230 501234 O 501261 POT V DOLNJI KONEC Z HŠ 58 74 V  
37. 501240 501241 C R3 611 POT NA BREZI Z HŠ77/B 109 V  
38. 501250 501251 C R3 611 POT MIMO MIZARSTVA O 501231 418 V  
39. 501250 501252 O 501251 OC MLAKE JUG Z HŠ 2c 160 V  
40. 501250 501253 O 501251 OC MLAKE SEVER Z HŠ 1/H 237 V  
41. 501260 501261 C R3 611 ZAHODNA POT MIMO 

KOVAČEVIH
O 501232 366 V  

42. 501280 501281 C 001030 POT MIMO PIRJEVCA – 
GULI

C R2 444 546 V  

43. 501280 501282 O 501281 VRTOVIN – ZAHOD Z HŠ 27 107 V  
44. 501290 501291 O 501302 POT SKOZI VRTOVIN O 501302 112 V  
45. 501290 501292 O 501302 ODCEP BRAJDA – HRIB Z HŠ71/E 167 V  
46. 501300 501301 C 001030 ŠOLA – ŠATEJI – SUBANI O 501311 614 V  
47. 501300 501302 O 501301 POT SKOZI VRTOVIN C 001030 507 V  
48. 501310 501311 C 001030 POT SUBANI Z HŠ 94 666 V  
49. 501310 501312 O 501311 ODCEP KOCJANI Z HŠ95/A 282 V  
50. 501320 501321 O 001032 KAPELICA – FEVČI Z HŠ 108 189 V  
51. 501320 501322 O 001032 KAPELICA – LOZARJI Z HŠ 100 394 V  
52. 501340 501341 C R2 444 POT DO GRŽELJI Z HŠ 4 212 V  
53. 501340 501342 C R2 444 ODCEP VRTOVIN – POLJE Z PODVO. 254 V  
54. 501350 501351 C R2 444 POTOČE – KRKOČI C 001030 594 V  
55. 501360 501361 O 501351 POT PO POTOČAH C 001030 182 V  
56. 501370 501371 C R2 444 ODCEP PRI STARI ŠPINI O 501351 346 V  
57. 501380 501381 C 001030 CERKEV – BATAGELJI Z HŠ 42 510 V  
58. 501380 501382 C 001030 ODCEP POKI Z HŠ 44 422 V  
59. 501390 501391 C 001030 KAMNJE POVEZAVA O 501381 167 V  
60. 501400 501401 C 001030 POT PROTI MLADICE Z HŠ 9 111 V  
61. 501410 501411 C 001030 POT V KUKANJE Z HŠ 44A 304 V  
62. 501420 501421 C R2 444 HROBAČI – ŽELEZNIŠKA 

POSTAJA
C 001080 993 V  

63. 501420 501422 O 501421 POT PO HROBAČIH Z HŠ32 75 V  
64. 501430 501431 O 501421 POKOPALIŠČE – SV. PETER Z 

CERKEV
371 V  

65. 501440 501441 C R2 444 ODCEP GRIČ Z HŠ 33A 160 V  
66. 501450 501451 O 501421 POT ČEZ HRIB C 001080 145 V  
67. 501450 501452 O 501451 POT NA HRIB – ZAHODNA C 001080 131 V  
68. 501450 501453 O 501452 POT NA HRIB – JUŽNA Z HŠ40/B 31 V  
69. 501460 501461 C 001080 VELIKA VAS – BEDENEC 

– TP
C R2 444 517 V  

70. 501470 501471 O 501461 POT SKOZI VELIKO VAS O 501461 71 V  
71. 501490 501491 C 001080 PIKČI – KOZJA PARA O 501501 765 V  
72. 501500 501501 C 501490 POT V KOZJEPARO Z HŠ 106 296 V  
73. 501510 501511 C R2 444 SKRILJE – BAJČI – 

DOBRAVLJE
C R2 444 1.789 V  

74. 501510 501512 O 501511 ODCEP MLAC Z HŠ 90 176 V  
75. 501510 501513 O 501511 BAJČI – ZAHOD Z HŠ90/A 218 V  
76. 501520 501521 O 501511 BAJČI – ZDEŠČE Z HŠ 69 727 V  
77. 501530 501531 O 501511 ODCEP ZA RUŠTJE Z HŠ 68 509 V  
78. 501530 501533 O 501531 RUŠENSKA CESTA O 501531 92 V  
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79. 501540 501541 O 501511 OBVOZNA CESTA SKRILJE O 501551 551 V  
80. 501540 501542 O 501541 POT MIMO DOMA 

KRAJANOV
O 501511 63 V  

81. 501540 501543 O 501541 SKRILJE-STOMAŽ C 001980 787 V  
82. 501550 501551 O 501511 POT ČEZ KISLI HRIB Z HŠ 23 195 V  
83. 501560 501561 O 503271 POT V JOUHOVNO Z HŠ100A 863 V  
84. 501570 501571 C R2 444 POT V BRAJDO Z HŠ 74 167 V  
85. 501580 501581 O 501571 POT PO BRAJDI Z HŠ 68 124 V  
86. 501590 501591 C R2 444 POT OB PUNGRADU Z POTOK 365 V  
87. 501600 501601 C R2 444 DULANA VAS Z HŠ 92A 243 V  
88. 501610 501611 C R2 444 POT POD VIADUKTOM 

RIBNIK
Z HŠ 100 436 V  

89. 501620 501621 C R2 444 MEKLAVŠE O 501631 196 V  
90. 501630 501631 C R2 444 ŽELEZNIŠKA POSTAJA – OB 

ŽELEZNICI
O 503271 291 V  

91. 501630 501632 C R2 444 POT NA NEMŠKARCO Z NASIP 365 V  
92. 501630 501633 C R2 444 ODCEP PROTI NEMŠKARCI Z NASIP 259 V  
93. 501630 501634 C R2 444 CESTA DO BONETA Z HŠ 2 201 V  
94. 501640 501641 C 001150 POT STRGULKA Z HŠ23/B 107 V  
95. 501660 501661 C 001980 POT NA HRIB Z HŠ 8/A 402 V  
96. 501660 501662 O 501661 ODCEP HRIB – VZHOD Z HŠ 2 90 V  
97. 501670 501671 O 501661 HRIB – KLEMENČIČ C 001980 211 V  
98. 501680 501681 O 501711 STOMAŽ – BRATINI Z HŠ 86 940 V  
99. 501680 501682 O 501681 POT MIMO CERKVE C 001980 59 V  

100. 501680 501683 C 001980 STOMAŽ – ZAHOD Z HŠ 15 46 V  
101. 501690 501691 O 501681 ODCEP BATAGELJI Z HŠ 76 327 V  
102. 501700 501701 O 501681 STOMAŽ – GRIŽE Z HŠ 70 439 V  
103. 501710 501711 C 001980 STOMAŽ – PRI MLINU Z most 447 V  
104. 501720 501721 O 501731 POT PO KRIŽU PROTI 

GRADU
Z GRAD 90 V  

105. 501720 501723 O 501721 POT PO REBRI Z HŠ 17 42 V  
106. 501730 501731 O 503271 POT PO KRIŽU KROŽNA – 

ZAHOD
O 501731 358 V  

107. 501730 501732 O 501731 NUTOVA POT O 501731 174 V  
108. 501730 501734 O 501732 ŠČEKOVA POT O 501732 112 V  
109. 501730 501735 O 501732 DREJETEVA POT O 501731 49 V  
110. 501730 501736 O 501732 BAJCOVA POT Z HŠ 38 26 V  
111. 501730 501737 O 501731 OD ŠČEKOVE DO 

KOROŠČEVE
O 501734 25 V  

112. 501740 501741 C 001060 MAKOVCI – VELIKA VAS O 501461 1.438 V  
113. 501740 501742 O 501741 ODCEP PODHUM Z HŠ 12 96 V  
114. 501750 501751 C 001060 CESTA PROTI HITRI CESTI Z HC 570 V  
115. 501760 501761 O 501741 PODHUM – BRATAŠEVCI C 001060 288 V  
116. 501760 501762 C 001060 ODCEP BRATAŠEVCI C 001060 109 V  
117. 501770 501771 C 001060 POT SKOZI JANEŽE C 001060 120 V  
118. 501780 501781 C 001060 JANEŽI-BITNJE-STRNOVŠE O 501791 530 V  
119. 501790 501791 C 001060 JANEŽI -STRNOVŠE C 001060 242 V  
120. 501800 501801 C 001150 KOMPARI – BITOVI C 001150 1.258 V  
121. 501800 501802 C 001150 POT NA TOKAJ Z HŠ 74 131 V  
122. 501810 501811 O 501801 POT V BREG Z HŠ 1 374 V  
123. 501820 501821 O 501801 POT V BELCOVŠE Z HŠ100A 259 V  
124. 501830 501831 C 001150 POT FUŽINA ČAVEN Z HŠ 76B 94 V  
125. 501830 501832 C 001150 POT V GRAPO Z HŠ 71 153 V  
126. 501840 501841 C 001150 KOMPARSKA POT C R3 609 450 V  
127. 501850 501851 C 001150 BRITH – PALJKI O 501891 806 V  
128. 501850 501852 O 501851 ODCEP MIZINSKA VAS O 501852 127 V  
129. 501860 501861 O 501851 ODCEP PRI CERKVI Z HŠ12/A 240 V  
130. 501870 501871 O 501851 ODCEP KUŠI Z HŠ 45 305 V  
131. 501880 501881 C R3 609 CERKEV – MIZINSKA VAS Z HŠ 123 215 V  
132. 501890 501891 C R3 609 PALJK – KOVAČI O 501891 1.405 V  
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133. 501890 501892 O 501891 POT SKOZI PALJKE O 501891 185 V  
134. 501890 501893 O 501891 POT NA KOVAČEVŠE Z HŠ 137 501 V  
135. 501900 501901 C R3 609 ODCEP NA BROD Z HŠ157A 88 V  
136. 501910 501911 C R3 609 POT NA BROD Z HŠ 149 177 V  
137. 501920 501921 C R3 609 POT SKOZI SLOKARJE O 501922 104 V  
138. 501920 501922 C R3 609 ODCEP SLOKARJI Z HŠ 168 120 V  
139. 501930 501931 C 001210 POT SKOZI ČOHE C 001210 200 V  
140. 501930 501932 O 501931 ODCEP ČOHI – BALINIŠČE C 001210 243 V  
141. 501940 501941 C 001210 POT SKOZI GORENJE C 001210 142 V  
142. 501950 501951 C 001210 ODCEP GORENJE Z HŠ 219 162 V  
143. 501960 501961 C R3 609 POT DO ŠPACAPANA Z HŠ 1 162 V  
144. 501970 501971 O 503411 POT V BIZJAKE Z HŠ 5 182 V  
145. 501970 501972 O 503411 POD HRASTI Z HŠ 7 97 V  
146. 501970 501973 C 001310 ODCEP ULICE IVANA 

KOSOVELA
Z HŠ21/C 52 V  

147. 501980 501981 O 503411 CVETNA ULICA O 503411 100 V  
148. 501980 501982 O 503411 POT PROTI MLINU Z POTOK 240 V  
149. 501980 501983 O 503411 POT PROTI ČIBEJU Z HŠ 41 58 V  
150. 501980 501984 O 503411 POT PROTI BRECLJU Z HŠ 45 117 V  
151. 501990 501991 C R2 444 KOŽMANI – ŽAPUŽE O 503411 739 V  
152. 502010 502011 O 501991 POT MIMO LEMUTOVIH O 501991 151 V  
153. 502010 502012 O 502011 KOŽMANI – DOLGA 

POLJANA
O 502411 509 V  

154. 502020 502021 O 503411 SPODNJA CESTA V 
ANDLOVCU

Z HŠ 102 275 V  

155. 502020 502022 O 503411 ZGORNJA CESTA V 
ANDLOVCU

O 503211 240 V  

156. 502040 502041 O 502051 POT NA GRAD Z HŠ 32 229 V  
157. 502040 502042 C 001060 POT POD GRADOM Z HŠ 37J 252 V  
158. 502050 502051 C 001060 ŽABLJE – MIMO 

POKOPALIŠČA
C 001060 440 V  

159. 502050 502052 O 502051 POT NA ZAHOD VELIKIH 
ŽABELJ

Z HŠ 13 71 V  

160. 502060 502061 O 502071 POT V VAS Z HŠ 63 123 V  
161. 502070 502071 C 001060 VELIKE ŽABLJE – UHANJE O 502101 2.692 V  
162. 502070 502072 O 502071 KROŽNA MIMO POTOKA O 502071 134 V  
163. 502070 502073 O 502072 POT ČEZ POTOK C 001060 79 V  
164. 502070 502074 O 502072 POVEZOVALNA – VZHOD O 502061 74 V  
165. 502080 502081 C 001060 VRTOVČE – PO VASI Z HŠ 9 179 V  
166. 502090 502091 C 001060 VRTOVČE – LISJAKI Z HŠ 24 614 V  
167. 502100 502101 C 001110 USTJE – UHANJE Z HŠ 80 1.404 V  
168. 502110 502111 O 502101 VAS – GABRIJELI Z HŠ 69 221 V  
169. 502120 502121 C 001110 POT PO VASI O 502111 225 V  
170. 502120 502122 C 001110 POT PROTI SV. JANEZU Z HŠ 52 111 V  
171. 502130 502131 O 502101 USTJE – DOLENJE C 001100 593 V  
172. 502130 502132 O 502131 ODCEP JOVŠČEK 

(KROŽNA)
O 502131 150 V  

173. 502130 502133 C 001100 POT SKOZI DOLENJE C 001100 212 V  
174. 502150 502151 O 001122 VIDMARJI – TEVČE O 001122 490 V  
175. 502160 502161 C 001120 POT V ŠTRANCARJE Z HŠ 13 245 V  
176. 502160 502162 O 502161 ŠTRANCARJI – TEVČE O 001122 747 V  
177. 502170 502171 C 001120 ODCEP MARCI Z HŠ 26 268 V  
178. 502180 502181 C 001100 POT V BRITH C 001120 515 V  
179. 502180 502182 C 001120 CERKEV – TP Z HŠ 56 55 V  
180. 502180 502183 C 001120 ODCEP DO TP O 502182 67 V  
181. 502180 502184 C 001120 ODCEP HONICE Z HŠ 37 67 V  
182. 502180 502185 C 001100 ODCEP NOVO NASELJE Z HŠ88/B 276 V  
183. 502190 502191 C 001100 POT KOBOLI Z HŠ 100 121 V  
184. 502190 502192 O 502191 KOBOLI KROŽNA O 502193 105 V  
185. 502190 502193 C 001100 ODCEP PLANINE Z HŠ 113 114 V  



Uradni list Republike Slovenije Št. 104 / 13. 12. 2013 / Stran 12041 

186. 502200 502201 C 001120 ODCEP GORENJA VAS Z HŠ82/A 158 V  
187. 502210 502211 C 001090 POT SKOZI ŠMARJE Z HŠ 10 148 V  
188. 502210 502212 C 001090 POT MIMO ŠTEFANOVIH C 001090 199 V  
189. 502210 502213 O 502214 POT MIMO GROFOVGA 

HRAMA
O 502211 74 V  

190. 502210 502214 C 001090 POT PROTI KALU Z HŠ 8 64 V  
191. 502210 502215 C 001060 POT PROTI GASILSKEMU 

DOMU
Z HŠ48/F 119 V  

192. 502210 502216 O 502212 ODCEP ŠTEFANOVI O 502211 77 V  
193. 502220 502221 C 001060 ŠMARJE – POTOK Z HŠ 66 928 V  
194. 502230 502231 C 001060 ŠMARJE – JAKULINI Z HŠ 62 842 V  
195. 502240 502241 O 502231 POT SKOZI HRASTJE Z HŠ 50 106 V  
196. 502250 502251 C 001090 KROŽNA SKOZI ZAVINO C 001090 510 V  
197. 502250 502252 O 502251 ODCEP PUŠČA Z HŠ 13 143 V  
198. 502260 502261 C 001100 POT MIMO CERKVE C 001100 277 V  
199. 502260 502262 O 502261 POT NA GRIŽO Z HŠ 78 59 V  
200. 502260 502263 O 502261 ODCEP V GORENJI KONEC Z HŠ 75 139 V  
201. 502270 502271 C 001100 ODCEP DO KEGLJIŠČA Z HŠ 95 47 V  
202. 502280 502281 C 001100 ODCEP – VZHOD Z HŠ 87 162 V  
203. 502290 502291 C 001100 ODCEP PEGANSKA VAS Z HŠ 92 231 V  
204. 502290 502292 C 001100 POT ČEZ JEGNO C 001100 79 V  
205. 502300 502301 C 001100 ŠOLA – POKOPALIŠČE C 001100 288 V  
206. 502300 502302 O 502301 POT NA POLJE Z HŠ 7/A 123 V  
207. 502300 502303 O 502302 POT NA DRSALCO Z HŠ 8 113 V  
208. 502310 502311 C 001050 KODROVI – PEČENKOVI Z HŠ 9 936 V  
209. 502320 502321 C 001050 ODCEP SV. MARTIN Z 

CERKEV
220 V  

210. 502340 502341 O 001052 ODCEP ŽULJI Z HŠ 106 167 V  
211. 502350 502351 C 001050 MARTINI – MOŽINI – CINKI Z HŠ 79B 1.427 V  
212. 502360 502361 O 502351 ODCEP FURLANI Z HŠ 80 431 V  
213. 502370 502371 O 502311 BRJE – MRAVLJEVI C 001050 712 V 820 Nova Gorica
214. 502380 502381 C 001110 POT V PLAČAH C 001110 400 V  
215. 502390 502391 C 001110 VZPOREDNA POT V 

PLAČAH
C 001110 108 V  

216. 502410 502411 O 502421 POT NA ZAHOD DOLGE 
POLJANE I

Z HŠ 2J 233 V  

217. 502410 502412 O 502421 POT NA ZAHOD DOLGE 
POLJANE II

Z HŠ 2B 65 V  

218. 502420 502421 C R2 444 POT V DOLGO POLJANO C 001130 826 V  
219. 502430 502431 O 502441 DOLGA POLJANA – CESTA 

COL
C R1 207 1.359 V  

220. 502430 502432 O 502431 POT MIMO TRGOVINE C 001130 61 V  
221. 502430 502433 O 502431 ODCEP ŠMIŠKI KONEC Z HŠ31/A 230 V  
222. 502440 502441 C 001130 POT PO VASI O 502431 213 V  
223. 502440 502442 C 001130 DOLGA POLJANA – 

IGRIŠČE
Z IGRIŠ. 226 V  

224. 502450 502451 C 001130 PIRČEVSKA VAS – GRAPA – 
ŠUMLJAK

C 001130 1.041 V  

225. 502450 502452 C 001130 POT MIMO ZADRUŽNEGA 
DOMA

C 001130 164 V  

226. 502450 502453 C 001130 POT DO POKOPALIŠČA Z POKOP. 72 V  
227. 502450 502454 C 001130 POT POD LUŽARJEVIMI Z HŠ 80 28 V  
228. 502460 502461 O 502451 ODCEP V PEROVCE Z HŠ 5/F 219 V  
229. 502470 502471 C 001130 CURKOVSKA VAS – 

KODELJSKA
C 001140 242 V  

230. 502470 502472 O 502471 CURKOVSKA VAS – VZHOD Z HŠ82/B 47 V  
231. 502470 502473 C 001130 POT POD KRANJČEVSKO Z HŠ30/A 204 V  
232. 502470 502476 C 001130 ODCEP DO CERKVE O 502478 109 V  
233. 502470 502477 C 001130 BRITH – RAVNE C 001140 390 V  
234. 502470 502478 C 001130 PEVCOVI – MIKLETOVA 

KAP
C 001140 207 V  
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235. 502470 502479 C 001130 BRITH – ZAHOD Z HŠ 76 32 V  
236. 502480 502481 C 001140 SLUGA – SV. AHACIJ Z 

CERKEV
612 V  

237. 502480 502482 C 001140 ODCEP KORENOV BORŠT Z HŠ127 85 V  
238. 502480 502483 C 001140 ODCEP SEVERSKA Z HŠ138 139 V  
239. 502480 502486 C 001140 KLANEC – ZMAGO Z HŠ121 42 V  
240. 502480 502487 C 001140 ODCEP KLANEC O 502501 35 V  
241. 502490 502491 C R2 444 AVTOBUSNA POSTAJA – 

PILIH
Z HŠ 1/P 313 V  

242. 502500 502501 C 001140 POT SKOZI MOČILO O 502471 329 V  
243. 502520 502522 C 001190 RIMSKA CESTA Z HŠ 33 595 V  
244. 502520 502523 C R3 621 POT NA GRIČ Z HŠ 11 175 V  
245. 502530 502531 C 001190 POT SKOZI BELO Z HŠ 3 108 V  
246. 502550 502551 C 001190 POT SKOZI PODKRAJ C 001190 187 V  
247. 502550 502552 C 001190 PODKRAJ – REGIONALNA 

CESTA
C R3-621 180 V  

248. 502560 502561 C R3 621 ŠTEFANČIČI – SREBOTI Z HŠ 107 433 V  
249. 502570 502571 C R3-621 ODCEP STARA 

REGIONALNA CESTA
Z HŠ 97 47 V  

250. 502580 502581 C R3 621 ODCEP V HRUŠICI Z HŠ 98 374 V  
251. 502590 502591 C 001180 LAZARJEVO BRDO – SUHI 

VRH
Z KAPELA 832 V  

252. 502600 502601 C 001180 SONČNA RAJDA – ŠKVARČI Z HŠ 24 829 V  
253. 502610 502611 O 502621 ODCEP DOLAR Z HŠ 9 812 V  
254. 502620 502621 C 001180 POT POLIČAR Z HŠ 8 790 V  
255. 502630 502631 C 130120 STRMEC – ROBAR Z HŠ 22 412 V 279 Idrija
256. 502640 502641 C RT 936 ŽAGOLIČ – STRMEC C 630620 4.380 V 1.340 Idrija
257. 502640 502642 O 502651 ODCEP JERINOVEC Z HŠ 2 142 V  
258. 502640 502644 O 502641 MIKŽI C RT 936 463 V  
259. 502640 502645 O 502641 KRANČAR Z HŠ 9 351 V  
260. 502650 502651 O 502641 PREDGOZDNIK – STRMEC O 630621 2.452 V 168 Idrija
261. 502660 502661 C R1 207 MALO POLJE – COL Z HŠ 15 1.794 V  
262. 502670 502671 C R1 207 HRASTOVA GORICA Z HŠ 102 225 V  
263. 502670 502672 C R1 207 POT DO REZNIGA GRIČA Z HŠ92/D 177 V  
264. 502670 502673 C R1 207 ZGOJNE Z HŠ92/C 156 V  
265. 502670 502674 C R1 207 MEJAKOVI BOROVCI Z HŠ91/A 125 V  
266. 502670 502675 C R1 207 POT DO CURKA Z HŠ 3/B 79 V  
267. 502680 502681 C R1 207 MIMO IGRIŠČA NA COLU I C R1 207 255 V  
268. 502680 502682 O 502681 VRH DRAG Z HŠ 106 102 V  
269. 502680 502683 O 502681 MIMO IGRIŠČA NA COLU II Z HŠ 124 209 V  
270. 502690 502691 C R1 207 KROŽNA NA TRG O 502691 154 V  
271. 502690 502692 O 502691 POT ZA TRILEKOM Z HŠ 73 83 V  
272. 502700 502701 O 502691 POT NA VODIŠKO C 001180 165 V  
273. 502700 502702 C 001180 PREKRANJCA Z HŠ 90E 186 V  
274. 502700 502703 C 001180 ŽERIVŠE Z HŠ 88G 263 V  
275. 502710 502711 C R1 207 POT MIMO ŠOLE C R3 621 157 V  
276. 502720 502721 C R3 621 POT V SPODNJE OREŠJE Z HŠ 55 272 V  
277. 502730 502731 C RT 936 POT K JURIJU Z HŠ 27 1.186 V  
278. 502730 502732 O 502731 ODCEP LEMOVŠKI GRIČ Z HŠ 24 954 V  
279. 502730 502733 O 502731 ODCEP LUKNJA Z HŠ 25 295 V  
280. 502740 502741 C RT 936 POT PO MAKOBETIH – 

SREDNJA
Z HŠ 2/A 149 V  

281. 502740 502742 C RT 936 MAKOBETI – RUŠTOVI Z HŠ 1 96 V  
282. 502740 502743 O 502741 MAKOBETI – ZGORNJA Z HŠ 2/C 83 V  
283. 502750 502751 C RT 936 POT SKONČAR Z GC 1.497 V  
284. 502750 502752 O 502751 POT ŽEJNI Z HŠ 7 231 V  
285. 502750 502753 O 502761 POT MATEČK Z HŠ 11 200 V  
286. 502760 502761 O 502751 ODCEP FRATAR Z HŠ 10 475 V  
287. 502770 502771 C RT 936 KOVŠCI Z HŠ 18 190 V  
288. 502780 502781 O 502641 ŽGAVČEV VRH – PAJERŠE Z KAPELA 609 V  
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289. 502790 502791 C RT 936 KOVK – ŽGAVC Z GOZ.C. 545 V  
290. 502800 502801 C RT 936 MAJERIJA-STRMIM DOLOM Z OBRAČ. 354 V  
291. 502810 502811 C RT 936 POT NA SINJI VRH Z HŠ19/A 1.407 V  
292. 502820 502821 O 502811 ODCEP PETERLINI Z HŠ 6 488 V  
293. 502830 502831 O 502821 ODCEP ŠKOLOBRINI Z HŠ 5 175 V  
294. 502840 502841 C RT 936 OŠ. KOVK – URBAN Z GOZ.C. 1.129 V  
295. 502850 502851 C RT 936 ŽANDARINI Z HŠ 2/A 99 V  
296. 502860 502861 C RT 936 POT POD MEJO Z HŠ 97 194 V  
297. 502870 502871 C RT 936 POT NA LAHOV GRIČ Z HŠ 105 641 V  
298. 502880 502881 C RT 936 POT V DOL. ČEBEJEVEC Z ODC.86 496 V  
299. 502890 502891 C RT 936 ANG. GORA – OJSTRICA Z HŠ 74 1.282 V  
300. 502900 502901 C RT 936 POT V GORNJO PRISTAVO Z HŠ 76 181 V  
301. 502910 502911 C RT 936 NA VRHU – POD ZIDOM Z HŠ 83 466 V  
302. 502920 502921 O 502911 ODCEP OBRTLJAVEC Z HŠ 81 113 V  
303. 502930 502931 C RT 936 OTLICA – MOLJK Z HŠ 59 515 V  
304. 502940 502941 C RT 936 CERKOVINA – POLJANCI Z HŠ 46 274 V  
305. 502950 502951 C RT 936 CERKOVINA – KURJA VAS Z HŠ 31 697 V  
306. 502960 502961 C RT 936 KITAJSKA – SIBIRIJA Z GOZ.C. 894 V  
307. 502970 502971 O 502961 ODCEP ADAMOVEC Z HŠ 25 318 V  
308. 502980 502981 C RT 936 BIZJAK – OBREZNICA Z NH 636 V  
309. 502990 502991 C RT 936 POD KLEČETOM Z HŠ 134 495 V  
310. 503010 503011 C RT 936 LAZ.H.-POLH-

PODKAPELICE
Z HŠ 132 1.075 V  

311. 503030 503031 C RT 936 POT NA PODMAJ Z HŠ 108 581 V  
312. 503040 503041 C RT 936 DOLINA – NA GRIČU Z HŠ 103 335 V  
313. 503050 503051 C RT 936 HOTEL – LIKARJI Z OBRAČ. 359 V  
314. 503070 503071 O 503101 HOTEL – BIZJAKI C 001170 801 V  
315. 503080 503081 C 001170 POLANCI – V BAJTI Z HŠ 23 577 V  
316. 503090 503091 O 503081 ODCEP BEVK Z HŠ 31 244 V  
317. 503100 503101 C RT 936 HOTEL – NA STARIH LAZIH Z HŠ 85 754 V  
318. 503110 503111 C RT 936 PREDMEJA – V LUKNJI Z HŠ15/A 423 V  
319. 503120 503121 C 001170 KORENINA – RUPA Z HŠ30/A 747 V  
320. 503130 503131 C 001100 POT DO ČISTILNE Z Č.NAP. 336 V  
321. 503140 503141 O 001941 POT OB LOKAVSCKU Z BAJER 1.265 V  
322. 503150 503151 O 001701 GRIVŠKA POT O 001951 90 V  
323. 503160 503161 O 001641 POT V GRIVŠE Z HŠ 15 391 V  
324. 503160 503162 O 503161 POT V JOUŠNIK Z HŠ 11 83 V  
325. 503170 503171 O 001211 PEŠPOT OB HUBLJU O 001842 445 B  
326. 503180 503181 C 001210 PEŠPOT TRNJE – 

LAVRIČEV
Z TRG 230 B  

327. 503190 503191 O 001351 PEŠPOT OB VRTCU RIBNIK O 001381 221 B  
328. 503200 503201 O 503171 OB VRTCU HUBELJ O 001934 64 B  
329. 503210 503211 O 502021 ANDLOVEC – UL. MILANA K. O 002001 474 B  
330. 503220 503221 C 001160 ČRNIČE – POVEZAVA C R2 444 404 V  
331. 503230 503231 C R2 444 POT V LOGISTIČNI CENTER Z HŠ 79 238 V  
332. 503240 503241 C R2 444 POD LETALIŠČEM I Z HŠ 8 166 V  
333. 503240 503242 O 503241 POD LETALIŠČEM II Z HŠ 13 233 V  
334. 503250 503251 C 001210 POT V GRAPO Z HŠ 63 261 V  
335. 503250 503252 C 001210 POT V MAJERIJO Z HŠ 40 187 V  
336. 503260 503261 C 001130 POT V OTAVE Z HŠ 1G 122 V  
337. 503270 503271 C R2 444 VIPAVSKI KRIŽ – CESTA O 501731 1.063 V  
338. 503270 503272 O 503271 VIPAVSKI KRIŽ – LC 001060 C 001060 458 V  
339. 503280 503281 C R1 207 PETERLINOVCA Z HŠ35 127 V  
340. 503290 503291 O 001591 ODCEP NA POLŽEVI ULICI II Z HŠ 15C 42 V  
341. 503290 503292 O 001591 POLŽEVA – VZPOREDNA Z HŠ15/A 73 V  
342. 503290 503293 O 001591 ODCEP NA POLŽEVI ULICI – 

VZHOD SPODNJA
Z HŠ 76 53 V  

343. 503290 503294 O 001591 ODCEP NA POLŽEVI ULICI – 
VZHOD ZGORNJA

Z HŠ 72 43 V  

344. 503300 503301 C R2 444 CESTA DO KURIVA II Z HŠ 20 332 V  
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345. 503310 503311 O 001871 ŠIBENIŠKA ULICA KROŽNO O 001871 46 V  
346. 503320 503321 O 001491 SLOMŠKOVA ULICA – 

CANKARJEV TRG
Z C. TRG 50 V  

347. 503330 503331 C R1 207 ODCEP IDRIJSKA CESTA – 
ZAGORNJA

Z HŠ18/Č 71 V  

348. 503330 503332 C R1 207 ODCEP IDRIJSKA CESTA – 
SREDNJA

Z HŠ16/C 62 V  

349. 503340 503341 O 001391 ODCEP KIDRIČEVA ULICA Z HŠ 35 76 V  
350. 503350 503351 O 001591 ODCEP NA POLŽEVI ULICI 

– VZHOD
Z HŠ 29 65 V  

351. 503360 503361 O 001551 GRIVŠKA POT – VZHOD Z HŠ 24 64 V  
352. 503370 503371 O 001591 CESTA IX. KORPUSA – 

CEBEJEVA ULICA
Z HŠ 44 57 V  

353. 503380 503381 C 001260 CEBEJEVA ULICA – VZHOD 
ZGORNJA

Z HŠ 30 66 V  

354. 503390 503391 O 001661 LAVRIČEVA CESTA – OB 
CEBEJEVI ULICI

Z HŠ 8 72 V  

355. 503400 503401 O 001841 ODCEP VILHARJEVE ULICE Z HŠ 61 116 V  
356. 503410 503411 C R2 444 ANDLOVEC – KOSOVELOVA O 501971 877 V  
357. 503420 503421 C 001320 POT V PARK Z HŠ 17 128 V  
358. 958060 958061 C 458410 ODCEP DUPLJE O 502483 191 V 292 Vipava

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ajdovščina znaša 129.269 m (129,269 km).

O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku  

v Občini Ajdovščina
1. člen

V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 
– popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10, 
100/11, 88/12; v nadaljevanju: odlok) se besedna zveza »V letu 
2013« iz prvega stavka prvega odstavka 12.a. člena zamenja 
z besedno zvezo »V letu 2014«.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. 1. 2014.

Št. 353-138/99-10 
Ajdovščina, dne 4. decembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Ajdovščina

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – 
ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina 
na 33. seji dne 28. 11. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Ajdovščina
1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12) se besedilo tretje-
ga odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:

7. člen
Skupna dolžina kategoriziranih cest v Občini Ajdovščina 

znaša 260.991 m (260,991 km).

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, dolo-

čenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena 
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 
št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direk-
cije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2013-278 (507) 
z dne 22. 10. 2013.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ajdovščina (Uradno 
glasilo, št. 16/98, Uradni list RS, št. 60/02, 125/04).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-0019/2012
Ajdovščina, dne 5. decembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3781. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem 
prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP, 109/12, 35/13 
Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina 
na 33. seji dne 28. 11. 2013 sprejel
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»Športnim društvom, ki izvajajo programe 2. sklopa in 
imajo znotraj starostnih kategorij več vadbenih skupin, se za 
prvo vadbeno skupino dodeli točke za sofinanciranje uporabe 
objekta, strokovnega kadra in materialnih stroškov, za preo-
stale vadbene skupine pa se dodeli le točke za sofinanciranje 
strokovnega kadra in materialnih stroškov. Športna društva 
morajo za vsako vadbeno skupino imeti potrjeno registracijo s 
strani pristojne panožne zveze, razen za mlajše selekcije, kjer 
ni potrebna registracija, imeti pa morajo urejen sistem vadbe 
in tekmovanj.«.

V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Ajdovščina se spremeni priloga Merila in sicer tako, da 
se v Tabeli št. 5 faktor notranjih površin (N) za mali nogomet 
v višini »7« zamenja s faktorjem »10«, faktor zunanjih površin 
(Z) za kolesarstvo v višini »5« pa se zamenja s faktorjem »7«.

Tabela št. 15 se zamenja z novo tabelo, ki se glasi:
»

Elemetni za vrednotenje Točke
Nakup opreme za športna društva, ki 
izvajajo programe 2. sklopa ter uporabljajo 
športne objekte v lasti občine, s katerimi 
upravlja občinski javni zavod.

100 točk/izvajalca

Nakup opreme za športna društva, ki 
izvajajo programe 2. sklopa ter izvajajo 
vadbo pretežno na površinah, ki niso v 
lasti občine oziroma z njimi ne upravlja 
občinski javni zavod 

150 točk/izvajalca

Nakup opreme za športna društva, ki 
izvajajo programe 5. sklopa 

100 točk/izvajalca 

Nakup opreme za športna društva, ki 
izvajajo programe 1. sklopa 

50 točk/izvajalca 

Športna društva, ki izvaja programe z več športnimi pa-
nogami, lahko pridobijo sredstva za nabavo športne opreme le 
za eno športno panogo.«

V tabeli št. 16 se v 4. razredu tretjega stolpca za besedo 
»ribištvo« doda naslednje besedilo: », planinstvo (orientacija)«.

Št. 671-4/2012
Ajdovščina, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3783. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Ajdovščina za leto 2014

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-
39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 – popr.), 110/02 – 
ZGO-1), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 18/84 (32/85 – popr.), 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 

Odl. US: U-I-105/91-18, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98 Odl. 
US: U-I-83/96, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 21/07 Odl. US: 
U-I-218/05-7), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-
286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 
– ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), 
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) in 
12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(UPB1 – Uradni list RS, št. 12/13) je občinski svet na 33. seji dne 
28. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Ajdovščina za leto 2014

1. člen
Mesečna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazida-

nega stavbnega zemljišča znaša 0,000182 EUR tako, da letna 
vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča znaša 0,00218 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 
dalje.

Št. 422-065/2012
Ajdovščina, dne 29. novembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3784. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca 
Ajdovščina

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10 in 40/12), 18., 19. in 
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05 in 120/05) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 
podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 44/12) na 33. redni seji dne 28. 11. 2013 in Občinski svet 
Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava 
(Uradni list RS, št. 42/11) na 24. seji dne 21. 11. 2013 sprejela

S K L E P
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

1. Cene programov Otroškega vrtca Ajdovščina
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina, 

znašajo mesečno na otroka:

skupna cena (v evrih) strošek hrane v skupni ceni 
(v evrih)

DNEVNI PROGRAMI (6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1–3 let) 415,18 34,76
Oddelki drugega starostnega obdobja (3–6 let) 294,93 34,76
Kombinirani oddelki 332,50 34,76
POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom (4 do 6 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1–3 let) 338,52 30,36
Oddelki drugega starostnega obdobja (3–6 let) 245,14 30,36
Kombinirani oddelki 274,03 30,36
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Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določe-
na za posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 7,10 evra.

Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih 
enotah, kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega staro-
stnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega obdobja. 
Sprememba programa med šolskim letom ni možna.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se me-
sečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem 
povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva, od 
naslednjega dne po obvestilu staršev.

Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem 
vrtcu Ajdovščina, Občini Ajdovščina in Vipava doplačujeta vsa-
ka za oddelke na svojem območju.

2. Odsotnosti otrok
Starši otrok, za katere sta Občini Ajdovščina in Vipava po 

veljavnih predpisih dolžni kriti del cene programa, lahko uve-
ljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo 
odsotnost otroka v vrtcu zaradi:

a) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več 

kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti 
obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši 
s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom, ki ju predložijo vrtcu, v 
katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan po končani odsotno-
sti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni 
še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po 
predzadnjem odstavku prve točke tega sklepa.

b) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 de-

lovnih dni v obdobju poletnih počitnic, od 20. junija do 10. sep-
tembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga 
plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo pre-
dložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni 
pred načrtovano odsotnostjo.

Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev 
plačila iz te točke, za otroke, ki so vključeni v Otroški vrtec 
Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne 
obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.

Vrtec, v katerega je otrok vključen izda o znižanem pla-
čilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna 
pritožba na župana občine.

Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te toč-
ke sredstva za plačilo razlike med znižanim plačilom in ceno 
programa.

3. Končna določba
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 602-2/2010
Ajdovščina, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Št. 602-4/2013-2
Vipava, dne 21. novembra 2013

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes l.r.

CERKNO

3785. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno 
v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine 

Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Cerkno dne 
6. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno  

v obdobju januar–marec 2014

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Cerkno za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/13, 56/13 in 98/13; 
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Proračun 

januar– 
marec 

(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.168.671

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 1.132.182
70 DAVČNI PRIHODKI 1.007.797

700 Davki na dohodek in dobiček 915.691
703 Davki na premoženje 49.733
704 Domači davki na blago in storitve 42.370

71 NEDAVČNI PRIHODKI 124.385
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 102.319
711 Takse in pristojbine 680
712 Globe in druge denarne kazni 991
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.308
714 Drugi nedavčni prihodki 9.087

72 KAPITALSKI PRIHODKI 133
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 133

73 PREJETE DONACIJE 28.767
730 Prejete donacije iz domačih virov 28.767

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.589
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih inštitucij 7.589

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 894.812
40 TEKOČI ODHODKI 427.894

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 61.660
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 10.292
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402 Izdatki za blago in storitve 330.332
403 Plačila domačih obresti 4.818
409 Rezerve 20.792

41 TEKOČI TRANSFERI 403.177
410 Subvencije 150
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 306.585
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 22.445
413 Drugi tekoči domači transferi 73.997

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 61.104
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 61.104

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.637
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 2.637

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 273.859

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 +751 +752) 3.018

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 3.018
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 26.273
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 26.273
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH 250.604
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE –273.859

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2012 74.728

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

Št. 410-0059/2013-1
Cerkno, dne 6. decembra 2013

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

DOBRNA

3786. Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Dobrna za leto 2014

Na podlagi 83. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in 15. člena Od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 1/01, 82/01) je Občinski svet Občine 
Dobrna na 23. redni seji dne 5. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Dobrna za leto 2014

I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2014 znaša 
0,0050 €/leto.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 0070-0001/2013-1(6)
Dobrna, dne 5. decembra 2013

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

IDRIJA

3787. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo), 32. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
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no besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in Pravilnika 
o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine 
(Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Idrija na 
19. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 

odbora Občine Idrija (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresni-
čevanje pravic in dolžnosti članic in članov NO (v nadaljnjem 
besedilu: član).

2. člen
Sedež NO je: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

3. člen
NO uporablja pri svojem delu žig okrogle oblike, v sredini 

je napis Idrija, ob krožnici pa v zgornjem delu napis Občina, v 
spodnjem delu pa Nadzorni odbor.

4. člen
(1) NO je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini 

Idrija (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora 

opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje 
delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupra-
vi, statuta občine in tega poslovnika.

(3) NO mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne 
tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih 
oseb, ki so opredeljene z zakonom. Upoštevati mora dostojan-
stvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

5. člen
(1) Delo NO je javno.
(2) Za obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik NO. 

NO sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je 
poročilo dokončno.

(3) Javnost se lahko omeji ali izključi v primerih, ko to do-
loča zakon, drugi podzakonski akti, statut ali ko tako odloči NO.

II. KONSTITUIRANJE NO

6. člen
(1) NO ima pet članov. Člane NO imenuje občinski svet 

izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
(2) Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno.
(3) Prvo sejo NO skliče župan. NO se konstituira, če je na 

prvi seji navzoča večina članov.
(4) Člani NO izvolijo izmed sebe predsednika, lahko pa 

tudi njegovega namestnika.
(5) Predsednik predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove 

seje.
(6) NO dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je 

navzočih večina članov NO, z večino glasov opredeljenih nav-
zočih članov.

III. PRISTOJNOSTI

7. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,

– nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabni-
kov proračunskih sredstev.

8. člen
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pra-

vilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabni-
kov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

IV. ORGANIZACIJA DELA

9. člen
NO samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni 

nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za 
pripravo osnutka proračuna predloži županu in občinskemu svetu.

10. člen
Delo NO organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotno-

sti pa namestnik predsednika.

11. člen
(1) Predsednik NO:
– predstavlja NO,
– vodi in organizira delo NO,
– sklicuje in vodi seje NO,
– predlaga dnevni red za seje NO,
– podpisuje sklepe in zapisnike NO,
– skrbi za izvajanje sklepov NO,
– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za 

delo NO.
(2) Predsednik NO redno sodeluje z županom občine, 

člani občinskega sveta in občinsko upravo.

12. člen
Namestnik predsednika NO:
– nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
– izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik.

13. člen
Član NO:
– se udeležuje sej NO,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO,
– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so 

mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na 
njegov predlog ne zahteva NO.

14. člen
(1) Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO 

opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava zlasti:
– skrbi za pripravo gradiv,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opra-

vila za sejo,
– pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča člane NO o sejah občinskega sveta in sprejetih 

aktih ter aktih župana in o drugih sprejetih predpisih (zakonih, 
podzakonskih aktih), ki so povezani z delom NO,

– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, 
namenjenih za delo NO,

– vodi evidenco prisotnosti,
– vodi dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži NO.

V. SEJE NO

15. člen
NO dela na rednih, izrednih ali dopisnih sejah.
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16. člen
Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, 

določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter do-
ločajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.

17. člen
(1) Redne seje sklicuje predsednik NO.
(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s 

pripadajočim gradivom. Sklic redne seje se pošlje članom NO 
najmanj 5 dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gra-
divo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, 
da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za 
odločanje NO.

18. člen
Izredno sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo ali 

na pobudo kateregakoli od članov NO. Zahtevi za sklic izredne 
seje mora biti priloženo gradivo, o katerem naj NO odloča. Zah-
teva za sklic izredne seje se poda predsedniku v pisni obliki. Za 
sklic izredne seje ne velja rok iz prejšnjega člena.

19. člen
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic 

izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki 
se nanašajo na nadzor proračunskega uporabnika.

(2) Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki 
vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, 
ki se predlaga v sprejem ter osebnim telefonskim glasovanjem 
ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe 
dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje 
(točen datum in čas trajanja seje).

(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem 
članom.

(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je 
sprejet, če je zanj glasovalo večina članov NO.

20. člen
NO veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov 

odbora. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje in pred vsa-
kim glasovanjem.

21. člen
Predlagana odločitev je sprejeta z večino glasov oprede-

ljenih navzočih članov.

22. člen
NO odloča z javnim ali tajnim glasovanjem.

23. člen
NO odloča praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim gla-

sovanjem lahko NO odloča, če tako določa zakon, statut in ta 
poslovnik ali če tako sklene NO pred odločanjem o posamezni 
zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko 
da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.

24. člen
(1) O vsaki seji NO se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti 

pa:
– podatke o navzočnosti članov NO na seji,
– o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov 

na seji,
– o sprejetem dnevnem redu,
– kdo je razpravljal,
– o sklepih, ki so bili sprejeti.
(3) Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, 

ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član 
NO ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti 
pripomb odloča NO. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v 
zapisnik ustrezne spremembe.

(4) Zapisnik podpiše predsedujoči na seji NO.

(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki 
je bil voden na nejavnem delu seje se ne prilaga v gradivo za 
redno sejo in ne objavlja. Člane NO seznani z njim pred potr-
jevanjem zapisnika predsedujoči.

(6) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni usluž-
benec v občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč 
pri delu NO.

VI. NAČIN DELA NA SEJI

25. člen
(1) Seje NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa 

namestnik predsednika ali pooblaščen član.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlo-

ge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani 
NO. Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je 
s sklepom predlagal občinski svet.

26. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed 

članov NO je opravičil svojo odsotnost.
(2) Navzočnost članov NO ugotovi predsedujoči na pod-

lagi poročila o prisotnosti med sejo.
(3) Ko predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina 

članov, je NO sklepčen.
(4) Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen.

27. člen
(1) NO na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča 

po vrsti o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z 
dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red razširi.

(3) NO lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so 
razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, 
da je nujna takojšnja obravnava na seji NO ter če je bilo članom 
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni 
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda NO razpravlja in 
glasuje.

(4) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje 
predlog dnevnega reda v celoti.

28. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

sprejetem vrstnem redu.
(2) NO kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravna-

va potrditev zapisnika prejšnje seje.

29. člen
Predsednik NO po opravljeni razpravi o posamezni točki 

dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predse-
dnik zaključi sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega 
reda. Predsednik sme prekiniti sejo, če o tem soglaša večina 
prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v 
petnajstih dneh.

VII. VZDŽEVANJE REDA NA SEJI

30. člen
(1) Za red na seji skrbi predsednik NO.
(2) Za kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče 

naslednje ukrepe:
– opomin: v primeru, ko član neupravičeno sega govorni-

ku v besedo ali kako drugače krši red na seji,
– odvzame besedo: v primeru, ko član ne upošteva izre-

čenega opomina in nadaljuje s kršenjem reda na seji,
– odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu 

besede huje krši red na seji in onemogoča delo NO.
(3) Član NO, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, 

mora takoj zapustiti sejno dvorano.
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(4) Član, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima 
pravico v treh dneh vložiti ugovor zoper odločitev predsednika 
na seji NO. O ugovoru odloči NO na prvi naslednji seji.

31. člen
Predsednik NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane od-

strani vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji.

32. člen
V primeru, da predsednik NO z ukrepi iz 30. člena tega 

poslovnika ne more ohraniti reda, prekine sejo NO.

VIII. UVEDBA NADZORA

33. člen
(1) NO sprejme letni program nadzora in na njegovi pod-

lagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje prora-
čunsko leto, ki ga pošlje v uskladitev županu. Pri tem mora NO 
upoštevati roke glede priprave proračuna občine.

(2) Člani NO lahko podajo predsedniku predloge za uved-
bo nadzora.

(3) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO 
dolžan upoštevati obveznosti NO, ki izhajajo iz statuta občine 
in sklepov občinskega sveta.

34. člen
NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor 

določen v nadzornem programu. Če NO želi poleg rednega 
nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program (izredni nadzor), mora najprej dopolniti nadzorni pro-
gram. Dopolnitev oziroma spremembo programa posreduje 
županu. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora 
biti obrazložena.

35. člen
(1) NO opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora.
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež 

ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovani 
organ), vsebino nadzora, čas nadzora ter ime člana NO, ki bo 
nadzor neposredno opravil. Če izvaja nadzor več članov hkrati, 
se s sklepom določi vodja nadzora (poročevalec).

(3) S sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti 
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

(4) V postopku nadzora je nadzorovani organ dolžan 
članu NO, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumen-
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila. Član NO, ki opravlja nadzor, ima pravico 
zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki so mu po-
trebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.

36. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavi-

ne v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila NO občine.

(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih 
ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi 
poročevalec osnutek poročila, ki ga sprejme NO.

(3) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

37. člen
(1) Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovanemu 

organu, ki v petnajstih dneh odgovori na posamezne navedbe 
(odzivno poročilo).

(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in poja-
snila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev 
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. 
Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži 
odzivnemu poročilu.

38. člen
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila 

nadzorovanega organa pripravi NO poročilo s priporočili in 
predlogi. Poročilo je dokončni akt NO in mora biti v naslovu 
poročila kot tako navedeno.

(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek 
poročila ter priporočila in predloge.

(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba 
navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.

(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz od-
zivnega poročila nadzorovanega organa je NO upošteval v 
posameznem ugotovitvenem delu.

(5) Dokončno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, 
županu in občinskemu svetu.

39. člen
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 

dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(2) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorova-
nega organa pravilno in/ali smotrno.

(3) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovani 
organ posloval v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi 
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter po-
samičnimi akti), ki bi jih moral upoštevati pri svojem poslovanju.

(4) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno.

(5) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovani organ enake učinke lahko dosegel pri manjših 
stroških.

(6) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovani organ dosegel večje učinke.

(7) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovanega organa.

40. člen
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu 

poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi mo-
rajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.

(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v ka-
terem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati 
odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil 
in predlogov ne upošteva.

41. člen
(1) Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepra-

vilnosti pri poslovanju nadzorovanega organa, mora o kršitvah 
v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in Računsko sodišče.

(2) V primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, 
da je odgovorna oseba nadzorovanega organa storila prekršek 
ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pri-
stojnemu organu pregona.

42. člen
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna 

za namene, ki niso predvideni v proračunu,
2. prevzemaje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna 

v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
3. prodaja občinskega finančnega in stvarnega premo-

ženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in 

stvarnega premoženja, razen če predmeta prodaje v skladu s 
predpisi ni treba vključiti v ta progam,

– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko 
zakon ali drug predpis to dopušča,

– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
– oddaja javnega naročila z neustreznim postopkom jav-

nega naročanja.
4. neupoštevanje opozoril NO glede nepravilnosti pri po-

slovanju v zahtevanem roku,
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5. druge kršitve predpisov, ki se po presoji in utemeljitvi 
NO štejejo za hujše.

43. člen
(1) Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge NO. Župan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila 
NO in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in 
predloge NO.

(2) Župan je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembnimi 
zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne 
finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, 
akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, 
akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovi-
teljica je občina in drugi) ter za poslovanje občine pomembnimi 
odločitvami.

(3) Župan je dolžan vabiti predsednika in člane NO na 
seje občinskega sveta ter NO obveščati o pomembnejših ugo-
tovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pra-
vilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje 
pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

44. člen
NO mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno 

letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na 
leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi 
ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za 
izboljšanje poslovanja.

IX. SREDSTVA ZA DELO NO

45. člen
Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem pro-

računu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega 
programa dela in finančnega načrta NO.

46. člen
Članom NO pripada nadomestilo za udeležbo na sejah 

NO in občinskega sveta, kadar se obravnavajo zadeve iz pri-
stojnosti NO, nadomestilo za opravljeno delo v zvezi s pripravo 
in izvedbo nadzora ter drugim delom za račun in potrebe NO.

47. člen
(1) Višina potrebnih sredstev za delo NO se določi s 

finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa 
nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

(2) Odredbodajalec sredstev za delo NO je župan. Župan 
lahko za odredbodajalca pooblasti predsednika NO.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO.

49. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso opredeljena 

s tem poslovnikom, se uporabljajo določila statuta občine in 
poslovnika občinskega sveta.

50. člen
S prejetjem tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 

nadzornega odbora Občine Idrija (Uradni list RS, št. 78/99).

51. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2013
Idrija, dne 29. oktobra 2013

Predsednica
Nada Žgavec l.r.

3788. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja 
za geografsko območje Občine Idrija 
ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija

Na podlagi 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12), 
3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN, 57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. in 33. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 
70/08, 22/10, 10/12 – v nadaljevanju: »Energetski zakon«) ter 
94. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB 
– v nadaljevanju: »statut«) je Občinski svet Občine Idrija na 
17. seji dne 31. 1. 2013 sprejel

O D L O K 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 

službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina in oskrbe  

z energetskimi plini iz omrežja za geografsko 
območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije  

v Občini Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja način izvajanja naslednjih izbirnih lokalnih 
gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (v nadaljevanju: javne 
službe):

– dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistem-
skega operaterja) in

– oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim 
naftnim plinom.

Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev koncesi-
je za izvajanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

2. člen
(definicije)

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v 
predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje okolja.

Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje 
definicije:

– Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agen-
cija za energijo;

– koncesionar je izvajalec javnih služb dejavnosti sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
oskrbe z energetskimi plini ter utekočinjenim naftnim plinom;

– trošila so naprave, ki so priključene na plinsko instala-
cijo in trošijo plin;

– distribucijsko omrežje zemeljskega plina je omrežje 
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem ge-
ografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti, 
kot območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po 
katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih 
odjemalcev;

– distribucija je transport plina po lokalnih ali regionalnih 
plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, vendar 
ne vključuje dobave;

– sistemske storitve so storitve, ki omogočajo nemoteno, 
zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;

– sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljske-
ga plina je pravna oseba, ki je na podlagi tega odloka določena 
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za izvajanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na posameznem 
omrežju in je odgovorna za obratovanje distribucijskega omrež-
ja, zagotavljanje njegovega vzdrževanja in za njegov razvoj na 
danem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi 
ter za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zado-
voljitev razumnih potreb po distribuciji plina;

– omrežnina je del cene za uporabo plinovodnega omrež-
ja in je namenjen plačevanju izvajanja javne službe iz tega 
odloka in pokrivanju stroškov sistemskih storitev;

– dodatki k omrežnini so dodatki, namenjeni za pokrivanje 
stroškov priključitve na distribucijsko omrežje;

– končni odjemalec je pravna ali fizična oseba, ki kupuje 
plin za lastno končno uporabo;

– uporabnik omrežja je pravna ali fizična oseba, ki iz 
omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.

3. člen
(območje izvajanja)

Javni službi se izvajata na območju Občine Idrija (v na-
daljevanju: občina).

Koncesija za javni službi se primarno podeli za področje 
celotne Občine Idrija.

V primeru, da nobeden od ponudnikov ne izrazi interesa 
izvajati koncesijo na celotnem področju Občine Idrija, se lahko 
koncesija podeli ločeno istemu ali različnim koncesionarjem za 
posamezna območja Občine Idrija, in sicer za območje Krajev-
ne skupnosti Spodnja Idrija, Krajevne skupnosti Mesto Idrija, 
Krajevne skupnosti Godovič in Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Natančneje se območje izvajanja javnih služb določi v 
koncesijski pogodbi.

II. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

1. Opredelitev javnih služb in izvajanje

4. člen
(opredelitev javnih služb)

Javni službi obsegata:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo-

goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti 

omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in do-
stop do omrežja;

– zanesljivost oskrbe s plinom s tem, da se zagotavlja 
ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 

operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, po-
vezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal-
cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;

– napoved porabe plina z uporabo metode celovitega na-
črtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih;

– izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na ob-
močju Občine Idrija, v skladu z občinskimi prostorskimi načrti 
in drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo;

– pridobitev projektov, gradbenih in drugih upravnih dovo-
ljenj za izgradnjo distribucijskih omrežij ter upravnih in drugih 
dovoljenj za njihovo obratovanje.

5. člen
(opredelitev izvajalca)

Za izvajanje javnih služb se izvajalcu podeli koncesija.

2. Javna pooblastila

6. člen
(javna pooblastila)

Koncesionar ima pri izvajanju javnih služb naslednja 
javna pooblastila:

– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice 
in mnenja na načrtovane prostorske ureditve, skladno s 
predpisi o urejanju prostora;

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave pro-
jektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje 
k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje va-
rovalnih pasov distribucijskega omrežja, s katerim upravlja, 
skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, Energetskim 
zakonom ter morebitnimi drugimi predpisi, ki urejajo to po-
dročje;

– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucij-
sko omrežje;

– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem plina iz 
distribucijskega omrežja;

– odloča z odločbo v upravnem postopku na prvi stopnji 
o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko 
omrežje;

– izdaja strokovna mnenja za načrtovane posege v 
območjih varovalnih pasov;

– vodi kataster distribucijskega plinovodnega omrežja 
in naprav, v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih 
standardov ter druge evidence.

3. Financiranje javnih služb

7. člen
(omrežnina)

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, se financirajo iz omrežnine, ki jo konce-
sionarju plačujejo uporabniki omrežja.

Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z akti, 
ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za 
energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike 
Slovenije mora koncesionar pridobiti soglasje Agencije za 
energijo in o višini omrežnine seznaniti koncedenta.

Koncesionar zaračunava uporabnikom omrežnino, v 
skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev 
metodologije za določitev obračunavanja omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.

8. člen
(tarifni sistem)

Tarifni sistem za oskrbo z energetskimi plini ter uteko-
činjenim naftnim plinom iz omrežja in višino tarifnih postavk 
za to oskrbo izdela in javno objavi koncesionar potem, ko da 
nanj soglasje pristojni organ koncedenta.

Cena energetskega plina ali utekočinjenega naftnega 
plina, ki ga uporabnikom dobavi koncesionar na podlagi te 
pogodbe, ne sme presegati povprečne vrednosti energetske-
ga plina ali utekočinjenega naftnega plina na relevantnem 
trgu, ki geografsko zajema najmanj Slovenijo.

9. člen
(drugi prihodki)

Koncesionar pridobiva prihodke tudi od priključitev upo-
rabnikov na distribucijsko omrežje in ostalih prihodkov, ki 
izvirajo iz opravljanja javnih služb.

Cene priključitev in ostale cene, ki jih uporabnikom 
zaračunava koncesionar, se določijo v koncesijski pogodbi.
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4. Obveznosti koncesionarja

10. člen
(pregled zmogljivosti)

Koncesionar vsako leto pripravi in na svoji spletni strani 
objavi rezultate pregleda, ki vsebuje:

– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti;
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji;
– napoved porabe plina za naslednjih pet let.

11. člen
(sistemska obratovalna navodila)

Koncesionar izda na podlagi javnega pooblastila sistem-
ska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina oziroma za oskrbo z energetskim plinom ali utekočinjenim 
naftnim plinom (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navo-
dila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega 
omrežja plina.

Sistemska obratovalna navodila obsegajo predvsem:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja, z 

namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanja distribucijskega omrežja v 

kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja 

omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora konce-

sionar pridobiti soglasje koncendenta in Agencije za energijo.
Koncesionar mora sistemska obratovalna navodila ob-

javiti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to 
določajo občinski predpisi.

12. člen
(splošni pogoji)

Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina in 
energetskega plina ter utekočinjenega naftnega plina iz distri-
bucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji za dobavo 
in odjem) sprejme na podlagi javnega pooblastila koncesionar 
po pridobljenem soglasju koncedenta.

Splošni pogoji za dobavo in odjem morajo biti v skladu 
z metodologijo, ki jo za področje zemeljskega plina določi 
Agencija za energijo. Pred objavo splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina je potrebno pridobiti tudi soglasje 
Agencije za energijo, pred objavo splošnih pogojev za dobavo 
in odjem energetskega plina ter utekočinjenega naftnega plina 
pa je potrebno pridobiti soglasje koncedenta.

Koncesionar mora splošne pogoje za dobavo in odjem 
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to 
določajo občinski predpisi.

Splošni pogoji za dobavo in odjem morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino 

pogodbe med koncesionarjem in odjemalcem;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o 

spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah;
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja zemeljske-

ga plina brez plačila stroškov;
– postopek odločanja o pritožbah odjemalcev;
– ukrepe, ki jih izvede koncesionar pred ustavitvijo distri-

bucije iz razloga, navedenega v šesti alineji prvega odstavka 
76. člena Energetskega zakona;

– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.

13. člen
(program ukrepov)

Koncesionar mora vzpostaviti program ukrepov za dose-
ganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati 

njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati 
Agenciji za energijo in poročilo javno objaviti.

14. člen
(informiranje odjemalcev)

Koncesionar mora najmanj enkrat letno na svoji spletni 
strani informirati odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe 
plina na distribucijskem omrežju, kjer opravlja javno službo.

15. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)

Koncesionar je dolžan voditi kataster omrežij in infrastruk-
ture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o 
uporabnikih in trošilih in oboje posredovati koncedentu, kadar-
koli to koncedent zahteva.

V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, 
ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje ter pogodbe o 
dostopu do distribucijskega omrežja. S temi podatki izvajalec 
ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je 
dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od 
njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku 
na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj ter 
organom, za katere tako določa zakon. Določba tega odstavka 
se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po do-
ločbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

5. Distribucijsko omrežje

16. člen
(definicija distribucijskega omrežja)

Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funk-
cionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju ob-
čine, določenim s strani koncedenta kot območje izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina oziroma kot obmo-
čje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z energetskim 
plinom ter utekočinjenim naftnim plinom iz omrežja, po katerem 
se izvaja distribucija plina do končnih uporabnikov.

Distribucijsko omrežje je energetsko omrežje od prevze-
mnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo 
sistemska obratovalna navodila.

Distribucijsko omrežje med drugim sestavljajo glavni pli-
novodi, priključni plinovodi, merilne in merilno regulacijske po-
staje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, naprave 
za daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in naprave, ki so 
namenjeni oskrbi uporabnikov s plinom. Distribucijsko omrežje 
upravlja in vzdržuje koncesionar.

17. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)

Koncesionar mora na primeren način, skladno s predpisi 
o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti 
priključitve na distribucijsko omrežje.

Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način 
in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem od-
lokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter sistemskimi 
obratovalnimi navodili.

Priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje lahko 
izvede le koncesionar.

18. člen
(vloga za priključitev)

Koncesionar mora na podlagi popolne pisne vloge izdati 
odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucij-
sko omrežje v roku, skladno s predpisi splošnega upravnega 
postopka. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje so-
glasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih za dobavo 
in odjem.

O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za 
priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje odloča Agen-
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cija za energijo oziroma župan občine, če gre za priključitev 
na omrežje z energetskim plinom ter utekočinjenim naftnim 
plinom.

19. člen
(pogodba o priključitvi)

Po dokončnosti odločbe o izdaji soglasja za priključitev 
uporabnika na distribucijsko omrežje je koncesionar v naj-
krajšem možnem času dolžan priključiti uporabnika omrežja 
na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in 
druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in 
splošnimi pogoji za dobavo in odjem.

Pred priključitvijo na distribucijsko omrežje skleneta kon-
cesionar in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi na distri-
bucijsko omrežje, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v 
zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi 
vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka, rokom 
priključitve in druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na 
priključek in priključitev.

20. člen
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)

Uporabnik nosi nesorazmerne stroške priključitve. Konce-
dent in koncesionar v koncesijski pogodbi določita mejo, nad 
katero se šteje, da gre za nesorazmerne stroške priključitve.

Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane 
priključni plinovod del distribucijskega omrežja, s katerim upra-
vlja in ga mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili koncesionar.

21. člen
(pogodba o dostopu)

Koncesionar in uporabnik skleneta, skladno z Energet-
skim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi 
pogoji za dobavo in odjem, pogodbo o dostopu do distribucij-
skega omrežja (v nadaljevanju: pogodba o dostopu), v kateri 
se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem ali 
oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.

S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za 
določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za 
določeno zmogljivost in smer prenosa.

Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem 
v primerih rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka 
ali odjemnega mesta, je odvisna od obstoječih zmogljivosti 
dostopa do distribucijskega omrežja.

Sprememba pogodbe o dostopu je mogoča v primeru 
spremembe vrste energenta.

22. člen
(vsebina pogodbe o dostopu)

Pogodba o dostopu se sklepa med sistemskim operater-
jem distribucijskega omrežja in uporabnikom.

Pogodba o dostopu mora vsebovati:
– splošne podatke o pogodbenih strankah;
– priključno mesto in priključek z navedbo priključne moči;
– odjemno skupino odjemalca;
– predviden letni odjem plina;
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih 

in obračunskih podatkov;
– način obračunavanja odjema plina;
– obvezo koncesionarja odjemalcem, da bo podatke, 

neposredno ali posredno pridobljene od odjemalca, uporabljal 
le za namene, vezane na dobavo plina in dostop do omrežja in 
jih ne bo posredoval tretjim osebam;

– vrsto storitev koncesionarja in standarde kakovosti, ki 
jih zagotavlja;

– vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja;
– način, na katerega lahko odjemalec pridobi podatke o 

tarifi in ceni za uporabo omrežij in vzdrževalnih del;
– trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prene-

hanja ter pravico odjemalca o odstopu od pogodbe;

– pravico odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če 
niso doseženi s pogodbo določeni standardi kakovosti;

– način odločanja o pritožbah odjemalcev, ki mora biti pre-
gleden, enostaven in ne sme povzročati odjemalcem stroškov;

– način razreševanja sporov;
– datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe v primeru 

soglasja za priključitev;
– druge elemente, ki so določeni s koncesijsko pogodbo.

23. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)

Koncesionar je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko 
omrežje, s katerim izvaja javni službi, tako, da ves čas ohranja 
njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposoblje-
nost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi 
v koncesijski pogodbi ter pod pogoji, ki jih določa in pri svoji 
presoji uporablja Agencija za energijo. Omenjeni pogoji veljajo 
tudi v času veljavnosti koncesije oskrbe z energetskimi plini 
iz omrežja z energetskim plinom ter utekočinjenim naftnim 
plinom.

24. člen
(informiranje)

Koncesionar mora najmanj enkrat letno informirati posa-
meznega odjemalca o gibanju in značilnostih porabe plina zna-
čilnih skupin odjemalcev. Pri tem mora koncesionar opozarjati 
odjemalce na obstoječe in načrtovane programe vzpodbujanja 
teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih iz-
vaja koncesionar, ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja 
javne službe izvajajo druge pravne ali fizične osebe.

III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

1. Organizacijska zasnova izvajanja javnih služb

25. člen
(oblika izvajanja javnih služb)

Za izvajanje javnih služb se podeli koncesija. V koncesij-
skem aktu ali koncesijski pogodbi se določi tudi:

– da mora koncesionar, pod pogoji, določenimi v kon-
cesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko 
omrežje ter objekte in naprave, ki so potrebni za delovanje 
distribucijskega omrežja;

– da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in na-
prav koncedent lahko sodeluje kot soinvestitor pri gradnji dis-
tribucijskega omrežja;

– da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti 
in naprave) v lasti koncesionarja ali koncedenta oziroma se ob 
prenehanju koncesijskega razmerja prenese na občino;

– dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe pli-
na;

– dolžnost vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinome-
rov.

Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javnih 
služb na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na 
podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dol-
žnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika 
oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na 
distribucijsko omrežje, določene s predpisi in splošnimi akti, ra-
zen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.

Natančno se območje izvajanja javne službe ter dinamika, 
terminski načrt in pogoje izgradnje distribucijskega omrežja 
določi v koncesijski pogodbi.

26. člen
(postopek izbire izvajalca)

Izbira izvajalca javnih služb se opravi v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske javne službe, koncesije gradenj oziroma 
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koncesije storitev, z upoštevanjem nacionalnega energetskega 
programa ter sprejetega lokalnega energetskega koncepta.

27. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)

Koncesionar mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in 
organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona, 
razen v primeru, če ima koncesionar manj kot 100.000 priklju-
čenih odjemalcev.

28. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje  

in uporaba plina)
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali upo-

raba plina se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z 
namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih 
okoljskih pogojev.

2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb

29. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)

Uporabnik, ki odjema plin ali je uporabnik distribucijskega 
omrežja, mora imeti s koncesionarjem sklenjeno pogodbo o 
dostopu do distribucijskega omrežja ali o oskrbi s plinom in ima 
predvsem naslednje pravice:

– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-
ritev izvajalca;

– do priklopa na distribucijsko omrežje pod pogoji in na 
način, določen v Energetskem zakonu, drugimi predpisi, splo-
šnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribu-
cijskega omrežja ter določili tega odloka:

– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 
storitev;

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi 
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

Uporabniki imajo do izvajalca zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira-

no opravljanje storitev javne službe;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami;
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, 

vključno do merilnega mesta, ki so del infrastrukture koncesio-
narja po tej pogodbi oziroma so na to infrastrukturo priključene;

– prijaviti vsa dejstva in spremembe, pomembne za izva-
janje koncesije;

– posredovati koncesionarju potrebne podatke za vodenje 
katastra – zbirk podatkov;

– spoštovati splošne pogoje za dobavo in odjem plina in 
skleniti vse ustrezne pogodbe, določene v splošnih pogojih za 
dobavo in odjem plina ter v Energetskem zakonu.

Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opra-
viti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči 
vstopa v svoje prostore, ali mu ne omogoči neoviranega do-
stopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne 
službe, koncesionar o tem obvesti pristojno inšpekcijo oziroma 
drug nadzorni organ.

Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo konce-
sionarja odredi uporabniku, da zagotovi vse, kar je potrebno za 
izvedbo storitev javne službe.

Samovoljna priključitev objekta ali dela objekta na di-
stribucijsko omrežje ter kasnejši odjem plina brez soglasja 
izvajalca ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim 
predhodnim ali dokončnim soglasjem, se šteje za neupravičen 
odjem.

Uporabnik mora izvajalcu plačati vse stroške in povrniti 
vso škodo, ki jo je povzročil z neupravičeno priključitvijo in ne-
upravičenim odjemom, skladno z določili splošnih pogojev za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

Izvajalec uporabniku zaračuna neupravičeno uporabo di-
stribucijske zmogljivosti in količine zemeljskega plina, odvzete 

v času trajanja neupravičenega odjema, po cenah, veljavnih 
na dan obračuna.

3. Nadzor nad izvajanjem javnih služb

30. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)

Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ 
koncendenta v okviru svojega delovnega področja in zakonskih 
pooblastil ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost 
po samem zakonu.

III. PODELITEV KONCESIJE

1. Podelitev koncesije

31. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora imeti ves čas trajanja koncesijskega 
razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter licenco za proi-
zvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesionar 
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:

– biti mora lastnik distribucijskega omrežja plina;
– imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja skle-

njeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega 
zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z 
lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije;

– izkazati za verjetno, da bo obstoječe distribucijsko 
omrežje na območju koncesije odkupil od sedanjega lastnika.

Koncesionar na območju, ki je pokrito z obstoječim distri-
bucijskim omrežjem plina ni upravičen do gradnje vzporednega 
omrežja, razen v primerih, ko bi bilo to funkcionalno potrebno 
in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Idrija kot 
predstavniškega organa koncedenta

Koncesionar ne sme opravljati druge energetske dejavno-
sti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, 
da ima izvajalec gospodarske javne službe sistemskega ope-
raterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

32. člen
(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje za javno službo dejavnost sistem-
skega operaterja traja 35 let od podpisa koncesijske pogodbe.

Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja se v skladu s 
33. členom Energetskega zakona podeljuje izključno zaradi 
omogočanja prehoda na zemeljski plin ter za obdobje, ko na 
območju ni omogočena oskrba z zemeljskim plinom.

Koncesija za oskrbo z energetskimi plini iz omrežja ter 
utekočinjenim naftnim plinom se za območje, kjer je omogoče-
na priključitev na distribucijsko omrežje, podeljuje za obdobje 
do največ 6 mesecev (prehodno obdobje) od vzpostavitve mo-
žnosti priključitve distribucijskega omrežja na vir zemeljskega 
plina. Prehodno obdobje lahko zaradi tehtnih razlogov (kurilna 
sezona ipd.) koncedent neodplačno podaljša.

V primeru razlogov, ki niso tehtne narave, lahko konce-
dent prehodno obdobje podaljša, pri čemer je koncesionar dol-
žan koncedentu plačevati razliko med vrednostjo energetskega 
plina ali utekočinjenega naftnega plina in vrednostjo zemeljske-
ga plina, če je cena zemeljskega plina na enoto energije nižja 
od cene energetskega plina ali utekočinjenega naftnega plina.

33. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti 
koncesije za izvajanje javnih služb, ali kateregakoli dela pode-
ljenih pooblastil, na drugo osebo.
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Za prenos koncesije ne gre v primerih statusnih preobli-
kovanj koncesionarja. Koncesionar je dolžan koncedenta pred-
hodno obvestiti o nameravanem statusnem preoblikovanju.

34. člen
(razvoj infrastrukture)

Koncesionar je dolžan, skladno z 18. členom Energet-
skega zakona, načrtovati razvoj distribucijskega omrežja in ga 
izvrševati v rokih, ki so v njem določeni.

Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo določita 
protokol in časovno dinamiko izvajanja aktivnosti za priključitev 
distribucijskega omrežja na vir zemeljskega plina.

35. člen
(zavarovanje)

Koncesionar mora kot dober gospodar skleniti z zavaro-
valnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in 
rizikov, ki so povezani z izvajanjem javnih služb.

2. Ostale določbe za podelitev in izvajanje koncesije

36. člen
(način izvajanja koncesije)

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet 
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, 
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posa-
mezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, 
sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo 
in odjem in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po jav-
nem pooblastilu.

Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in za 
svoj račun, na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in 
koncesijske pogodbe.

37. člen
(način podelitve koncesije)

Koncesiji se podelita po postopku, kot ga določajo predpi-
si, ki urejajo postopek podelitve koncesije za izvajanje gospo-
darske javne službe.

Če o izbiri koncesionarja odloči koncendent z odločbo v 
upravnem postopku, v postopku na prvi stopnji odloča občinska 
uprava, na drugi stopnji pa župan.

38. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po 
zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Repu-
blike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati kon-
cedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko 
bistveno vplivale na izvajanje javnih služb, kot so primeroma:

– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dosto-
pom do distribucijskega omrežja;

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 
koncesionarja v zvezi s koncesijo;

– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v 
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje kon-
cesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

Koncesionar mora vsako leto do 31. marca koncedentu 
dostaviti revidirano letno poslovno poročilo, ki se nanaša na 
opravljanje javnih služb na področju občine.

39. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)

Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost 
poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko pov-
zročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih 
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga plina v 
Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali 
poslovna tajnost.

40. člen
(nadzor in knjigovodstvo)

Poleg inšpekcijskega in drugega, s predpisi določenega 
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesi-
onarju nadzirati izvajanje javnih služb, ki so predmet koncesije 
in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko 
pogodbo.

Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v skladu z Zakonom o gospodarskih 

javnih službah in Zakonom o preglednosti finančnih odnosov 
in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 33/11) ali drugim zakonom, ki ureja ta vprašanja oziroma bo 
omenjeni zakon nadomestil, in predpisi, izdanimi za izvrševanje 
takega zakona, voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem 
distribucije omrežnega plina po tem odloku.

41. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah 
ter v primeru višje sile.

Za višjo silo se, poleg okoliščin višje sile obligacijskega 
prava, šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih 
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in 
drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije, 
če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacij-
skega prava.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo ali spremenjene 
okoliščine, mora koncesionar nemudoma obvestiti koncedenta 
in se dogovoriti o izvajanju javnih služb v takih pogojih.

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
javno službo tudi v primeru spremenjenih okoliščin ali zaradi 
nastanka višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov in 
programom izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki po-
menijo spremenjene okoliščine ali višjo silo, se morata stranki 
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne 
službe v takih pogojih.

V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lah-
ko župan poleg koncesioanarja aktivira tudi Občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame 
Občinski štab za civilno zaščito v sodelovanju z izvajalcem 
javne službe nadzor nad izvajanjem ukrepov.

42. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora do-

tedanji koncesionar pod enakimi pogoji neprekinjeno opravljati 
javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravlja-
nje te javne službe prevzame drug izvajalec, če je to objektivno 
mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.

43. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe;
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega raz-

merja preidejo objekti in naprave, ki sestavljajo distribucijsko 
omrežje, v celoti v last koncedenta. Koncedent je dolžan plačati 
koncesionarju odškodnino v skladu z določbami koncesijske 
pogodbe. V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi 
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odvzema ali zaradi enostranskega razdrtja, če koncesionar 
bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi 
škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja prevzame kon-
cedent javno službo v režijo, lahko pa zagotovi njeno izvajanje 
tudi na drug način.

S prenehanjem koncesijskega razmerja preidejo konce-
sionarjeve obveznosti, ki izvirajo iz pogodb z uporabniki, na 
koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso 
dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje javne službe.

44. člen
(odvzem koncesije)

Koncendent z odločbo v upravnem postopku lahko od-
vzame koncesijo, če:

– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge 
predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, ki je predmet kon-
cesije in kršitev bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne 
službe;

– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odloč-
bami pristojnih državnih organov, koncedenta ali Agencije za 
energijo, v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega 
operaterja iz Energetskega zakona, tega odloka ali koncesijske 
pogodbe;

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev določenih z za-
konom, tem odlokom ali koncesijsko pogodbo;

– koncesionar ne izpolnjuje svojih zavez v zvezi z zagota-
vljanjem priključitve zemeljskega plina na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, ki so določene skladno s 34. členom tega 
odloka.

45. člen
(odkup koncesije ter objektov in naprav infrastrukture)

S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost 
ali pravica koncedenta ali drugih subjektov s pridobljenim so-
glasjem koncedenta do odkupa koncesije ter dela ali celotne 
infrastrukture javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti 
koncesionarja, v času trajanja in po prenehanju koncesijskega 
razmerja.

Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja 
vrednost teh objektov in naprav na dan odkupa, ki jo oceni 
pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma strojev 
in opreme, ki je vpisan v register ocenjevalcev pri Slovenskem 
inštitutu za revizijo, kolikor nista način odkupa oziroma prodaje 
ter vrednost infrastrukture urejena v koncesijski pogodbi.

Po prenehanju izvajanja javne službe sistemskega opera-
terja distribucijskega omrežja zemeljskega plina preide omrežje 
neodplačno v last koncedenta.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncedent po izboru koncesionarja sklene koncesijsko 
pogodbo. S sklenitvijo koncesijske pogodbe po tem odloku 
preneha veljati koncesijska pogodba, sklenjena dne 2. 7. 1999, 
na podlagi Odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju 
(Uradni list RS, št. 36/93). Koncesionar po koncesijski pogodbi 
z dne 2. 7. 1999 je dolžan novo izbranemu koncesionarju nu-
diti potrebno pomoč in ga v roku 6. mesecev po sklenitvi nove 
koncesijske pogodbe uvesti v delo. Do uvedbe novega konce-
sionarja v delo je dolžan koncesionar po koncesijski pogodbi 
z dne 2. 7. 1999 izvajati obveznosti po omenjeni pogodbi na 
način, da ne pride do motenj pri oskrbi s plinom.

Stroške koncesionarja po pogodbi z dne 2. 7. 1999 v zvezi 
z izvajanjem aktivnosti po tem členu odloka nosi novo izbrani 
koncesionar.

47. člen
(priprava splošnih aktov)

Koncesionar je dolžan splošne akte iz 8., 11. in 12. člena 
tega odloka za oskrbo z energetskimi plini ter utekočinjenim 
naftnim plinom uskladiti pred začetkom opravljanja dejavnosti, 
splošne akte iz 7., 11. in 12. člena tega odloka za distribucijo 
zemeljskega plina pa izdelati do začetka obratovanja distribu-
cijskega omrežja zemeljskega plina.

48. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju (Uradni list RS, 
št. 36/93).

Besedilo Odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju 
(Uradni list RS, št. 36/93) se uporablja pri razlagi določb iz 
46. člena tega odloka.

49. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-18/2012
Idrija, dne 31. januarja 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3789. Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11), 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 
20. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o oglaševanju na območju Občine Idrija

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plakatira-

nja na območju Občine Idrija ter plakatiranja za potrebe volilne 
in referendumske kampanje na območju Občine Idrija.

Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Idrija za na-
men oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja najemanje stvarnega premoženja v lasti 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

2. člen
Javna mesta so:
– javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji na-

menjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, 
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina 
in podobna površina oziroma površine, ki so opredeljene z 
zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja 
urejanja prostora;

– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in 
prostorskega urejanja;
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– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki 
jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest.

3. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s 

katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in na začasne 
objekte za oglaševanje;

– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z 
objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in 
vzdrževanje;

– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega 
predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;

– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z 
značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo 
na objekte za oglaševanje;

– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča stori-
tve oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih ali izvaja sto-
ritve oglaševanja in plakatiranja na začasnih objektih ali izvaja 
storitve oglaševanja in plakatiranja na zemljiščih in objektih, ki 
niso javna mesta.

4. člen
Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih objektih za oglaše-

vanje;
– gospodarska dejavnost na začasnih objektih za ogla-

ševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kam-

panje.

5. člen
Na celotnem območju Občine Idrija je potrebno pri iz-

vajanju oglaševanja in plakatiranja upoštevati določbe 15. in 
16. člena tega odloka.

6. člen
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih, ki se na-

hajajo na javnih mestih in površinah, na katerih ima Občina 
Idrija lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter plakatiranje za 
potrebe volilne in referendumske kampanje, se znotraj območij 
Krajevne skupnosti Mesto Idrija in Krajevne skupnosti Spodnja 
Idrija izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.

Izvajalec izbirne gospodarske javne službe (v nadaljeva-
nju: izvajalec) je lahko javno podjetje ali koncesionar.

Za podelitev koncesije iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08 z vsemi spre-
membami in dopolnitvami).

Za oglaševanje in plakatiranje, ki se izvaja kot izbirna 
gospodarska javna služba, je potrebno oddati vlogo pri izvajal-
cu, ki storitev oglaševanja in plakatiranja zaračuna na podlagi 
cenika, potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija. 
Izjemo predstavlja zagotovitev brezplačnih plakatnih mest or-
ganizatorjem volilne kampanje.

7. člen
Oglaševanje in plakatiranje na začasnih objektih, ki se na-

hajajo na javnih mestih in na katerih ima Občina Idrija lastnin-
sko, stvarno ali drugo pravico, izvaja oglaševalec ali njegov 
pooblaščeni izvajalec.

Za oglaševanje in plakatiranje na začasnem objektu je 
potrebno oddati vlogo pri občinski upravi Občine Idrija, ki pred 
postavitvijo izda soglasje in zaračuna občinsko takso, skladno 
z določbami Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni 
list RS, št. 55/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami).

8. člen
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih in začasnih objek-

tih, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta 

in na katerih Občina Idrija nima lastninske, stvarne ali druge 
pravice ter na katerih je v skladu z veljavnimi prostorskimi akti 
možno postavljati stalne ali začasne objekte za oglaševanje, 
se izvaja ob predhodnem soglasju Občine Idrija in v skladu z 
določbami tega odloka.

9. člen
Splošna in posebna merila ter lokacije za postavitev 

objektov za oglaševanje se določijo na podlagi Pravilnika o 
merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje (v na-
daljevanju: pravilnik), ki ga sprejme župan v dveh mesecih po 
objavi tega odloka, v skladu s prostorskimi akti Občine Idrija.

10. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise 

in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so na-
meščene na zgradbah ali na funkcionalnem zemljišču zgradb.

Predmet tega odloka tudi niso usmerjevalne table in 
označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni sistem.

Prav tako niso oglaševalski predmeti označbe gradbišč 
in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz evropskih in 
drugih strukturnih skladov.

11. člen
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s spre-

jetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske 
oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih 
predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem na-
sprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.

II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE

12. člen
Stalni objekti za oglaševanje so:
– veliki in mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja 

– plakatni panoji;
– stebri in drugi volumski objekti in naprave oglaševanja;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave;
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infra-

strukture;
– samostoječe table za oglaševanje;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– svetlobni napisi;
– drogovi za čezcestne transparente.
Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji;
– panoji, ki jih prenašajo ljudje;
– zastave;
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih;
– površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene 

zgradb ali talne površine;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– drugi podobni premični objekti in naprave.

13. člen
Nov objekt za oglaševanje se lahko postavi na predlog:
– izvajalca, organa Občine Idrija ali krajevne skupnosti, če 

gre za postavitev objekta za oglaševanje na javnih površinah in 
drugih nepremičninah, na katerih ima Občina Idrija lastninsko, 
stvarno ali katero drugo pravico;

– oglaševalca ali investitorja, če gre za postavitev objek-
ta za oglaševanje na površinah in drugih nepremičninah, na 
katerih Občina Idrija nima lastninske, stvarne ali katere druge 
pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje 
na površinah in drugih nepremičninah, na katerih ima Občina 
Idrija lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico.

14. člen
Za postavitev novega stalnega objekta za oglaševanje 

je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave Občine Idrija.
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Občinska uprava Občine Idrija izda soglasje za določen 
čas oziroma za dobo največ petih let.

S soglasjem se določi rok za postavitev objekta. Če izva-
jalec oziroma investitor v predpisanem roku stalnega objekta 
za oglaševanje ne postavi, soglasje preneha veljati.

Občinska uprava Občine Idrija lahko soglasje prekliče 
pred pretekom določenega časa v primeru:

– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali po-

treben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega soglasja.
Za vse stalne objekte za oglaševanje je potrebno pridobiti 

dovoljenja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakono-
dajo ter zakonodajo s področja graditve objektov.

V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil posta-
vljen stalni objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s 
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta go-
spodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi 
predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor 
pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje 
pristojnega organa.

15. člen
Objekti za oglaševanje morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– oblikovani morajo biti enotno za območje ene krajevne 

skupnosti ali za celo občino ter postavljeni v sklenjene celote v 
okviru mestne ureditve;

– nosilne konstrukcije morajo biti izdelane iz trajnih mate-
rialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi;

– v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Idrija so 
lahko opremljeni s simboli občine;

– na njih mora biti biti vidna oznaka izvajalca oziroma 
oglaševalca;

– postavljeni morajo biti tako, da so v istem vidnem polju 
horizontalno poravnani in sorazmerno usklajeni z okoljem, v 
katerega so umeščeni;

– postavljeni morajo biti tako, da ne povzročajo sporočilne 
zasičenosti posameznih ambientov ali območij;

– morajo biti tehnično neoporečni in varni, kar izvajalec ozi-
roma oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.

Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega 

prometa;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav;
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.

16. člen
Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ni 

dovoljeno postavljati:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi 

izvedbenimi akti;
– na pokopališčih;
– na drevesih;
– na smetnjakih;
– na drugih javnih mestih, kjer bi postavitev ovirala osnov-

no namembnost območja;
– na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte 

za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmerjevalne table, 
označbe ulic ter prometno signalizacijo;

– na lokacije, kjer bi postavitev ovirala vedutne poglede 
na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhi-
tekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine;

– na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala prometna 
varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja 
zaznavanja prometnih oznak;

– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
Na celotnem območju Občine Idrija tudi ni dovoljeno po-

stavljati panojev za oglaševanje, dimenzij, večjih od 2x2,5 m. 

Znotraj območij kulturne dediščine ni dovoljeno nameščati sve-
tlobnih napisov.

17. člen
Izjemoma je možno postaviti objekte za oglaševanje na 

javnih mestih tudi izven lokacij, pridobljenih na podlagi 7. člena 
tega odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah 
(volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo 
mesto in okolico), ob splošnih pogojih iz tega odloka.

18. člen
Kadar je potrebno stalne objekte za oglaševanje odstraniti 

zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih 
posegov v prostor ter pri postavitvi novih objektov za oglaševa-
nje, določi občina nove lokacije v skladu s tem odlokom.

III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA  
IN PLAKATIRANJA

19. člen
Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in pla-

katiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno 
potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija.

Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predme-
tov, njihovo število in čas namestitve.

Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celo-
tne stroške izvajalca, vključno z nadzorom, vodenjem evidenc 
in poročanjem.

20. člen
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– humanitarnim organizacijam;
– Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki 

jih organizirajo;
– organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kam-

panje, razen za dodatna plakatna mesta.
Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim 

zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idri-
ja, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno 
oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.

Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu 
oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja 
vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.

21. člen
Izvajalec ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost ogla-

ševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje 
in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);

– vsak objekt za oglaševanje označi (npr. z logotipom 
podjetja);

– redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za 

oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do 
katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za 
oglaševanje;

– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje 
primerno razvrščeni;

– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske 
predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;

– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkraj-
šem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni;

– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za 
oglaševanje;

– v roku dveh delovnih dni po prejemu pisnega opozorila 
uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora 
odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skla-
du s tem odlokom;

– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predme-
tov le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh 
delovnih dni;
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– vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje;
– redno vodi evidence o zasedenih oziroma razpoložljivih 

kapacitetah na objektih za oglaševanje ter evidenco o zaraču-
nanih in plačanih storitvah oglaševanja in plakatiranja; vsako 
leto mora izvajalec o navedenem izdelati poročilo za prejšnje 
koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto 
predložiti Občini Idrija;

– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o 
kršitvah obvešča občinske redarje in Medobčinski inšpektorat 
občin Idrija in Cerkno.

22. člen
Prihodki izbirne gospodarske javne službe oglaševanja 

in plakatiranja so namenska sredstva, ki jih izvajalec porabi 
za namen izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in 
plakatiranja, vključno z izvajanjem dejavnosti ter upravljanjem 
in vzdrževanjem stalnih objektov za oglaševanje.

Del sredstev, ki predstavljajo prihodek od obešank na 
drogovih javne razsvetljave, se nameni za izvedbo del na javnih 
površinah ali za obnovo drogov javne razsvetljave, o čemer se 
sklene dogovor med Občino Idrija in krajevno skupnostjo, v 
kateri so obešanke nameščene.

IV. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE 
VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE

23. člen
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora ob-

čina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in refe-
rendumske kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o 
listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vpra-
šanju. Občina je navedena plakatna mesta dolžna zagotavljati 
brezplačno. Občina zagotovi eno večje plakatno mesto v vsaki 
krajevni skupnosti.

Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta na stal-
nih objektih, ki so organizatorjem volilne in referendumske 
kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.

Pod določenimi pogoji in proti plačilu je možno izvajati 
oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje tudi 
na začasnih objektih.

Občina najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na 
volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referen-
dumu objavi lokacije in pogoje za pridobitev plakatnih mest iz 
prejšnjih odstavkov tega člena. Pri dodelitvi se spoštuje načelo 
enakopravnosti.

24. člen
Na javni razpis, ki ga pripravi občina, se mora organiza-

tor volilne in referendumske kampanje priglasiti pisno, v roku, 
določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri 
dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme 
biti krajši od 15 dni.

25. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno 

s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času 
volilne in referendumske kampanje, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

26. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo ob-

činski redarji in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni 

podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja 

dejavnost, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:

– če postavlja objekte za oglaševanje in nanje namešča 
oglaševalske predmete oseba, ki ni izvajalec oziroma oglaše-
valec;

– če izvajalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja 
objektov za oglaševanje;

– če izvajalec na objektu za oglaševanje ne označi naziva 
svojega podjetja;

– če postavi objekte za oglaševanje brez soglasja občine 
ali v nasprotju z izdanim soglasjem;

– če v nasprotju z določili tega odloka namešča objekte 
za oglaševanje;

– če v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča 
oglaševalske predmete;

– če namešča objekte za oglaševanje, ki ne ustrezajo 
zahtevam 15. člena tega odloka;

– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za ogla-
ševanje nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;

– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno po-
škoduje nameščene oglaševalske predmete;

– če krši ostala določila odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 50 evrov;
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, v višini 500 evrov;
– pravna oseba v višini 1000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika, v višini 150 evrov.
Če oglaševalec, na podlagi izdane odločbe o odstranitvi 

objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ne od-
strani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, 
jih na njegove stroške odstrani izvajalec izbirne gospodarske 
javne službe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Do ustanovitve javnega podjetja oziroma do podelitve 

koncesije naloge iz 6. člena tega odloka izvaja Komunala 
d.o.o. Idrija.

29. člen
Za vse stalne objekte za oglaševanje na zasebnih povr-

šinah, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in 
izobešeni brez ustreznih dovoljenj, si mora investitor, najkasne-
je v dveh mesecih od uveljavitve pravilnika, pridobiti soglasje 
Občine Idrija, v skladu s pogoji odloka ter upravno dovoljenje 
pristojnega organa.

30. člen
Odlok začne veljati z dnem 1. 1. 2014.

Št. 007-3/2013
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3790. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih 
žičniških naprav na območju Občine Idrija

Na podlagi 26., 27. in 76. člena Zakona o žičniških na-
pravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13) in 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 
23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel
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O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških 

naprav na območju Občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se določi-

jo pogoji koncesije, podelitev koncesije, prenos in prenehanje 
koncesijske pogodbe in odgovornost za škodo iz naslova kon-
cesije, za gradnjo in obratovanje žičniških naprav za prevoz 
oseb – vlečnic (v nadaljnjem besedilu: vlečnic).

Predmet koncesije so naslednje vlečnice:
1. Črni Vrh II na smučišču SKI BOR Črni Vrh v k.o. Črni 

Vrh;
2. Dilček na smučišču SKI BOR Črni Vrh v k.o. Črni Vrh;
3. Lome na smučišču Javornik v k.o. Javornik;
4. Miklajč na smučišču Turistična kmetija Beli kamen v 

k.o. Srednja Kanomlja;
5. Vojsko na smučišču Žičnica Vojsko, Grošelj s.p. v 

k.o. Vojsko.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– žičniška naprava je naprava za prevoz oseb v vozilih, 

oziroma za vlečenje z vlečnimi napravami, ki jih nosi oziroma 
vleče ena ali več vrvi in ni dvigalo ali poševno dvigalo;

– žičnica je žičniška naprava, pri kateri vozila nosi ena ali 
več vrvi; pojem žičnice je neodvisen od načina premikanja vrvi, 
funkcije vrvi, načina priključevanja vozil na vrv ter vrste vozil;

– vlečnica je žičniška naprava, ki vleče osebe na smučeh 
ali drugi primerni opremi, s pomočjo vlečne naprave po vlečni 
poti; pritrditev vlačila na vrv je lahko s fiksno ali vklopljivo pri-
žemko;

– obratovanje je tehnološki proces, v katerem se izvaja 
prevoz oseb z žičniškimi napravami, zgrajenimi za te namene.

3. člen
Prevoz oseb z vlečnicami, ki so predmet koncesije po tem 

odloku, ni gospodarska javna služba.

4. člen
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključ-

no pravico graditi vlečnico, ki je predmet koncesije.

II. PODELITEV KONCESIJE

5. člen
Koncesija za graditev obstoječih žičniških naprav za pre-

voz oseb (v nadaljevanju: koncesija) se v skladu z Zakonom o 
žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: zakon) za 
obstoječe vlečnice, ki so imele ob uveljavitvi zakona veljavno 
obratovalno dovoljenje, podeli koncesionarjem neposredno, 
brez javnega razpisa, na podlagi vloge za podelitev koncesije, 
razen če je takih koncesionarjev več. V tem primeru se konce-
sija podeli na podlagi javnega razpisa.

Koncesija se podeli z upravno odločbo o določitvi konce-
sionarja, ki jo izda občinska uprava Občine Idrija.

Vlogo za pridobitev koncesije mora koncesionar obsto-
ječe vlečnice vložiti v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

Če pristojni organ vlogo koncesionarja obstoječih naprav 
v skladu z zakonom zavrže ali zavrne, kakor tudi če koncesio-
nar obstoječih naprav v predpisanem roku ne sklene koncesij-
ske pogodbe, se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa.

6. člen
Vloga za neposredno podelitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmogljivosti;
– način obratovanja vlečnice;

– podatke o obstoječi in predvideni turistični opremljenosti 
območja;

– podatke o dostopnosti do vlečnice in podatke o ustre-
znem številu parkirnih mest;

– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno 
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za 
zasneževanje in podobno);

– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s prepustnostjo 
smučišča;

– vozni red vlečnice in obratovalni čas.

7. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionar-

jem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
V koncesijski pogodbi se določijo razlogi in pogoji za raz-

drtje pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob odpovedi in razdrtju.

Sestavni del koncesijske pogobe je določilo o odstranitvi 
vlečnice po izteku koncesije.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.

III. POGOJI KONCESIJE

8. člen
Koncesionar mora zagotoviti izpolnjevanje naslednjih po-

gojev:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti;
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen 

za izvajanje žičniške dejavnosti;
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so 

z zakonom predpisana;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge ob-

vezne dajatve;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvi-

dacije;
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico.
Koncesionar priloži k vlogi za pridobitev koncesije doka-

zila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.

9. člen
Koncesija se podeli za obdobje 10 let. Rok iz prejšnjega 

stavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, 

vendar na podlagi vsakokratne vloge največ za polovico 
časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, 
če je ob izteku roka koncesije, glede na stanje žičniške 
naprave, mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava v 
času podaljšanja koncesije varno obratovala. Koncesionar 
mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje 
šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila konce-
sija pridobljena. Koncesija se v obdobju, za katerega je bila 
podaljšana, izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer 
se sklene aneks h koncesijski pogodbi.

IV. PRENOS IN PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE

10. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 

samo z dovoljenjem Občinskega sveta Občine Idrija.

11. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
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V. ODVZEM KONCESIJE

12. člen
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši ta odlok ali druge predpise, ki urejajo 

žičniške naprave;
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami 

pristojnih državnih ali občinskih organov, ki se nanašajo na 
žičniško napravo in njeno obratovanje;

– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem 
žičniške naprave in se koncesionar in koncedent ne dogovorita 
drugače;

– če koncesionar v roku 6 mesecev po koncu veljavnosti 
obratovalnega dovoljenja ne pridobi novega obratovalnega 
dovoljenja.

Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesi-
je dati primeren rok za odpravo ugotovljenih kršitev.

Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o 
odvzemu koncesije.

13. člen
Če se koncesionar s koncedentom ne dogovori drugače, 

mora koncesionar po prenehanju koncesije odstraniti žičniško 
napravo, ki je predmet podeljene koncesije.

Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške 
naprave, odstranitev objektov in naprav, ki jo sestavljajo ter 
vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje. Koncesionar izdela 
program odstranitve žičniške naprave, h kateremu mora prido-
biti soglasje koncedenta.

Stroške odstranitve žičniške naprave v celoti krije konce-
sionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski 
pogodbi.

VI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

14. člen
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v 

skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

15. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 

ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obrato-
vanja žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje 
uporabnikom ali drugim osebam. Obseg zavarovanja se določi 
s koncesijsko pogodbo.

VII. PRISTOJNOST

16. člen
Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijami 

po tem odloku izdaja občinska uprava Občine Idrija.

VIII. STROŠKI

17. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s podeljeno kon-

cesijo.

IX. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-0005/2009
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija 

(Uradni list RS, št. 59/13) se v 2. členu besedilo »in javne poti 
(s skrajšano oznako JP)« nadomesti z besedilom », javne poti 
(s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano 
oznako KJ)«.

Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
»– javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesar-

jev v občini in med občinami.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju Občine Idrija ni kategoriziranih javnih poti 

za kolesarje (KJ).«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2009
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3792. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 
20. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda – Center za idrijsko dediščino

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrij-

sko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11) 
se v 6. členu za besedilom »77.400 Dajanje pravic uporabe 
intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del« 
doda novo besedilo, ki se glasi: »79.110 Dejavnost potovalnih 
agencij«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-6/2010
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.
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3793. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih 
zemljišč v Občini Idrija za leto 2014

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč  

v Občini Idrija za leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih ze-

mljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja, 
upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje, kamor spadajo.

2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča 

se oblikuje glede na naslednja območja:
– prvo območje: ožji center mesta;
– drugo območje: širši center mesta Idrija, center naselja 

Spodnja Idrija;
– tretje območje: ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in 

naselja Spodnja Idrija;
– četrto območje: jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter 

ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija;
– peto območje: vsa ostala stavbna zemljišča v Občini 

Idrija.

3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se 

lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja 

ne presega velikosti 50 m²;
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja 

ne presega velikosti 80 m².
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo nave-

dene površine, ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede 
javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.

4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča 

za leto 2014 znaša:
– prvo območje: 26,56 EUR/m2;
– drugo območje: 22,16 EUR/m2;
– tretje območje: 17,77 EUR/m2;
– četrto območje: 13,31 EUR/m2;
– peto območje: 8,71 EUR/m2.

5. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktor-

jem 0,3, kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.

6. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprej-

me Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.

7. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 38000-1/2002
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3794. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin 
za potrebe občinskih cest v Občini Idrija 
za leto 2014

Na podlagi 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini 
Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08, 119/08) in 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 
23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene nepremičnin  
za potrebe občinskih cest v Občini Idrija  

za leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena kmetijskih in 

gozdnih zemljišč za potrebe občinskih cest v primerih, ko jih 
Občina Idrija kupuje.

2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra kmetijskega ali goz-

dnega zemljišča se oblikuje glede na katastrsko klasifikacijo 
zemljišč in velikost zemljišča.

3. člen
Tako določena izhodiščna cena kmetijskega ali gozdnega 

zemljišča se uporablja v primerih odkupa zemljišč za potrebe 
občinskih cest.

Kmetijska ali gozdna zemljišča se izjemoma ob izkazanih 
posebnih okoliščinah in dejstvih odkupi po vrednostih, kot izha-
jajo iz strokovne cenitve nepremičnine po sodno zapriseženem 
cenilcu ustrezne stroke.

4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra kmetijskega zemlji-

šča za leto 2014 znaša:

Katastrska 
klasifikacija zemljišč Velikost Izhodiščna cena

PAŠNIK do 100 m2 7,30 EUR
do 1000 m2 5,74 EUR
od 1000 
do 10000 m2 4,17 EUR

TRAVNIK do 100 m2 8,35 EUR
do 1000 m2 7,30 EUR
od 1000 
do 10000 m2 6,25 EUR

NJIVA do 100 m2 10,43 EUR
do 1000 m2 9,39 EUR
od 1000 
do 10000 m2 8,35 EUR

5. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra gozdnega zemljišča 

za leto 2014 znaša:

Katastrska  
klasifikacija zemljišč Velikost Izhodiščna cena

GOZD do 100 m2 4,17 EUR
do 1000 m2 3,13 EUR
od 1000 
do 10000 m2 2,08 EUR

6. člen
Odločitev o nakupu kmetijskega ali gozdnega zemljišča 

sprejme Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.
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7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 34711-9/97
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3795. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2014

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 15. člena Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni 
list RS, št. 100/03) in na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2014

1.
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija za leto 2014 znaša 
mesečno 0,000483 EUR.

2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 

1. 1. 2014.

3.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 422-0002/2012
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3796. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine 
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti 
Občine Idrija, za leto 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o oddaji v najem zemljišč 
in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 27/09, 31/10, 28/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Ura-
dni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P 
o vrednosti točke za obračun najemnine  

za zemljišča in javne površine, ki so v lasti 
Občine Idrija, za leto 2014

1.
Vrednost točke za obračun najemnine za zemljišča in javne 

površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2014 znaša 0,24 EUR.

2.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-28/2009
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3797. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih 
taks za leto 2014

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Odloka o 
občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/11) je 
Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun občinskih taks  

za leto 2014

1. člen
Vrednost točke za izračun občinskih taks v Občini Idrija 

znaša 0,01875 EUR.

2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2008
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3798. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) ter 21. in 212. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 
111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 57/12) je Občinski svet 
Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
1. člen

Pri nepremičninah parc. št. 2263/1, 2263/2, 2490/2, 
2490/3, 2490/4, 2490/7, vse k.o. Idrija mesto, se vzpostavi 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status 

javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni 
dolžnosti občinska uprava Občine Idrija.
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Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu 
sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega 
sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-31/2011-11
Idrija, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

IG

3799. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
in kolesarskih poti v Občini Ig

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 

št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 
4. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

in kolesarskih poti v Občini Ig

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti 

za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Ig in ceste 

med naselji v Občini Ig in naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Ig in ceste med 

naselji v Občini Ig in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta  
prometa

1. 133010 133011 C R3 642 Brest-Matena-Iška Loka-Ig C R3 642 4.128 V
2. 133020 133021 C R3 728 Iška vas-Tomišelj C R3 642 5.223 V
3. 133030 133031 C 404070 Suša-Golo C 454040 1.971 V
4. 133040 133041 C 454040 Visoko-Kurešček Z Kureš. 1.231 V
5. 133050 133051 C R3 728 Mala vas-Iška-Iški V. Z Iški V. 2.780 V
6. 133060 133061 C R3 728 Krim-oddajnik Z Krim 3.320 V
7. 404060 404061 C 404050 Rogovila-Karčon-Ig C R3 728 2.284 504 Škofljica V
8. 404070 404071 C 404050 Želimlje-Klada-Kremenica C 404060 3.975 2.756 Škofljica V
9. 454020 454021 C 404050 Podturjak-Četež-Zapotok C 454040 2.471 3.820 V. Lašče V

10. 454040 454041 C G2 106 Rašica-Rob-Osredek-Zapotok C 454020 899 8.327 V. Lašče V
11. 454040 454042 C 454020 Zapotok-Golo-Škrilje-Ig C R3 728 9.993  V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Ig znaša 38.275 m (38,275 km).

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Ig in med naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta 
prometa

1. 633020 633021 C R3 642 R3 642-Tomišelj C 133020 572  V
2. 633020 633022 O 633021 Tomišelj-povezava C 133020 53 V
3. 633030 633031 C 633020 Tomišelj-pokopališče Z pokop. 444 V
4. 633040 633041 C 133020 Tomišelj-cerkev Z cerkev 112 V
5. 633050 633051 C R3 642 Brest-povezava C 133010 237 V
6. 633060 633061 C 133010 Brest-Župnice Z razcep 522 V
7. 633070 633071 C 133010 Matena-kapelica C R3 642 763 V
8. 633080 633081 C 133010 Matena-cerkev C 633070 265 V
9. 633090 633091 C 133010 Matena-letališče C R3 642 3.054 294 Ljubljana V

10. 633100 633101 C 133010 Iška Loka 49 Z HŠ 49 177 V
11. 633110 633111 C R3 642 Ižanska cesta-Iška Loka C 133010 2.079 V
12. 633120 633121 C 633110 Iška Loka 69 Z HŠ 69 186 V
13. 633130 633131 C 133010 Iška Loka 50 Z HŠ 50 134 V
14. 633140 633141 C R3 728 Staje-R3 642 C R3 642 552 V
15. 633140 633142 C R3 642 R3 642-Iška Loka C 133010 898 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta 
prometa

16. 633140 633143 C 133010 Iška Loka 1f Z HŠ 1f 104 V
17. 633150 633151 C R3 728 Staje-Vrbljene C 133020 1.836 V
18. 633160 633161 C 133020 Vrbljene-Brest C R3 642 1.609 V
19. 633170 633171 C 133020 Vrbljene 28 Z HŠ 28 249 V
20. 633170 633172 C 133020 Vrbljene-Ajdovec Z N.H. 84 V
21. 633180 633181 C 133020 Vrbljene 53a Z HŠ 53a 121 V
22. 633190 633191 C 133020 Strahomer 16 Z HŠ 16 184 V
23. 633200 633201 C 133020 Strahomer 54 Z HŠ 54 331 V
24. 633210 633211 C 133020 Strahomer-cerkev Z HŠ 39 382 V
25. 633220 633221 C R3 728 Staje-Kot C R3 728 1.142 V
26. 633230 633231 C 633220 Kot 30 Z N.H. 123 V
27. 633240 633241 C 633220 Kot-povezava C 633220 184 V
28. 633250 633251 C 633240 Kot 35 Z HŠ 35 106 V
29. 633260 633261 C 633240 Kot 11a Z HŠ 11a 278 V
30. 633270 633271 C R3 728 Staje 3 Z HŠ 3 99 V
31. 633280 633281 C R3 728 Staje 1e Z HŠ 1e 94 V
32. 633290 633291 C R3 728 Iška vas-šola-cerkev Z cerkev 51 V
33. 633300 633301 C R3 728 Iška vas 4a Z HŠ 4a 124 V
34. 633310 633311 C R3 728 Iška vas 12 Z HŠ 12 55 V
35. 633320 633321 C R3 728 Iška vas-povezava I C 133020 162 V
36. 633330 633331 C R3 728 Iška vas-cerkev Z HŠ 26d 178 V
37. 633340 633341 C R3 728 Iška vas 38 Z HŠ 38 75 V
38. 633350 633351 C 633360 Iška vas-igrišče C R3 728 222 V
39. 633360 633361 C 133020 Iška vas-povezava II C 133020 535 V
40. 633370 633371 C 633360 Iška vas-povezava III C 633360 156 V
41. 633380 633381 C 633360 Iška vas-skladišče lesa Z sklad. 80 V
42. 633390 633391 C 633370 Iška vas-povezava IV C 633360 89 V
43. 633400 633401 C R3 728 Mala vas 201 Z HŠ 201 1.127 V
44. 633410 633411 C 633420 Mala vas 103 Z HŠ 103 55 V
45. 633420 633421 C R3 728 Mala vas 112 Z HŠ 112 327 V
46. 633430 633431 C 633440 Mala vas 132 Z HŠ 132 38 V
47. 633440 633441 C 633450 Mala vas 142 C 633450 254 V
48. 633450 633451 C R3 728 Mala vas 145 Z HŠ 145 397 V
49. 633460 633461 C 133050 Iška-Pristavec-Mala vas C 133050 654 V
50. 633470 633471 C 633460 Iška 17 Z HŠ 17 482 V
51. 633480 633481 C R3 728 Gornji Ig 22 Z HŠ 22 602 V
52. 633490 633491 C 633480 Gornji Ig 7 Z HŠ 7 186 V
53. 633500 633501 C 633480 Gornji Ig-povezava C R3 728 169 V
54. 633510 633511 C 633480 Gornji Ig 3 Z HŠ 3 66 V
55. 633520 633521 C 633480 Gornji Ig 8 Z HŠ 8 126 V
56. 633530 633531 C 633480 Gornji Ig 8a Z HŠ 8a 183 V
57. 633540 633541 C 454020 Zapotok 31b Z HŠ 31b 267 V
58. 633550 633551 C 454020 Zapotok-povezava C 454020 453 V
59. 633560 633561 C 633550 Zapotok-šola Z HŠ 4 350 V
60. 633570 633571 C 633560 Zapotok 38 Z HŠ 38 141 V
61. 633580 633581 C 633550 Zapotok 109 Z HŠ 109 548 V
62. 633590 633591 C 633550 Zapotok 74 Z HŠ 74 358 V
63. 633600 633601 C 633590 Zapotok 79 Z HŠ 79 87 V
64. 633610 633611 C 454020 Zapotok 49 Z HŠ 49 523 V
65. 633620 633621 C 633610 Zapotok 40a Z HŠ 40a 76 V
66. 633630 633631 C 454040 Zapotok 135 Z N.H. 299 V
67. 633640 633641 C 454040 Zapotok 140 Z HŠ 140 116 V
68. 633650 633651 C 454040 Visoko 226 Z HŠ 226 33 V
69. 633660 633661 C 454040 Visoko 207 Z HŠ 207 128 V
70. 633680 633681 C 633700 Visoko-Rogatec Z HŠ 26 1.800 V
71. 633680 633682 O 633681 Visoko-Raj nad mestom O 633682 230 V
72. 633680 633683 O 633681 Rogatec nad Ž. 22 Z HŠ 22 71 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta 
prometa

73. 633690 633691 C 633680 Rogatec 4 Z HŠ 4 86 V
74. 633700 633701 C 133040 Visoko-ČN Z ČN 2.081 V
75. 633710 633711 C 633700 Visoko 34 Z HŠ 34 203 V
76. 633720 633721 C 133030 Golo-povezava I C 454040 1.322 V
77. 633720 633722 O 633721 Golo-Hrastje-Dobrovoljc Z HŠ 127 123 V
78. 633720 633723 O 633721 Golo-Sever Z HŠ 108 341 V
79. 633730 633731 C 633720 Golo-Selnik Z HŠ 22 770 V
80. 633740 633741 C 133030 Golo-povezava II C 454040 639 V
81. 633750 633751 C 133030 Golo-cerkev Z cerkev 564 V
82. 633760 633761 C 454040 Golo-Golec Z N.H. 551 V
83. 633770 633771 C 454040 Golo-Gora Z HŠ 93e 474 V
84. 633790 633791 C 454040 Škrilje-povezava I C 633800 500 V
85. 633790 633792 O 633791 Škrilje-povezava II C 454040 864 V
86. 633790 633793 O 633792 Škrilje 48b Z HŠ 48b 101 V
87. 633800 633801 C 633790 Škrilje-GD-AP C 454040 244 V
88. 633810 633811 C 454040 Zg. Škrilje 64 Z HŠ 64 463 V
89. 633810 633812 O 633811 Zg. Škrilje 66 Z HŠ 66 173 V
90. 633820 633821 C 633790 Škrilje-povezava III C 633790 260 V
91. 633830 633831 C 454040 Škrilje-povezava IV C 633790 149 V
92. 633840 633841 C 633820 Škrilje-AP C 454040 227 V
93. 633850 633851 C 454040 Škrilje-Tlake O 633851 650 V
94. 633850 633852 O 633851 Tlake-deponija Z HŠ 104 104 V
95. 633860 633861 C 633850 Škrilje 90 Z HŠ 90 77 V
96. 633870 633871 C 454040 Škrilje-Mali vrhek Z HŠ 133 650 V
97. 633870 633872 O 633871 Mali vrhek-spodnja Z HŠ 123 49 V
98. 633880 633881 C 454040 Škrilje 54a Z HŠ 54a 156 V
99. 633890 633891 C 454040 Škrilje-Krajček Z HŠ 146 255 V

100. 633900 633901 C 454040 Podgozd-Sever Z TP 522 V
101. 633910 633911 C 454040 Podgozd 17a Z HŠ 17a 307 V
102. 633910 633912 O 633911 Podgozd-novo naselje Z N.H. 121 V
103. 633920 633921 C 454040 Dobravica-cerkev Z cerkev 1.495 V
104. 633930 633931 C 633920 Dobravica 43 Z HŠ 43 192 V
105. 633940 633941 C 404060 Draga-Rebolj Z HŠ 12 2.603 V
106. 633950 633951 C 633940 Draga 21 Z HŠ 21 171 V
107. 633960 633961 C 404060 Kremenica 18 Z HŠ 18 187 V
108. 633970 633971 C 404060 CUDV Draga Z CUDV 261 V
109. 633980 633981 C 404060 Kremenica-cerkev Z cerkev 488 V
110. 633990 633991 C 634000 Kalinova ulica C 634050 375 V
111. 634000 634001 C 634050 Ponirkova ulica Z HŠ 28 258 V
112. 634010 634011 C 634050 Vodomčeva ulica Z HŠ 11 185 V
113. 634020 634021 C 634050 Rakarjeva ulica Z HŠ 14 181 V
114. 634030 634031 C 634050 Škurhova ulica Z HŠ 14 163 V
115. 634040 634041 C R3 728 Zabrv 103 Z HŠ 103 67 V
116. 634050 634051 C R3 728 Rastuka Z HŠ 26 426 V
117. 634060 634061 C R3 728 Pot v Drago-kamnolom Z kamno. 735 V
118. 634080 634081 C 633050 Brest 41 Z HŠ 41 39 V
119. 634090 634091 C 454040 Grmada Z HŠ 12 115 V
120. 634100 634101 C 454040 V Ptičji gaj Z HŠ 15 158 V
121. 634110 634111 C R3 728 Gasilska ulica 21 Z HŠ 21 328 V
122. 634110 634112 O 634111 Jelenova ulica Z N.H. 100 V
123. 634130 634131 O 634141 Čolnarska ulica 19 Z HŠ 19 108 V
124. 634140 634141 C R3 642 Čolnarska ulica 35 Z HŠ 35 383 V
125. 634140 634142 O 643141 Rakovniška ulica-ČN Z ČN 337 V
126. 634150 634151 O 634142 Rakovniška ulica 11 Z HŠ 11 70 V
127. 634160 634161 C R3 642 Barjanska ulica 34 Z HŠ 34 315 V
128. 634160 634162 O 634161 Barjanska ulica 46 Z HŠ 46 93 V
129. 634170 634171 C R3 642 Cesta v mah Z HŠ 70 47 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta 
prometa

130. 634180 634181 C R3 728 Čevljarska ulica Z HŠ 11 118 V
131. 634180 634182 C R3 728 Ig-ICZR Z ICZR 55 V
132. 634190 634191 O 634111 Gasilska ulica 31 Z HŠ 31 44 V
133. 634210 634211 C 634220 Debevčeva ulica 16 Z HŠ 16 92 V
134. 634220 634221 C R3 728 Debevčeva ulica Z HŠ 11 107 V
135. 634230 634231 C R3 642 Čez Širm C 634220 223 V
136. 634240 634241 C R3 642 Hrenova ulica Z HŠ 45 247 V
137. 634240 634242 O 634241 Pri mostiščarjih Z HŠ 23 245 V
138. 634260 634261 C 133010 Troštova ulica-šola Z šola 142 V
139. 634270 634271 C 133010 Troštova ulica-povezava C R3 642 118 V
140. 634280 634281 C 133010 Kramarjeva ulica Z HŠ 21 117 V
141. 634290 634291 C R3 642 Na Pungart Z HŠ 5 60 V
142. 634300 634301 C R3 642 Grič Z HŠ 15 143 V
143. 634310 634311 C R3 642 Ig 126a Z HŠ 60 58 V
144. 634320 634321 C R3 642 Ig-pokopališče Z pokop. 48 V
145. 634330 634331 C R3 642 Zagorica Z KIG 153 V
146. 634340 634341 C R3 642 Cesta na grad Z grad 618 V
147. 634350 634351 C 454020 Zapotok 219 Z HŠ 219 506 V
148. 634400 634401 C 133030 Golo-povezava C 454040 124 V
149. 634410 634411 C 133040 Kurešček-dom-cerkev Z cerkev 583 V
150. 634410 634412 O 634411 Kurešček-obračališče O 634411 137 V
151. 634420 634421 C 404070 Sarsko-Bekanovič Z N.H. 201 V
152. 717820 717823 C 212310 Črna vas-Brest C R3 642 1.308 2.041 Ljubljana V
153. 717820 717824 C 212310 Lipe-Podkraj C R3 642 186 1.979 Ljubljana V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ig znaša 57.386 m (57,386 km).

6. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) v Občini Ig so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini 

[m]

Vrsta 
prometa

1. 963310 963311 C R3 642 Brest-Tomišelj I C 633030 687  K

2. 963320 963321 C 633030 Brest-Tomišelj II C 133020 272  K

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Ig znaša 959 m (0,959 km).

3800. Odlok o podrobnih merilih in pogojih 
za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 
7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 
124/07, 18/08, 90/10) je občinski svet na 21. redni seji dne 
4. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o podrobnih merilih in pogojih za območje 

urejanja TO-4/SS Tomišelj

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem 
redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12) (v nadaljeva-
nju: PRO) sprejmejo podrobnejša merila in pogoji (v nadalje-

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste 
št. 37162-3/2013-270(507) z dne 14. 10. 2013.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig 
(Uradni list RS, št. 122/00).

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 371/006/2009
Ig, dne 5. decembra 2013

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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vanju: PMP) za posege v prostor na zemljišču parc. št. 1507 
k.o. Tomišelj, ki jih je izdelal Arhilinea, Savo Bremec s.p., 
Ljubljana, št. proj.: 05-04/12.

2. člen
(območje veljavnosti odloka)

Obravnavano zemljišče s parc. št. 1507 k.o. Tomišelj v 
naravi predstavlja zemljišče, za katerega se predhodno izde-
lajo podrobna merila in pogoji za projektiranje (v nadaljevanju: 
PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO. Lega obravnavanega 
območja je takšna, da se ga obravnava kot zaključeno celoto 
in za katero se predvidi tudi javna gospodarska infrastruktu-
ra s priključki, glede na predvideno parcelacijo. Parcelacija 
predvideva razdelitev parcel za gradnjo in parcelo za dovozno 
pot s priključkom na državno cesto. Na vsaki izmed parcel, se 
po predhodni parcelaciji, predvideva gradnja stanovanjskega 
objekta ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

Dovozna pot omogoča tudi dovoz – dostop do vseh 
predvidenih parcel po predhodni parcelaciji parcele št. 1507 
k.o. Tomišelj.

3. člen
(sestavni del PMP)

– Besedilo odloka
– Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte
Načrt namenske rabe z vplivnim območjem – izsek iz 

PRO, M 1:5000
Prikaz zemljiške parcele na katastrskem načrtu, M 1:500 

– št. Lista 1
Prikaz parcelacije, M1:500 – št. Lista 2
Prikaz priključkov na infrastrukturo, M 1:500 – št. Lista 3
Prikaz prometne ureditve – priključek na regionalno cesto, 

M1:500 – št. Lista 4
Zazidalna situacija, M 1:500 – št. Lista 5.

4. člen
(ureditveno območje)

Ureditveno območje podrobnejših meril in pogojev obse-
ga zemljišče parc. št. 1507 k.o. Tomišelj, ki se nahaja znotraj 
območja TO-4/SS, ki je delno že pozidan. Predmetna parcela 
se bo v skladu s tem odlokom uredila za gradnjo, in sicer se bo 
zgradila dostopna cesta s komunalno infrastrukturo, kot je raz-
vidno iz karte Prikaz priključkov na infrastrukturo. Ureditveno 
območje podrobnejših meril in pogojev znaša 3103 m2.

5. člen
(posegi izven območja PMP in vplivno območje)

Izven območja urejanja PMP se bo zgradil nov nizkona-
petostni priključni vod iz TP Tomišelj – kapelica, ki bo potekal 
po zemljiščih parc. št. 1501/2 in 1504 k.o. Tomišelj v skladu s 
pogoji pristojne službe.

Ostali posegi se bodo vršili samo na zemljiški parc. 
št. 1507 k.o. Tomišelj.

6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na 
okolje. Ne bo negativno vplivala na varnost pred požarom, 
varstvom zraka in tal. Ne bo negativno vplivala na obstoječe 
nepremičnine v okolici.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)

Poleg štirih stanovanjskih objektov se bo zgradila še 
dostopna cesta s komunalno infrastrukturo. Znotraj območja je 
dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu 
z veljavno uredbo in PRO Občine Ig.

8. člen
(tipologija in oblikovanje objektov)

V območju TO-4/SS, ki se urejajo s tem odlokom so 
dovoljene stanovanjske stavbe CC-SI 11, ki morajo upoštevati 
naslednje pogoje za oblikovanje:

– Tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;
– Višina: P+M, kolenčni zid ne sme presegati 1 m;
– +/– 0.00 nad terenom je max 1,00 m, oziroma v skladu 

s hidravličnim elaboratom.
– Strehe so simetrične dvokapnice naklona od 38 do 

45 stopinj; Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.
– Kritina: opečni bobrovec ali zareznik ali sivi zareznik.
– Okna in okenske odprtine morajo biti poenotenih dimen-

zij in osno simetrično razporejene.
– Frčade na dvokapnih strehah ne smejo biti višje od sle-

mena, naklon frčade mora biti enak naklonu osnovne strehe. 
Strešni pomol se izvede v skladu s PRO.

– Strešni pomoli smejo biti dolgi največ 2/3 osnovne 
strehe in morajo biti od stranskega roba strešine odmaknjeni 
najmanj 1 m. Linija slemena in kapi mora nad oziroma pod 
strešnim pomolom teči neprekinjeno.

– Fasade se izvedejo v ometu in ustreznem barjanskem 
zemeljskem tonu (bele, sive ali rjave). Uporaba neustreznih od-
tenkov in močnih barv ni sprejemljiva. Dopustna je kombinacija 
z lesom ali opeko.

9. člen
(lega objektov na zemljišču z zunanjo ureditvijo)

Lega posameznega zemljišča se mora z daljšo stranico 
dotikati gradbene linije (GL), in sicer z najbolj izpostavljenim 
delom objekta (napušč, balkon, ipd.), ter s pravokotno stranico 
dotikati s fasado gradbeno mejo (GM), ki je označena s stično 
točko (T). Lega objektov je prikazana na listu Zazidalna karta.

Na zemljišču se zagotovi še 2 parkirna mesta in manipula-
tivne površine, ki so namenjene tudi parkiranju za obiskovalce. 
Ostalo zemljišče se zasadi in uredi z domačimi vrstami drevja 
in grmovja ali zatravi.

Nadstrešek za avto z drvarnico, se lahko izvede v max. 
dimenzijah 7 m x 11 m višine 3,5 m v leseni izvedbi z ravno 
streho (minimalni naklon zaradi odvodnjavanja vode iz strešin).

10. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo)

Faktor zazidanosti je 0,4. V pozidano površino se šteje 
tlorisna površina osnovnega objekta in vseh nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

11. člen
(ograja)

Ograja se postavi na mejo parcel, ki je lahko žična ali za-
sajena živa meja. Najvišja dovoljena višine je 180 cm, vključno 
s točkovnim podstavkom, ki je lahko betonski ali kamnit max. 
višina 40 cm merjeno od tal. Na meji s cesto je skupaj z beton-
skim ali kamnitim podstavkom max. višina 0,75 m.

12. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Dovoz do parcel se predvidi po na novo izvedenem pri-
ključku na državno cesto, in sicer po predvideni asfaltni dovozni 
poti z ustreznim priključkom na državno cesto Podpeč–Ig.

– Predvideni objekt na parceli 2 mora biti od roba asfalta 
regionalne ceste RIII-642/1147 oddaljen min. 8,0 m.

– Za dostop in dovoz do vseh predvidenih objektov na 
parcel št. 1507 k.o. Tomišelj, se predvidi dovozna pot par-
cel 1 preko novega cestnega priključka iz državne ceste 
R III-642/1147 pravokotno na os ceste.

– Med posameznimi hišnimi dovozi oziroma cestnimi pri-
ključki je potrebno zagotoviti razmak v minimalni širini 5,0 m.

– Priključek in njegova neposredna okolica ob regionalni 
cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna 
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preglednost s ceste na priključek in obratno – izračunan in v 
prometno situacijo vrisan pregledni trikotnik. V preglednem 
trikotniku ne sme biti nobene ovire višje od 75 cm (npr. živa 
meja, ograja, drevesa ipd.).

– Priključek je potrebno protiprašno utrditi in asfaltirati, 
tlakovati ali drugače urediti v predpisani širini in dolžini min. 
5,0 m, računano od roba vozišča ceste, tako da se material s 
parcele in priključka ne nanaša na vozišče ceste RIII-642/1147.

– Vse komunalne priključke je potrebno predvideti brez 
poseganja v vozišče ceste RIII-642/1147.

13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

Kanalizacija: Do izgradnje javnega kanalizacijskega 
omrežja bodo objekti v območju TO-4 priključeni na malo 
komunalno čistilno napravo. Pred izdajo soglasja na projektne 
rešitve mora biti sklenjena pogodba o praznenju blata iz male 
komunalne čistilne naprave.

Vodovod: Do izgradnje ustreznega vodovoda se bodo na 
posameznem zemljišču izvedli zbiralniki za vodo.

Telekom: Za potrebe novogradenj znotraj območja je po-
trebno zgraditi zunanji TK priključek do posamezne stavbe.

Snaga: Odpadki iz gospodinjstva se zbirajo v ločenih za-
bojnikih. Zabojniki so locirani ob uvozu na posamezno parcel na 
primerno utrjeni podlagi. Prostor za zbiranje odpadkov bo načrto-
van skladno z zahtevami in lokalnim načinom zbiranja odpadkov.

Ogrevanje: Način ogrevanja je individualen. Spodbuja se 
energetsko varčna gradnja, učinkovita raba energije in uporaba 
obnovljivih virov energije.

Elektro: Predvidi se izgradnja novega priključka na javno 
električno omrežje po projektu št. 06-05/12. Marec 2013, izde-
lal: Arhilinea, Savo Bremec s.p., Ljubljana in načrtu el. Inštalacij 
in el. Opreme – NN priključek št. E-09/2013, april 2013, izdelal: 
Energo-Pro d.o.o., Sežana.

Javna razsvetljava: Za ureditev zunanje razsvetljave se 
predvideva postavitev svetil vzdolž dovozne poti v razmaku 
30 m.

Priklop posameznega objekta na komunalno infrastruk-
turo se izvede na podlagi soglasja pristojnega soglasodajalca.

14. člen
(varovanje okolja)

Varstvo pred hrupom: Območje se nahaja v III. stopnji 
varstva pred hrupom. Ostala določila veljajo kot določa 32. člen 
odloka o prostorskem redu Občine Ig.

Osončenje: Pri projektiranju je treba upoštevati določila 
veljavnega predpisa o minimalnih tehničnih zahtevah za gradi-
tev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Varstvo vodnih virov: Obravnavano območje leži v 
VVO III. Za katerega veljajo določila državne uredbe o varstvu 
vodnih virov.

Varstvo pred poplavami: Za gradnjo, ki lahko trajno ali 
začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati 
hidrološko-hidravlično analizo oziroma elaborat. Ostali pogoji 
izhajajo iz 30. člena PRO.

Varstvo zraka: Pri gradnji je potrebno upoštevati določila 
33. člena PRO.

15. člen
(varstvo narave)

Barjanski kanal na vzhodnem delu zemljišča naj se ohra-
nja v obstoječem stanju. Barjanskega kanala se ne sme nasi-
pati in utrjevati z morebitnim odkopnim ali gradbenim materia-
lom. Ohranja naj se obrežna grmovna in drevesna vegetacija.

Odpadni gradbeni material in ostale odpadke mora inve-
stitor oziroma Izvajalec del odpeljati na za to določena mesta, 
izven naravovarstveno pomembnih območij.

Vse preostale smernice oziroma pogoji so navedeni v 
dokumentu številka: 3-II-810/2-O-12/KR z dne 19. 12. 2012.

Upravljalec: Zavod Republike Slovenije za varstvo nara-
ve, Območna enota Ljubljana.

16. člen
(parcelacija)

Parcelacija je določena na karti Načrt parcelacije.

P1 – dovozna pot 488,0 m2

P2 – stavbna parcela 594,94 m2

P3 – stavbna parcela 653,75 m2

P4 – stavbna parcela 653,75 m2

PSKO je na robu dveh parcel 4 in 5 in obsega 0,20 m2

P5 – stavbna parcela 550 m2

P6 – zelena površina ob vodotoku 162,36 m2.
Remškar Igor: skupna velikost parcele 1307,3 m2

Kuralt Roman: skupna velikost parcele 1307,5 m2

P1 – dovozna pot 488,0 m2

PSKO je na robu dveh parcel 4 in 5 in obsega 0,20 m2

Parcela 1507 k.o. Tomišelj je v skupni izmeri 3103 m2

17. člen
(etapnost gradnje)

Prvo etapo predstavlja gradnja dovozne poti in izved-
ba NN kabelskega voda po projektu št. 06-05/12. Marec 
2013, izdelal: Arhilinea, Savo Bremec s.p., Ljubljana in načrtu 
el. Inšatacij in el. Opreme – NN priključek št. E-09/2013, april 
2013, izdelal: Energo-Pro d.o.o., Sežana. V drugi etapi se bodo 
gradile stanovanjske stavbe.

18. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnejših  

meril in pogojev)
Za fazi projektiranja in gradnje je potrebno zagotoviti ge-

otehnično poročilo za potrebe temeljenja in morebitne zaščite 
sosednjih objektov.

Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča ne 
bo posegalo zunaj predmetnega območja.

19. člen
(obveznost investitorjev)

Investitorji se obvežejo, da bodo zgradili tisto komunalno 
infrastrukturo, ki je opredeljena znotraj njihove gradbene par-
cele in tisto, ki izhaja iz pridobljenih smernic in soglasja s strani 
soglasodajalcev. Obveznost investitorja bo plačilo komunalne-
ga prispevka na podlagi veljavnega odloka o programu opre-
mljanja Občine Ig. Manjkajoča infrastruktura, ki se bo zgradila 
naknadno, bo investitor zavezan za priključitev in plačilo komu-
nalnega prispevka in izgradnje znotraj predmetnega območja.

20. člen
(končne določbe)

Po prenehanju veljavnosti teh PMP, ko so predvideni 
objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja skladno z ve-
ljavnim Prostorskim redom Občine Ig.

21. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanje teh PMP opravlja pristoj-

na inšpekcijska služba.

22. člen
PMP so stalno na vpogled na Občini Ig in na pristojni 

Upravni enoti Ljubljana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3500/004/2012
Ig, dne 5. decembra 2013

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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3801. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Urani 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 
29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urani 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) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 
18/08 in 90/10) je občinski svet na 21. redni seji dne 4. 12. 
2013 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:

parc. št. vrsta 
rabe površina ID katastrska  

občina
406/5 cesta 2848 m2 1488424 1700-Ig
2885 pot 633 m2 2528481 1700-Ig
2787/5 cesta 4130 m2 6274691 1700-Ig
2432/58 pot 2542 m2 4159718 1700-Ig
348/2 cesta 50 m2 4332856 1700-Ig
346/18 cesta 37 m2 3563604 1700-Ig
353/2 cesta 137 m2 2953718 1700-Ig
346/16 cesta 22 m2 4958382 1700-Ig
354/2 cesta 672 m2 3871789 1700-Ig
352/5 cesta 295 m2 2669853 1700-Ig
2457/3 cesta 145 m2 4747601 1700-Ig
2441/13 cesta 145 m2 463887 1700-Ig
2399/51 cesta 135 m2 1697764 1700-Ig
2399/50 cesta 22 m2 958902 1700-Ig
2453/2 cesta 215 m2 4747606 1700-Ig
2399/69 cesta 117 m2 1609987 1700-Ig
2459/3 cesta 100 m2 4740434 1700-Ig
2458/11 cesta 28 m2 1063724 1700-Ig
2458/13 cesta 238 m2 1388803 1700-Ig
2461/2 cesta 142 m2 4565785 1700-Ig
2388/3 cesta 258 m2 2900543 1700-Ig
2381/3 cesta 248 m2 3526574 1700-Ig
2502/2 cesta 315 m2 3650540 1700-Ig
2508/26 cesta 443 m2 4993064 1700-Ig
373/8 cesta 1300 m2 96265 1699-Dobravica
373/10 cesta 443 m2 3119018 1699-Dobravica
369/6 cesta 2332 m2 1672942 1699-Dobravica
457/3 cesta 350 m2 4095081 1699-Dobravica
204/2 cesta 873 m2 3845477 1699-Dobravica
6/3 cesta 85 m2 1333901 1699-Dobravica
9/4 cesta 113 m2 691144 1699-Dobravica
9/5 cesta 30 m2 3378398 1699-Dobravica
19/2 cesta 223 m2 2305872 1699-Dobravica
244/1 pot 128 m2 3379357 1699-Dobravica
473/7 pot 239 m2 1621198 1699-Dobravica
1783/3 pot 1525 m2 4051488 1701-Iška Loka
80 pot 241 m2 1352657 1702-Tomišelj
91/2 cesta 136 m2 489069 1708-Golo

parc. št. vrsta 
rabe površina ID katastrska  

občina
754/4 cesta 1144 m2 321967 1708-Golo
1444/33 cesta 240 m2 2875575 1708-Golo
1444/39 cesta 193 m2 151958 1708-Golo
1444/45 cesta 895 m2 2168027 1708-Golo
1435/2 cesta 291 m2 1612178 1708-Golo
1433/2 cesta 242 m2 4385623 1708-Golo
1432/2 cesta 37 m2 2203034 1708-Golo
1431/3 cesta 275 m2 4429774 1708-Golo
1430/18 cesta 1372 m2 2335664 1708-Golo
1430/28 cesta 24 m2 991901 1708-Golo
1430/34 cesta 240 m2 4633399 1708-Golo
1447/92 pot 842 m2 238939 1708-Golo
1458/8 pot 274 m2 5224102 1708-Golo
1535/2 pot 49 m2 4803590 1708-Golo
1548/3 pot 336 m2 1193359 1708-Golo
1548/14 pot 1105 m2 4719660 1708-Golo
1451/4 pot 307 m2 1223723 1708-Golo
1558/17 pot 57 m2 18854 1708-Golo
1558/16 pot 126 m2 3833604 1708-Golo
1558/15 pot 59 m2 2311646 1708-Golo
1558/14 pot 56 m2 4142810 1708-Golo
1558/12 pot 440 m2 858023 1708-Golo
1558/11 pot 9 m2 3787233 1708-Golo
1576/3 pot 99 m2 4280299 1708-Golo
1579/4 pot 122 m2 3810870 1708-Golo
1505/3 pot 579 m2 2620966 1708-Golo
1537/2 pot 158 m2 1016537 1708-Golo
1035/303 pot 330 m2 523671 1708-Golo
1035/267 pot 195 m2 986547 1708-Golo
2278/7 pot 25 m2 5875240 1708-Golo
796/2 cesta 310 m2 5907749 1708 -Golo
797/6 cesta 303 m2 5907763 1708-Golo
1447/104 cesta 42 m2 4304305 1708-Golo
1447/102 cesta 204 m2 3632574 1708-Golo
1447/105 cesta 54 m2 273757 1708-Golo
1447/106 cesta 5 m2 4639654 1708-Golo
1431/9 cesta 448 m2 2546896 1708-Golo
1430/34 cesta 538 m2 4633399 1708-Golo
1432/5 cesta 567 m2 1699104 1708-Golo
1431/6 cesta 122 m2 3513628 1708-Golo
1430/39 cesta 126 m2 1159506 1708-Golo
2254/98 cesta 539 m2 3680950 1708-Golo
1488/6 pot 43 m2 49612 1708-Golo
1478/4 pot 274 m2 2072993 1708-Golo
509/2 cesta 2488 m2 1713028 1712-Zapotok
759/72 cesta 607 m2 2398338 1712- Zapotok
759/63 cesta 542 m2 692128 1712-Zapotok
759/66 cesta 1224 m2 2372127 1712-Zapotok
759/54 cesta 2027 m2 2034906 1712-Zapotok
759/59 cesta 923 m2 2372128 1712-Zapotok
759/56 cesta 256 m2 4890719 1712-Zapotok
758/5 cesta 390 m2 2314322 1712-Zapotok
638/2 cesta 904 m2 4216361 1712-Zapotok

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna 
cesta v lasti Občine Ig.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478/050/2013-174
Ig, dne 25. novembra 2013

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

LJUBLJANA

3802. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2013

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 
popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A) 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 
30. seji dne 9. decembra 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 106/12 in 59/13) se 3. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 

proračuna 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 261.461.697

70 DAVČNI PRIHODKI 214.069.721
700 Davki na dohodek in dobiček 140.572.221
703 Davki na premoženje 68.576.600
704 Domači davki na blago in storitve 4.920.900
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 31.440.419
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 19.473.385
711 Takse in pristojbine 270.000
712 Globe in druge denarne kazni 3.518.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 678.781
714 Drugi nedavčni prihodki 7.500.253

72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.953.556
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.199.883
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 4.753.673

73 PREJETE DONACIJE 474.426
730 Prejete donacije iz domačih virov 474.426
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.726.150
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.321.969
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 5.404.181

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 797.425
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 797.425
788 Prejeta vračila sredstev 
iz proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 259.123.565
40 TEKOČI ODHODKI 46.329.121

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.288.077
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 2.220.101
402 Izdatki za blago in storitve 25.203.816
403 Plačila domačih obresti 2.981.000
409 Rezerve 1.636.127

41 TEKOČI TRANSFERI 155.122.999
410 Subvencije 11.391.739
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 49.289.477
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 13.327.656
413 Drugi tekoči domači transferi 81.114.127
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 43.262.207
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43.262.207

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.409.238
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 675.600
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.733.638

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 2.338.132

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
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443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 6.000.000

500 Domače zadolževanje 6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 9.321.489
55 ODPLAČILA DOLGA 9.321.489

550 Odplačila domačega dolga 9.321.489
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –983.357

X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.) 3.321.489
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –2.338.132

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 konte, določene s predpisanim enotnim 
kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2013 se določa v višini 268.445.054 eurov.«

2. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 

programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spre-
minjajo, ostanejo v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-184/2013-34
Ljubljana, dne 9. decembra 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

PIRAN

3803. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne ob-
jave Primorskih novic, št. 46/2007 – UPB) in v zvezi z 2. v 
povezavi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 
57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine 
Piran na 22. redni seji dne 10. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Na nepremičninah:

OBJEKT NASLOV ZK PODATKI O PARCELI POVRŠINA
V m2

OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN Oljčna pot 24
Piran

1456/1 k.o. Piran
28/6 k.o. Piran

2496
11628 

Podružnična šola Portorož Sončna pot 20b, Portorož 1371/6 k.o. Portorož
1371/3 k.o. Portorož
1371/4 k.o. Portorož
1368/1 k.o. Portorož
1368/2 k.o. Portorož
1371/5 k.o. Portorož
1371/2 k.o. Portorož

1554
456
625
110
1325
36
214

OSNOVNA ŠOLA LUCIJA Fazan 1, Portorož 4908/1 k.o. Portorož
5420/1 k.o. Portorož
5315/7 k.o. Portorož
5423 k.o. Portorož

2630
1444
618
1656

Mahničeva hiša Fazan 3, Portorož 5428 k.o. Portorož
5426/1 k.o. Portorož

446
555

Podružnična šola Strunjan in Vrtec morje Lucija, 
Enota vrtec Strunjan

Strunjan 37, Portorož 2784 k.o. Portorož
2783/1 k.o. Portorož

863
653

OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE, VRTEC
in
ITAL. PODRUŽNIČNA ŠOLA VINCENZO 
E DIEGO DE CASTRO

Sečovlje 78 1456/1 k.o. Sečovlje
1454/2 k.o. Sečovlje
1487/4 k.o. Sečovlje

17.567
913
417

OŠ SEČOVLJE, Podružnična šola in vrtec 
Sv. Peter

Sv. Peter 13 777/1, k.o. Raven
780 k.o. Raven

6271
1784

OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO 
DE CASTRO PIRAN

Podružnična šola Lucija

Vojkova ulica 1, Piran

Fazan 3a, Portorož

Nepremičnina: 2630-239-3; 
posamezen del št. 3 v stavbi 
239 k.o. 2630-Piran, ki stoji 
na parc. št. 1187 k.o. Piran
5429, k.o. Portorož

1223,40

2109
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It. Podružnica Oš Vincenzo e Diego de Castro v 
Sečovljah in
Enota Ital. Vrtca La Coccinella

Sečovlje 79 1456/2 k.o. Sečovlje 852

CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA 
VATOVEC STRUNJAN 

Strunjan 140 2014 k.o. Portorož
2000/3 k.o. Portorož
2001/6 k.o. Portorož
2009/1 k.o. Portorož
2013/5 k.o. Portorož
2013/6 k.o. Portorož
1998/5 k.o. Portorož
1998/8 k.o. Portorož
2001/2 k.o. Portorož
2002/4 k.o. Portorož
2013/7 k.o. Portorož
1998/3 k.o. Portorož

4463
1
60
433
153
52
17
68
132
87
28
463

VRTEC MORJE LUCIJA

in sedež vrtca
LA COCCINELLA PIRAN

Fazanska ulica 3, LUCIJA 5483/2 k.o. Portorož
5483/3 k.o. Portorož
5445 k.o. Portorož
5446/4 k.o. Portorož
5433/3 k.o. Portorož

6243
1530
267
428
819

VRTEC MORJE LUCIJA, Enota Ježek (v bloku) Liminjanska cesta 91 Nepremičnina: 2631-
3405-101; posamezen del 
št. 101 v stavbi 3405 k.o. 
2631-Portorož, ki stoji na 
parc. št. 5376 k.o. Portorož

297,10

VRTEC MORNARČEK PIRAN Ulica IX. Korpusa 44b 906/1 k.o. Piran
903/2 k.o. Piran
904/2 k.o. Piran

2342
2094
389

VRTEC MORNARČEK PIRAN,
Enota Barčica Portorož

Sončna pot 20a 1373/1 k.o. Portorož
1373/4 k.o. Portorož

928
1448

CENTER ZA GLASBENO VZGOJO KOPER
GLASBENA ŠOLA PIRAN

Levstikova ulica 8, PIRAN 692 k.o. Piran 108

OBALNE GALERIJE PIRAN Tartinijev trg 3 760, k.o. Piran – del stavbe 
št. 1553 in 117 k.o. Piran
nepremičnina: 2630-1354-
4: posamezen del št. 4 v 
stavbi 1354 k.o. 2630-Pi-
ran, ki stoji na parceli 
št. 757 k.o. Piran

385

24

Galerija Hermana Pečariča Leninova ulica 2, Piran 1196, k.o. Piran 119
POMORSKI MUZEJ SERGEJ MAŠERA PIRAN Cankarjevo nabrežje 3, Piran 1185 k.o. Piran 323
Tonina hiša Sv. Peter Sv. Peter 88 1077 k.o. Raven

1082 k.o. Raven
1087 k.o. Raven
1083 k.o. Raven

361
528
127
275

UPRAVNA STAVBA OBČINE PIRAN Tartinijev trg 2, Piran nepremičnina: 2630-132-
4: posamezen del št. 4, v 
stavbi št. 132 k.o. 2630-Pi-
ran, ki stoji na 756 
k.o. Piran

3.528 

MESTNA KNJIŽNICA PIRAN Župančičeva ulica 4, Piran nepremičnina: 2630-241-1: 
posamezen del št. 1 v stav-
bi št. 241 k.o. 2630-Piran, 
ki stoji na parc,. št. 1194, 
k.o. Piran

387,90

POKRAJINSKI ARHIV PIRAN Savudrijska ulica 5 nepremičnina: 2630-145-1: 
posamezen del št. 1 v stav-
bi št. 145 k.o. 2630-Piran, 
ki stoji na parc. št. 1091 
k.o. Piran: 

354,20

OBRAMBNI DOM Ulica IX. Korpusa 44a, Piran 901/3, k.o. Piran 918
POKOPALIŠČE PIRAN Fiesa 1 12 k.o. Piran

13 k.o. Piran
14 k.o. Piran
15 k.o. Piran
51/1 k.o. Piran
52/1 k.o. Piran
51/2 k.o. Piran
52/2 k.o. Piran
55 k.o. Piran
54/5 k.o. Piran

11555
22
66
198
1214
349
1344
136
224
1613
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Pokopališče Padna 1078, k.o. Nova vas 980
KULTURNI KONGRESNI IN PROMOCIJSKI  
CENTER AVDITORIJ PORTOROŽ

Senčna pot 10
Portorož

1696/2, k.o. Portorož
1696/1 k.o. Portorož
1692/3 k.o. Portorož
1692/7 k.o. Portorož
1692/9 k.o. Portorož
1697/2 k.o. Portorož
1698/1 k.o. Portorož
1698/2 k.o. Portorož

1592
338
3294
147
82
895
240
266

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN
Zdravstveni dom Lucija

5528/2 k.o. Portorož: 11037

Zdravstveni dom v Piranu Župančičeva 10, Piran nepremičnina: 2630-264-
1, 2, 3: posamezni deli 
št. 1,2,3 vse v stavbi št. 264 
k.o. 2630-Piran, ki stoji na 
parc. št. 1202 k.o. Piran

skupaj 1118

Zdravstveni dom Sečovlje Sečovlje 44 3015 k.o. Sečovlje 1105
ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN Fazan 5

Portorož
Stadion Piran Telovadnica ter ostali objekti, 

nogometno igrišče
8/1 k.o. Piran 18879

Športni park Lucija:
Športna dvorana Lucija, Montažna dvorana Lucija, 
zunanja igrišča, Stavba na naslovu Fazan 5 ter 
ostali objekti

nepremičnine: 2631-3626-
1,2,3: posamezni deli 
št. 1, 2, 3 v stavbi 3626 
k.o. 2631-Portorož, ki stoji 
na parc. št. 4908/2, k.o. 
Portorož
4914/1, k.o. Portorož
4916/21 k.o. Portorož
5436/2 k.o. Portorož
5436/1 k.o. Portorož
5438/1 k.o. Portorož
5438/2 k.o. Portorož
5439 k.o. Portorož
4907/1 k.o. Portorož
4905/2 k.o. Portorož
868/2 k.o. Portorož in 
867/6 k.o. Portorož, stavba 
št. 1281
868/4 k.o. Portorož

skupaj 
2.136,10

992
826
377
528
1770
1382
366
3545
148
833 in
726

101

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi ugo-
tovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o ustano-
vitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemlji-
škoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah 
iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

Pravna podlaga za vzpostavitev statusa grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena na parcelah in na njih stoječih 
objektih, ki so dani v upravljanje je v naslednjih občinskih 
odlokih in skladno z 2. členom Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 17I/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45I/94, 8/96, 
18/98, 31/00, 36/00 in 127/06):

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »La co-
ccinella« Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/97, 
1/08, 11/10),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Vrtec Morje Lu-
cija (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/97, 3/08,11/10),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Vrtec Mornar-
ček Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/97, 3/08, 
11/10),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Osnovna šola 
Sečovlje (v tem odloku tudi vrtec) (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 12/1997, 15/1999, 44/2007, 11/2010),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Osnovna šola 
Cirila Kosmača Piran (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 12/1997, 15/1999, 32/2006, 44/2007, 11/2010),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Osnovna šola 
Lucija (Uradne objave Primorskih novic, št. 12/1997, 15/1999, 
44/2007, 11/2010),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Osnovna šola 
Vincenzo e Diego de Castro (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 12/1997, 15/1999, 24/2007, 1/2008, 11/2010),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za uspo-
sabljanje Elvira Vatovec Strunjan (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 13/1997, 15/2006, 44/2007, 11/2010),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Mestna knjižnica 
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/2004, 5/2009, 
Uradni list RS, št. 5/12),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Obalne galerije 
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 24/2003, 47/2007 
in 1/2008 ter Uradni list RS, št. 5/12),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Pomorski mu-
zej Sergej Mašera Piran (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 37/2006, Uradni list RS, št. 5/12),



Stran 12076 / Št. 104 / 13. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Avditorij 
Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2004, 
105/2011),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Športni in 
mladinski center Piran (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 20/05, 17/09, 16/10 in Uradni list RS, št. 10/12),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 56/2002).

3.
Predlaga se katastrska ureditev parcel št. 51/2 k.o. Pi-

ran; št. 54/5 k.o. Piran; št. 1371/6 k.o. Portorož; št. 1371/3 
k.o. Portorož; št. 1371/4 k.o. Portorož; št. 4914/1 k.o. 
Portorož; št. 4916/21 k.o. Portorož; št. 5438/1 k.o. Porto-
rož; št. 5438/2 k.o. Portorož; št. 5439 k.o. Portorož; 868/2 
k.o. Portorož; 867/6 k.o. Portorož in št. 1456/1 k.o. Sečovlje, 
zato naj se odločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena izda po izvedbi parcelacije.

Predlaga se etažna delitev stavb št. 1553 ter 117 k.o. 
Piran, ki se nahajata na parc. št. 760 k.o. Piran, zato naj se 
odločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena izda po vzpostavitvi etažne lastnine.

Parcela št. 1998/3 k.o. Portorož se razglasi za javno 
dobro in izda odločba ter zemljiškoknjižno izvede po zemlji-
škoknjižni izvedbi denacionalizacijske odločbe.

4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-42/2011
Piran, dne 10. decembra 2013

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino 
ufficiale delle Primorske novice, No. 46/2007 – testo unico) in 
riferimento all'art. 2 e relativamente all'art. 21 della Legge sulla 
costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 
testo unico 1, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 
111/05 Sentenza della C.C., 120/06 Sentenza C.C.) 126/07, 57/09 
Sentenza C.C., 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 
20/11 – Sentenza C.C., 57/12, nel prosieguo denominata Legge 
ZGO-1), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 22ª 
seduta ordinaria il giorno 10 dicembre 2013 approva la seguente

D E L I B E R A
di istituzione dello status di demanio pubblico 

edificato di carattere locale
1.

Sugli immobili interessati, qui sotto indicati:

FABBRICATO INDIRIZZO DATI SULLE PARTICEL-
LE CATASTALI

SUPERFICIE 
IN mq

SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ di PI-
RANO

Via degli oliveti 24
Pirano

1456/1 c.c. Pirano
28/6 c.c. Pirano

2496
11628 

Scuola periferica di Portorose Via ombrata 20b, Portorose 1371/6 c.c. Portorose
1371/3 c.c. Portorose
1371/4,c.c. Portorose
1368/1 c.c. Portorose
1368/2 c.c. Portorose
1371/5 c.c. Portorose
1371/2 c.c. Portorose

1554
456
625
110
1325
36
214

SCUOLA ELEMENTARE di LUCIA Fasano 1, Portorose 4908/1 k.o. Portorose
5420/1 c.c. Portorose
5315/7 c.c. Portorose
5423 c.c. Portorose

2630
1444
618
1656

Casa di Mahnič Fasano 3, Portorose 5428 c.c. Portorose
5426/1 c.c. Portorose

446
555

Scuola periferica di Strugnano e Scuola 
dell’infanzia Morje di Lucia, Sezione Scuola 
dell’infanzia di Strugnano

Strugnano 37, Portorose 2784 c.c. Portorose
2783/1 c.c. Portorose

863
653

SCUOLA ELEMENTARE di SICCIOLE, SCUOLA 
DELL’INFANZIA
e SCUOLA PRERIFERICA VINCENZO E DIEGO 
DE CASTRO

Sicciole 78 1456/1 c.c. Sicciole
1454/2 c.c. Sicciole
1487/4 c.c. Sicciole

17.567
913
417

SCUOLA ELEMENTARE di SICCIOLE – Scuola 
periferica e asilo di Sv. Peter

Sv. Peter 13 777/1, c.c. Raven
780, c.c. Raven

6271
1784

SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO 
DE CASTRO di PIRANO

Scuola periferica di Lucia

Via Vojko 1, Pirano

Fasano 3a, Portorose

Immobile: 2630-239-3; 
parte singola n. 3 nello 
stabile 239 c.c.2630-Pira-
no, insistente sulla part. 
cat. n. 1187 c.c. Pirano
5429, c.c. Portorose

1223,40

2109
Scuola periferica Vincenzo e Diego de Castro di 
Sicciole e
Sezione della Scuola dell'infanzia La coccinella 

Sicciole 79 1456/2 k.o. Sicciole 852
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CENTRO PER L’ABILITAZIONE ELVIRA VATO-
VEC di STRUGNANO 

Strugnano 140 2014 c.c. Portorose
2000/3 c.c. Portorose
2001/6 c.c. Portorose
2009/1 c.c. Portorose
2013/5 c.c. Portorose
2013/6 c.c. Portorose
1998/5 c.c. Portorose
1998/8 c.c. Portorose
2001/2 c.c. Portorose
2002/4 c.c. Portorose
2013/7 c.c. Portorose
1998/3 c.c. Portorose

4463
1
60
433
153
52
17
68
132
87
28
463

SCUOLA DELL’INFANZIA MORJE di LUCIA

e sede della Scuola materna
LA COCCINELLA di PIRANO

Via Fasano 3, LUCIA 5483/2 c.c. Portorose
5483/3 c.c. Portorose
5445 c.c. Portorose
5446/4 c.c. Portorose
5433/3 c.c. Portorose

6243
1530
267
428
819

SCUOLA DELL’INFANZIA MORJE LUCIA, Sezio-
ne Ježek (all’interno del condominio)

Strada di Limignano 91 Immobile: 2631-3405-
101; parte singola n. 101 
nello stabile 3405 c.c. 
2631-Portorose, insisten-
te sulla particella cat. n. 
5376 c.c. Portorose

297,10

SCUOLA DELL’INFANZIA MORNARČEK  
di PIRANO

Via IX. Corpo d'Armata 44b 906/1 c.c. Pirano
903/2 c.c. Pirano
904/2 c.c. Pirano

2342
2094
389

SCUOLA DELL’INFANZIA MORNARČEK  
di PIRANO,
Sezione Barčica di Portorose

Via del Sole 20a 1373/1 c.c. Portorose
1373/4 c.c. Portorose

928
1448

CENTRO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE DI 
CAPODISTRIA SCUOLA DI MUSICA DI PIRANO

Via Levstik 8, Pirano 692 c.c. Pirano 108

GALLERIE COSTIERE DI PIRANO Piazza Tartini 3 760, c.c. Pirano – parti 
dell'edificio n. 1553 e 117 
c.c. Pirano
Immobile: 2630-1354-
4: parte singola n. 4 
nell'edificio 1354 c.c. 
2630-Pirano, insistente 
sulla particella catastale. 
n. 757 c.c. Pirano

385

24

Galleria di Herman Pečarič Via Lenin 2, Pirano 1196, c.c. Pirano 119
MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA  
DI PIRANO

Riva Cankar 3, Pirano 1185 c.c. Pirano 323

Casa di Tona a Sv. Peter Sv. Peter 88 1077 c.c. Raven
1082 c.c. Raven
1087 c.c. Raven
1083 c.c. Raven

361
528
127
275

EDIFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE  
DI PIRANO

Piazza Tartini 2, Pirano Immobile: 2630-132-
4: parte singola n. 4, 
nell'edificio n. 132 c.c. 
2630-Pirano, insistente 
sulla particella catastale n. 
756 c.c. Pirano

3.528 

BIBLIOTECA CIVICA DI PIRANO Via Župančič 4, Pirano Immobile: 2630-241-
1: parte singola n. 1 
nell'edificio n. 241 c.c. 
2630-Pirano, insistente 
sulla particella catastale n. 
1194, c.c. Pirano

387,90

ARCHIVIO REGIONALE DI PIRANO Via Salvore 5 Immobile: 2630-145-
1: parte singola n. 1 
nell'edificio n. 145 c.c. 
2630-Pirano, insistente 
sulla particella catastale. 
n. 1091 c.c. Pirano: 

354,20

CASA DELLA DIFESA Via IX. Corpus d'Armata 44a, 
Pirano

901/3, c.c. Pirano 918
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CIMITERO DI PIRANO Fiesso 1 12 c.c. Pirano
13 c.c. Pirano
14 c.c. Pirano
15 c.c. Pirano
51/1 c.c. Pirano
52/1 c.c. Pirano
51/2 c.c. Pirano
52/2 c.c. Pirano
55 c.c. Pirano
54/5 c.c. Pirano

11555
22
66
198
1214
349
1344
136
224
1613

Cimitero di Padna 1078, c.c. Nova vas 980
CENTRO CULTURALE, CONGRESSUALE E 
PROMOZIONALE AVDITORIJ DI PORTOROSE

Via ombrata 10
Portorose

1696/2, c.c. Portorose
1696/1 c.c. Portorose
1692/3 c.c. Portorose
1692/7 c.c. Portorose
1692/9 c.c. Portorose
1697/2 c.c. Portorose
1698/1 c.c. Portorose
1698/2 c.c. Portorose

1592
338
3294
147
82
895
240
266

POLIAMBULATORIO DI PIRANO
Poliambulatorio di Lucia

5528/2 c.c. Portorose: 11037

Poliambulatorio a Pirano Via Župančič 10, Pirano Immobile: 2630-264-
1, 2, 3: parti singole n. 
1,2,3 tutte appartenenti 
all'edificio n. 264 c.c. 
2630-Pirano, insistente 
sulla particella catastale n. 
1202 c.c. Pirano

totale 1118

Poliambulatorio a Sicciole Sicciole 44 3015 k.o. Sicciole 1105
CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO Fasano 5

Portorose
Stadio di Pirano Palestra ed altri impianti, campo 

di calcio
8/1 c.c. Pirano 18879

Parco sportivo di Lucia:
Palazzetto dello sport di Lucia, Palazzo prefabbri-
cato a Lucia, campi esterni, l'edificio all'indirizzo di 
Fasano 5 ed altri fabbricati

Immobili: 2631-3626-
1,2,3: parti singole n. 1, 
2, 3 nell'edificio 3626 c.c. 
2631-Portorose, insistente 
sulla particella catastale. 
n. 4908/2, c.c. Portorose
4914/1, c.c. Portorose
4916/21 c.c. Portorose
5436/2 c.c. Portorose
5436/1 c.c. Portorose
5438/1 c.c. Portorose
5438/2 c.c. Portorose
5439 c.c. Portorose
4907/1 c.c. Portorose
4905/2 c.c. Portorose
868/2 c.c. Portorose e 
867/6 c.c. Portorose, 
fabbricato n. 1281
868/4 c.c. Portorose

totale 
2.136,10

992
826
377
528
1770
1382
366
3545
148
833 e
726

101

è costituito lo status di demanio pubblico edificato di carattere locale.

2.
Gli immobili di cui sopra acquisiscono lo status di bene 

demaniale edificato sulla scorta della decisione dichiarativa 
rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pi-
rano in ottemperanza ai vigenti doveri d’ufficio. Passata in 
giudicato la decisione in questione, la stessa viene inviata 
in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavola-
zione dello status di bene demaniale edificato di carattere 
locale relativamente agli immobili, di cui al pt.1 della pre-
sente delibera.

Le basi giuridiche su cui poggia l'atto di costituzione del 
demanio pubblico edificato di rilevanza locale sugli immobili, 

insistenti sulle particelle catastali, e sui relativi fabbricati 
siti sopra le stesse, affidati in gestione, sono stabilite dalla 
normativa comunale, conformemente all'art. 2 della Legge 
sugli enti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 
17I/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45I/94, 8/96, 18/98, 31/00, 36/00 
e 127/06), come segue:

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico Giardino d'in-
fanzia »La Coccinella« Pirano (Bollettino ufficiale delle Primors-
ke novice, n. 13/97, 1/08, 11/10),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico Giardino d'in-
fanzia Morje di Lucia (Bollettino ufficiale delle Primorske novi-
ce, n. 13/97, 3/08, 11/10),
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– Decreto di fondazione dell'ente pubblico Giardino d'in-
fanzia Mornarček di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske 
novice, n. 13/97, 3/08, 11/10),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico – Scuola ele-
mentare di Sicciole (nello stesso decreto anche Scuola ma-
terna) (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 12/1997, 
15/1999, 44/2007, 11/2010),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elemen-
tare Ciril Kosmač di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske 
novice, n. 12/1997, 15/1999, 32/2006, 44/2007, 11/2010),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico – Scuola ele-
mentare di Lucia (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, 
n. 12/1997, 15/1999, 44/2007, 11/2010),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico – Scuola ele-
mentare Vincenzo e Diego de Castro (Bollettino ufficiale del-
le Primorske novice, n. 12/1997, 15/1999, 24/2007, 1/2008, 
11/2010),

– Decreto di fondazione dell'ente pubblico – Centro di 
abilitazione Elvira Vatovec Strugnano (Bollettino ufficiale delle 
Primorske novice, n. 13/1997, 15/2006, 44/2007, 11/2010),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico – Bibliote-
ca civica di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, 
n. 7/2004, 5/2009, Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/12),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico – Gallerie 
costiere di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, 
n. 24/2003, 47/2007 e 1/2008, nonché Gazzetta ufficiale della 
RS, n. 5/12),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico – Museo 
del mare Sergej Mašera di Pirano (Bollettino ufficiale delle 
Primorske novice, n. 37/2006, Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 5/12),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico – »Avdi-
torij« Portorose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, 
n. 46/2004, 105/2011),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico – Centro 
sportivo e giovanile di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primors-
ke novice, n. 20/05, 17/09, 16/10 e Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 10/12),

– Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico Poliam-
bulatorio di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, 
n. 56/2002).

3.
Si propone la regolamentazione delle parcelle catastali 

n. 51/2 c.c. Pirano; n. 54/5 c.c. Pirano; n. 1371/6 c.c. Portorose; 
n. 1371/3 c.c. Portorose; n. 1371/4 c.c. Portorose; n. 4914/1; 
c.c. Portorose; n. 4916/21 c.c. Portorose; n. 5438/1 c.c. Por-
torose; n. 5438/2 c.c. Portorose; n. 5439 c.c. Portorose, 868/2 
c.c. Portorose, 867/6 c.c. Portorose e n. 1456/1, c.c. Sicciole, 
per cui la decisione sull'istituzione del demanio pubblico edifi-
cato di carattere locale potrà essere emanata solo in seguito a 
parcellazione già eseguita.

Si propone di eseguire la divisione di piani negli edifici 
condominiali n. 1553 e 117 c.c di Pirano, siti sulla particella 
n. 760 c.c. Pirano; seguirà quindi il rilascio della decisione sulla 
costituzione del demanio pubblico edificato di carattere locale 
che potrà essere emanata, però, soltanto dopo l'istituzione 
della comproprietà dei piani.

La particella catastale n. 1998/3 c.c. Pirano sarà dichia-
rata bene demaniale pubblico sulla scorta della decisione di-
chiarativa, a cui seguirà la rispettiva voltura tavolare, dopo che 
sarà eseguita l’intavolazione di quanto nella decisione sulla 
denazionalizzazione.

4.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 478-42/2011
Pirano, 10 dicembre 2013

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PTUJ

3804. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja 
javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 – Odl. US) in 20. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (Uradni list RS, 
št. 89/08 in 10/09) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 34. seji 
dne 18. 11. 2013, Občinski svet Občine Ormož na 26. seji 
dne 18. 11. 2013, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 
23. seji dne 28. 11. 2013 in Občinski svet Občine Sveti Tomaž 
na 22. seji dne 25. 11. 2013 sprejeli 

S K L E P
o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja 

javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

1.
Andrej Brence se z dnem 1. 1. 2014, imenuje za vršilca 

dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - 
Ormož za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ 
za eno leto.

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 100-35/2013
Ptuj, dne 18. novembra 2013

Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.

Št. 100-17/2013 1/80
Ormož, dne 18. novembra 2013

Župan
Občine Ormož
Alojz Sok l.r.

Št. 03230-5/2013-7
Središče ob Dravi, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Središče ob Dravi

Jurij Borko l.r.

Št. 007-29/2013 01/zh
Sveti Tomaž, dne 25. novembra 2013

Župan
Občine Sveti Tomaž

Miro Cvetko l.r.

SLOVENSKE KONJICE

3805. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
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(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 
– popr.) in 110/11 – ZDIU12) ter 94. člena Statuta Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu 2 proračuna Občine  
Slovenske Konjice za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 107/12 in 19/13) se prvi odstavek 
2. člena spremeni in glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.524.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.353.473
70 DAVČNI PRIHODKI 9.407.716

700 Davki na dohodek in dobiček 8.068.616
703 Davki na premoženje 745.200
704 Domači davki na blago in storitve 593.900

71 NEDAVČNI PRIHODKI  945.757
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 727.800
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 27.433
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.800
714 Drugi nedavčni prihodki 150.724

72 KAPITALSKI PRIHODKI 217.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 142.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 75.000

73 PREJETE DONACIJE 20.607
730 Prejete donacije iz domačih virov 20.607

74 TRANSFERNI PRIHODKI  4.932.820
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  1.105.878
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  3.826.942
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.459.752

40 TEKOČI ODHODKI 2.788.787
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 579.926
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 99.354
402 Izdatki za blago in storitve 1.837.356
403 Plačila domačih obresti 63.000
409 Rezerve 209.151

41 TEKOČI TRANSFERI 4.915.488
410 Subvencije  206.812
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.005.392
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 291.499
413 Drugi tekoči domači transferi 1.411.785

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.201.854
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.201.854

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 553.623
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 43.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 510.623
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.935.752

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (75) 0

75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 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 (44) 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 (50) 550.000
50 ZADOLŽEVANJE 550.000

500 Domače zadolževanje 550.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 392.780

55 ODPLAČILA DOLGA 392.780
550 Odplačila domačega dolga 392.780

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.778.532

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 157.220
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 1.935.752
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 1.778.532

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0011/2013-2(110)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3806. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Slovenske 
Konjice

Na podlagi 74. 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, 57012 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 29. člena 
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Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o vsebi-
ni programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pri-
spevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine 
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
na območju Občine Slovenske Konjice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavb-

nih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjic, ki ga je 
septembra 2013 izdelalo podjetje ZaVita d.o.o., in merila za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske 
Konjice.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, 

na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč 
s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega 
prispevka.

– Komunalna oprema 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 ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku-
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Občine Slovenske Konjice je izdelan v skladu z uredbo, ki dolo-
ča vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:

– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Obči-
ne Slovenske Konjice;

– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme 
na območju Občine Slovenske Konjice;

– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in 
predvidene komunalne opreme;

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih;

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti 
komunalne opreme;

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Slovenske Konjice sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo v Občini Slovenske Konjice:

– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– toplovod (oznaka obračunskih območij T);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega 

območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme 

s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, 
ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Pro-
gram opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine 
Slovenske Konjice.

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 

oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.

II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 

formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KPi komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme
– Ap površina parcele (m2)
– At neto tlorisna površina objekta (m2)
– K faktor dejavnosti
– Dpi delež površine parcele pri izračunu komunalnega 

prispevka
– Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Cpi indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-

tra parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju

– Cti indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-
tra neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo na obračunskem območju.

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način:

pri čemer je:
– KPi izračunani komunalni prispevek za posamezno 

vrsto komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje

– KP celotni izračunani komunalni prispevek
– i indeks rasti cen v gradbeništvu.

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, 
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se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi 
meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prej-
šnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s 
faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva 
kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2.

6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-

nalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan 
v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, 
če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se 
za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna 
površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe 
tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, 
ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino 
objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto 
tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno 
površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega 
objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek 
obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po 
naslednji formuli:

pri čemer je:
– KPi komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme
– AtO neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– AtN neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K faktor dejavnosti
– Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Cti stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlo-

risne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če 
se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun 
komunalnega prispevka:

– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le 
neto tlorisna površina objekta,

– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo 
priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna 
površina objekta.

(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se upora-
bljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opre-
mljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za 
komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, 
za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt 
priključeval že v preteklosti, pa se upošteva zgolj del, vezan 
na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. 
Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek ob-
računa. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 

Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede 
po naslednjem postopku:

a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opre-
mo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po 
naslednji formuli:

pri čemer je:
– KPiO komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme, na katero se je objekt
priključeval že v preteklosti

– AtO neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– AtN neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K faktor dejavnosti
– Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Cti stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlo-

risne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opre-
mo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:

pri čemer je:
– KPiN komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme, na katero se objekt
priključuje na novo

– Ap površina parcele (m2)
– At neto tlorisna površina objekta (m2)
– K faktor dejavnosti
– Dpi delež površine parcele pri izračunu komunal-

nega prispevka
– Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Cpi indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-

tra parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju

– Cti indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-
tra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju.

(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste ob-
stoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spre-
minja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja 
dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru 
se izvede po naslednji formuli:

pri čemer je:
– KPi komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme
– At neto tlorisna površina stavbe (m2)
– KN faktor dejavnosti novega objekta
– KO faktor dejavnosti obstoječega objekta
– Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Cti stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlo-

risne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spre-
minja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, 
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se 
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne po-
vršine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu 
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi 
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namemb-
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nosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za 
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, 
kateremu se namembnost spreminja.

(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komu-
nalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posame-
znih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izra-
čunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. 
Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s 
podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo ure-
jajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi 
za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove 
komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že 
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na 
podlagi tega odloka po naslednji formuli:

pri čemer je:
– CpiS skupni stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele z določeno komunalno opremo na obra-
čunskem območju, na katerem se na novo ureja 
komunalna oprema

– CtiS skupni stroški opremljanja kvadratnega me-
tra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo na obračunskem obmo-
čju, na katerem se na novo ureja komunalna 
oprema

– CpiN stroški opremljanja kvadratnega metra parcele 
z določeno novo komunalno opremo na obra-
čunskem območju (območje, ki se opremlja z 
novo komunalno opremo)

– CtiN stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlo-
risne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju (območje, ki 
se opremlja z novo komunalno opremo)

– CpiO obstoječi stroški opremljanja kvadratnega me-
tra parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju, določeni s tem odlokom

– CtiO obstoječi stroški opremljanja kvadratnega me-
tra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju, 
določeni s tem odlokom.

7. člen
(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene 

komunalne opreme znašajo:
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Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje Vrednost  
[€]

Ceste OBO_C_1 22.447.438,10
Kanalizacijski sistem 1 OBO_K_1 3.266.251,87
Kanalizacijski sistem 2 OBO_K_2 301.882,16
Kanalizacijski sistem 3 OBO_K_3 302.976,48
Kanalizacijski sistem 4 OBO_K_4 241.810,50
Kanalizacijski sistem 5 OBO_K_5 295.683,47
Vodovod OBO_V_1 11.243.319,87
Toplovod Slovenske Konjice OBO_T_1 447.568,01
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 1.630.686,83
Javne površine in parkirišča OBO_JP_1 1.737.178,19

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto 
kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo 
na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Površine parcel 
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena ne enoto  
[EUR/m2]

Ceste OBO_C_1 8.277.895,46 22.447.438,10 2,712
Kanalizacijski sistem 1 OBO_K_1 2.665.493,31 3.266.251,87 1,225
Kanalizacijski sistem 2 OBO_K_2 392.088,10 301.882,16 0,770
Kanalizacijski sistem 3 OBO_K_3 382.091,15 302.976,48 0,793
Kanalizacijski sistem 4 OBO_K_4 319.952,53 241.810,50 0,756
Kanalizacijski sistem 5 OBO_K_5 467.550,24 295.683,47 0,632
Vodovod OBO_V_1 6.837.784,93 11.243.319,87 1,644
Toplovod Slovenske Konjice OBO_T_1 384.782,33 447.568,01 1,163
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 8.277.895,46 1.630.686,83 0,197
Javne površine in parkirišča OBO_JP_1 8.277.895,46 1.737.178,19 0,210

(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto 
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo 
na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Neto tlorisne  
površine objektov 

[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena ne enoto  
[EUR/m2]

Ceste OBO_C_1 1.675.231,17 22.447.438,10 13,400
Kanalizacijski sistem 1 OBO_K_1 696.596,36 3.266.251,87 4,689
Kanalizacijski sistem 2 OBO_K_2 60.552,20 301.882,16 4,985
Kanalizacijski sistem 3 OBO_K_3 64.076,20 302.976,48 4,728
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Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Neto tlorisne  
površine objektov 

[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena ne enoto  
[EUR/m2]

Kanalizacijski sistem 4 OBO_K_4 46.365,59 241.810,50 5,215
Kanalizacijski sistem 5 OBO_K_5 74.319,14 295.683,47 3,979
Vodovod OBO_V_1 1.275.504,23 11.243.319,87 8,815
Toplovod Slovenske Konjice OBO_T_1 144.678,09 447.568,01 3,094
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 1.675.231,17 1.630.686,83 0,973
Javne površine in parkirišča OBO_JP_1 1.675.231,17 1.737.178,19 1,037

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo 
in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov držav-
nega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta 
ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor 
dejavnosti po tem odloku 1.

11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti 

na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne 
obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, 
ki je na območju ni.

(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se 
nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastruk-
turo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno 
dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki 
in javne površine.

III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z od-

ločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občin-

ska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opre-

mljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v 
zavezančevem imenu;

– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače 
dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta 
spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno po-
vršino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka.

8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega 

odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gra-
dnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

9. člen
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izra-

čunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne po-

vršine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je 
Dpi:Dti= 0,3:0,7. Tako je delež površine parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka (Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,7.

10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 

ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne kla-
sifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor 
dejavnosti po tem odloku je:

Klas. št. Klasifikacija Faktor K
11100 Enostanovanjske stavbe 1,0
11210 Dvostanovanjske stavbe 1,1
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,1
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,7
121 Gostinske stavbe 1,2
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,2
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,2
12303 Bencinski servisi 1,3
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 1,3
125 Industrijske stavbe in skladišča 0,8
126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,7
12650 Športne dvorane 0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12714 Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe 0,7
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7
24110 Športna igrišča 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,7
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(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka 
prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O 
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve ali-
neje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komu-
nalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje 
alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mese-
cev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil 
njegovo namembnost.

(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je 
dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi 
odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva 
prejema pritožbe.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi na-
membnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunal-
nega prispevka.

13. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna 

Občine Slovenske Konjice.
(2) Občina Slovenske Konjice lahko sredstva zbrana po 

tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih 
zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna.

14. člen
Komunalni prispevek zavezanec lahko plača v enkratnem 

znesku, lahko pa se zavezanec z Občino Slovenske Konjice 
dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V 
slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, 
ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komu-
nalnega prispevka.

15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo za-

vezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo 
posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil 
o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža 
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.

16. člen
(1) 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. Pogodba o 
opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja pro-
storsko načrtovanje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka 
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
Občini Slovenske Konjice za izvedbo komunalne opreme, ki jo 
je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunal-
nega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno 
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere 
investitor je.

17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 
30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infra-

strukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo nepro-

fitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobra-

ževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu 
s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor 
je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali 
države.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 11/12).

(2) V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer inve-
stitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži 
popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem 
uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka 
uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 11/12).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0010/2013
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu industrijske cone 
Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti 
Leskovar) – fazna gradnja objekta 1

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske 
Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) je Občinski svet Ob-
čine Slovenske Konjice na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske 
Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar)  

– fazna gradnja objekta 1

1. člen
(1) Za območje obravnave je izdelan Odlok o spremem-

bah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske 
cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar), ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/08.

(2) V odloku ni natančneje določena faznost gradnje 
večjega objekta 1. Ker investitor ne more zagotoviti finančnih 
sredstev za objekt v celoti, del programa v objektu pa nujno 
potrebuje, želi graditi objekt v fazah.

2. člen
(1) Na koncu 4. člena se dodajo trije novi odstavki, ki se 

glasijo:
»Na območju zazidalnega načrta industrijske cone Slo-

venske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar – Uradni list RS, 
št. 45/08), je možna gradnja nezahtevnih in enostavnih objek-
tov ob upoštevajo določila veljavnega predpisa, ki omogoča 
gradnjo tovrstnih objektov.
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Na zemljiških parcelah stanovanjskih objektov 2 in 3 je do-
voljena gradnja naslednjih vrst objektov: majhna stavba (garaža, 
zimski vrt, nadstrešek) ali majhna stavba kot dopolnitev obstoječe 
pozidave (lopa, senčnica, vetrolov, manjši zimski vrt …), priključek 
na objekte gospodarske javne infrastrukture.

Na območju obstoječih objektov in predvidenega poslov-
no gostinskega objekta 1 – so dovoljenji naslednji objekti: 
nadstrešek, varovalna ograja, podporni zid, zimski vrt, priklju-
ček na objekte gospodarske javne infrastrukture, objekt za 
oglaševanje.

(2) Možna je delna sprememba namembnosti v objektu 1, 
ki ne sme biti v nasprotju z vrsto podrobne namenske rabe v 
območju, kjer objekt stoji. Vsi ostali pogoji in predhodno dovo-
ljena namembnost ostanejo v veljavi.

(3) Z umestitvijo in gradnjo vseh vrst objektov dovoljene 
vrednosti FZ=0.8 in FI=2.4 na posamezni zemljiški parceli ne 
smejo biti prekoračene.«

3. člen
Za prvim sklopom 5. člena – pogoji za oblikovanje 

objekta 1 – se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– objekt 1 bo grajen v fazah. Velikost in višina 1. faze sta 

razvidni iz situacije v elaboratu št. 17/13-ZN/SP, izdelal BIRO 
2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., v avgustu 2013.«

4. člen
V 6. členu se dopolni šesta alineja, kjer se za piko doda 

novi tekst, ki se glasi: »Objekt 1 je možno graditi v okviru pred-
pisanih gabaritov in predpisane oblike po fazah.«

5. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2013
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3808. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 18/10) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.

št. 1335/56 cesta, v izmeri 430 m2, k.o. 1113 – Žiče. Za na-
vedeno parcelo z ID znakom 1113-1335/56-0 se pri k.o. 1113 
– Žiče vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, 
Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na pre-

dlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Sloven-
ske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 47802-0003/2013-2(132)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3809. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 18/10) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. 

št. 1588/6 pot, v izmeri 54 m2, k.o. 1105 – Škalce. Za nave-
deno parcelo z ID znakom 1105-1588/6-0 se pri k.o. 1105 – 
Škalce vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, 
Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na pre-

dlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Sloven-
ske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 37101-0056/2010(132)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3810. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 18/10) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. 

št. 1352/2 pot, v izmeri 40 m2, parc. št. 1352/3 pot, v izmeri 299 
m2, parc. št. 1353/5 pot, v izmeri 121 m2, parc. št. 1353/7 pot, 
v izmeri 28 m2 in parc. št. 1353/8 pot, v izmeri 130 m2, vse k.o. 
1115 – Slovenske Konjice. Za navedene parcele z ID znakom 
1115-1352/2-0, 1115-1352/3-0,1115-1353/5-0, 1115-1353/7-0 
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in 1115-1353/8-0 se pri k.o. 1115 – Slovenske Konjice vpiše 
lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na 

predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske 
Konjice, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine 
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu 
tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 37101-0033/2012(132)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3811. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 18/10) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. 

št. 1180/1 pot, v izmeri 262 m2, k.o. 1106 – Bezina. Za 
navedeno parcelo z ID znakom 1106-1180/1-0 se pri k.o. 
1106 – Bezina vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske 
Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 
5883814000.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenske Konjicah na pre-

dlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Sloven-
ske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 47802-0009/2013-2(132)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

3812. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 18/10) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. 

št. 1096/2 pot, v izmeri 515 m2, k.o. 1116 – Slemene. Za 
navedeno parcelo z ID znakom 1116-1096/2-0 se pri k.o. 
1116 – Slemene vpiše lastninska pravica za Občino Sloven-
ske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 
5883814000.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah na pre-

dlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Sloven-
ske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 37101-0005/2012(132)
Sveti Jernej, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

PUCONCI

3813. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
za leto 2013, št. 2/2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 16., 
101. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 
66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Pu-
conci na 23. seji dne 12. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci  

za leto 2013, št. 2/2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2013 se 

spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 
št. 2/2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.602.650

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.747.001

70 DAVČNI PRIHODKI 4.748.731

700 Davki na dohodek in dobiček 4.140.881

703 Davki na premoženje 339.350
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704 Domači davki na blago in storitve 268.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 998.270

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 446.064

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Globe in druge denarne kazni 2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000

714 Drugi nedavčni prihodki 560.706

72 KAPITALSKI PRIHODKI 426.156

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 10.150

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 416.006

73 PREJETE DONACIJE 5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.424.493

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 5.980.193

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 4.444.300

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 22.411.985

40 TEKOČI ODHODKI 12.371.172

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 336.627

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 57.545

402 Izdatki za blago in storitve 2.070.501

403 Plačila domačih obresti 83.000

409 Rezerve 9.823.499

41 TEKOČI TRANSFERI 2.705.449

410 Subvencije 333.007

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.579.750

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 226.547

413 Drugi tekoči domači transferi 566.145

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.883.089

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.883.089

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 452.275

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 392.245

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 60.030

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –5.809.335

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 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 4.440

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 4.440

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 4.440

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –4.440

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.500.000

50 ZADOLŽEVANJE 2.500.000

500 Domače zadolževanje 2.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 100.905

55 ODPLAČILA DOLGA 100.905

550 Odplačila domačega dolga 100.905

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.414.681

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.399.095

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –3.414.681

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 3.414.681
«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0029/2013
Puconci, dne 12. decembra 2013

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo 
»Boldirev« na Pragerskem

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, 
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št. 94/07, 27/08, 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) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska 
Bistrica na 20. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo 
»Boldirev« na Pragerskem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Boldirev« 
na Pragerskem se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu za 
stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 50/06.

(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu 
za stanovanjsko zazidavo Boldirev (dalje OLN) je izdelal IBIS 
d.o.o., Slovenska Bistrica, projekt štev. 69/08, junij 2013.

2. člen
(sestavni deli OLN)

Sestavni deli OLN so:
– tekstualni del sprememb in dopolnitev (odlok),
– grafični del sprememb in dopolnitev (odlok).

II. UREDITVENO OBMOČJE OLN

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

V poglavju II. Ureditveno območje OLN, se 4. člen, ki 
opredeljuje funkcijo ureditvenega območja spremeni tako, da 
glasi:

»Ureditveno območje je funkcionalno razdeljeno na dva 
sklopa. Severni in osrednji del območja je namenjen večjemu 
trgovskemu centru s pripadajočimi parkirnimi prostori in nepozi-
danim prostorom za skladiščenje blaga. Južni del ureditvenega 
območja je namenjen gradnji manjšega naselja nizkoenergij-
skih individualnih stanovanjskih hiš.«

4. člen
(vplivno območje)

5. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Vplivno območje prostorske ureditve obsega v času 

gradnje:
– vse parcele oziroma dele parcel znotraj sklenjene meje 

ureditvenega območja.
Vplivno območje v času uporabe obsega:
– parcele znotraj območja sklenjene meje ureditvenega 

območja,
– del parcel, po katerih bo zgrajena primarna infrastruk-

tura za potrebe območja.
Prikaz skupnega vplivnega območja je razviden iz lista 

št. 3.3 Prikaz skupnega vplivnega območja v merilu 1:500.
Vplivno območje za določitev strank v postopku za prido-

bitev gradbenega dovoljenja sega izven ureditvenega območja 
OPPN.

Vplivno območje za določitev strank v postopku za prido-
bitev gradbenega dovoljenja znotraj območja: gradnja objektov 
znotraj ureditvenega območja mora biti skladna z regulacijskimi 
elementi (odmiki, gradbeno linijo in gradbeno mejo) prikazani na 
načrtu: Tehnični elementi za zakoličenje objektov (list št. 2.4).«

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Prvi odstavek 7. člena se nadomesti s sledečim besedi-
lom:

»Območje je razdeljeno na 8 gradbenih parcel, velikosti 
od 403,00 m2 do 7339,00 m2, na katerih so umeščeni na severu 
in osrednjem delu večji trgovski center dimenzije ca. 30,00 x 
60,00 m, s pripadajočimi parkirnimi prostori in nepozidanim pro-
storom za skladiščenje blaga ter zadrževalno razbremenilnim 
objektom. Južni del območja predvidenih 6 nizkoenergijskih 
individualnih stanovanjskih hiš«.

6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Celoten 8. člen se nadomesti s sledečim besedilom:
»(1) Dimenzije in umestitve objektov v prostor, tlorisni in 

višinski gabariti ter velikost in zmogljivost objektov so prikazani 
v kartografskih prilogah.

Prikazano je območje pozidave, kjer lahko stoji objekt 
ob upoštevanju odmikov od sosednjih parcelnih mej, odmika 
od ceste. Območje objektov v kartografski prilogi je načelno. 
Gradbena linija na cestno stran je fiksna, odstopanja so možna 
zgolj na dvoriščno stran.

(2) Trgovski center je zasnovan kot pritličen objekt, 
tlorisno nepravilne oblike, okvirnega tlorisnega gabarita 
30,00 x 60,00 m in višinskega gabarita maks. 8,00 m + 1,00 m. 
Objekt ima pretežno ravno streho, le na vzhodnem robu se le-ta 
prelevi v strmo zeleno naklonsko streho, ki se pri tleh spoji z 
okoliškim terenom (zvezni prehod). Območje vhoda v trgovski 
objekt ter terasa kavarnice so pokriti z nadstrešnico. Trgovski 
center je oblikovan sorazmerno sodobno, a se z uporabo 
naravnih materialov, kot je les na fasadi (ob vhodnem delu 
objekta/severna stran) ter izvedbo ekstenzivno zazelenjene 
ravne strehe sonaravno vključuje v obstoječe okolje.

Pogoji za urejanje zelenih površin: Ureditev vseh povr-
šin mora omogočati neoviran dostop in uporabo funkcionalno 
oviranim osebam. Tlakovane površine ob objektu naj bodo 
nivojsko izenačene s površinami parkirišča ali v obliki dvignje-
nega obhodnega pločnika okoli objekta. Površine parkirišča je 
priporočeno izvajati v asfaltu zaradi kontroliranega odvajanja 
meteornih vod. V skladu s predpisi mora biti zagotovljeno 
zadostno število parkirnih mest vključno z zadostnim številom 
parkirnih mest za invalide. Do prostora za zbiranje odpadkov 
mora biti omogočen dostop za prevzemanje in odvoz odpadkov 
s strani za to pooblaščene organizacije. Območje naj vključuje 
številne zelene površine in načrtovano zasaditev dreves. Vzpo-
stavljen mora biti zeleni rob trgovskega centra na južni strani ter 
poudarjena zasaditev dreves vzdolž nove prometnice ob stano-
vanjskih objektih. Ozelenitev površin naj se izvaja z avtohtonimi 
rastlinskimi vrstami. Drevesa naj bodo posajena v smiselnem 
številu glede na izbrano vrsto dreves in njihovo predvideno rast.

Na severovzhodnem, vzhodnem in jugovzhodnem robu 
ureditvenega območja OLN se predvidi in izvede daljša hribina, 
ki vzpostavlja vizualno in akustično bariero.

(3) Stanovanjski objekti povzemajo tradicionalno po-
dobo individualnih stanovanjskih hiš v širšem območju. Eta-
žnost stanovanjskih enot je P+M. Načrtovana sta dva tipa 
stanovanjskih enot, večji (vključuje dodaten prostor v pritličju 
in teraso v nadstropju) ter manjši. Objekti so zasnovani ra-
cionalno in kompaktno, zlasti iz vidika energijske varčnosti. 
Streha je simetrična dvokapnica v naklonu 38° (kritina temne 
barve). Posamezna stanovanjska enota se z večjimi stekle-
nimi površinami odpira na jug, s čimer koristi solarne pribit-
ke, obenem je popolnoma zaprta proti severni strani, kjer so 
sicer toplotne izgube največje. Severna fasada je obložena 
z oblogo iz lesa in vzpostavlja močan element oblikovanja 
območja. Vse preostale stranice objekta so izvedene s fa-
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sadnim ometom, barva fasade pastelnih odtenkov. Parkirna 
mesta so nadstrešena z enostavnimi nadstrešnicami iz le-
sene skeletne konstrukcije.«

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA 

NANJO

7. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Ureditev dovoznih cest: Za napajanje novih stanovanj-

skih objektov je treba urediti stranski dovozni ulici za šest par-
cel in glavno dovozno ulico z začasnim obračališčem na me-
stu predvidenega križišča z Levstikovo ulico. Gabarit stranske 
dovozne ulice je predviden v širini 3,5 m (utrjenega vozišča) 
+ 2 x 2,75 m bankin. V območju predvidenem za stanovanjsko 
gradnjo se uvedejo ukrepi za umirjanje prometa, in sicer z 
omejitvijo hitrosti na 30 km/h, ter s segmentnim dvigom nivoja 
vozišča na nivo pločnikov.

Gabarit glavne dovozne ulice tako do stanovanjskih 
objektov kot trgovskega objekta je predviden v širini 2 x 2,50 m 
(vozišča – asfalt) + 2 x 1,00 m bankin, utrjenih in urejenih kot 
zeleni pas. Uvozni priključni radij iz glavne regionalne ceste na 
dovozno cesto območja je 8,00 m, izvozni iz le-te na glavno 
cesto je 10,00 m. Obračališče je primerno za obračanje inter-
ventnih, gasilskih in drugih vozil (npr. za odvoz smeti).«

8. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

Celoten 11. člen se nadomesti s sledečim besedilom:
»Obstoječi javni vodovod Ø140 mm poteka ob Ptujski ce-

sti in ob vzhodni parcelni meji. Za potrebe napajanja je potreb-
na zamenjava obstoječega cevovoda s cevmi iz duktilne litine 
DN 150 mm, na mestih prevezav je potrebno postaviti betonske 
jaške s povoznimi LŽ pokrovi z napisom VODOVOD, vstopnimi 
lestvami iz nerjavečega materiala in urejenim odvodnjavanjem. 
V jaške se vgradijo zaporni elementi.

Za območje pozidave se izvede priključek na zamenjan 
cevovod iz duktilne litine DN 150 mm, na mestu priključitve je 
potrebno izvesti betonski jašek s povoznimi LŽ pokrovi z napi-
som VODOVOD, vstopnimi lestvami iz nerjavečega materiala 
in urejenim odvodnjavanjem.

Napajalni cevovod za predvidene objekte se izvede s 
cevmi iz duktilne litine DN 100 mm. Predvideni objekti se 
priključijo na nov cevovod iz duktilne litine DN 100 mm (vsak 
objekt posebej) preko navrtnega zasuna DN 100 mm, isto-
časno pa se vgradijo tudi zaporne palice in obbetonirane 
ventilske kape 125 mm. Od navrtnih zasunov do vodomernih 
jaškov se položijo cevi PE DN 32 mm. PVC vodomerni jaški 
s PVC ali LŽ pokrovom (za vsak objekt posebej), se posta-
vijo na zemljišču investitorja, in sicer čim bližje parcelni meji 
z vedno zagotovljenim dostopom upravljavcu vodovodnega 
sistema. V jaške se vgradijo vodomeri opremljeni z oddaj-
nikom, ki avtomatsko zaznava porabo vode za posamezno 
stanovanjsko enoto.

Za potrebe trgovskega centra se v betonski vodomerni 
jašek s povoznimi LŽ pokrovi z napisom VODOVOD, vstopnimi 
lestvami iz nerjavečega materiala in urejenim odvodnjavanjem, 
vgradi kombiniran vodomer z oddajnikom, ki avtomatsko za-
znava porabljeno vodo (dimenzije določi projektant).

V naselju je urejeno hidratno omrežje, za obravnavano 
pozidavo je predvidena gradnja enega novega nadzemnega 
hidranta NH 80. Gasilski dom Pragersko je oddaljen ca. 500 m.

Prestavitve cevovodov, položitev novih cevovodov, izved-
ba priključkov in vgradnjo vodomerov lahko opravi le upravlja-
vec vodovodnega sistema. Investitorju na trasi izvedenih vodo-
vodnih priključkov, ter obstoječih in novozgrajenih napajalnih 

cevovodov ni dovoljeno graditi nadzemnih ali podzemnih objek-
tov, saditi dreves ali drugih trajnih nasadov ter postavljati škarp, 
ograj ali drogov. Zagotoviti je potrebno služnostne pravice za 
vsa zemljišča, po katerih bodo potekali cevovodi in priključki. 
Izvesti je potrebno geodetski posnetek vseh prestavljenih in 
novo zgrajenih cevovodov ter hišnih priključkov in ga predati 
upravljavcu sistema.«

9. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)

Celoten 12. člen se nadomesti s sledečim besedilom:
»Na obravnavanem območju bo zgrajena kanalizacija 

v ločenem sistemu za odvajanje padavinskih in komunalnih 
odpadnih vod.

Odvajanja fekalne kanalizacije
Fekalno kanalizacijo se priključuje na vakuumski jašek 

fekalne kanalizacije, ki se nahaja na parcelni meji. Od predvi-
denih stavb do fekalnega vakuumskega jaška na parcelni meji 
z oznako RJ 228A (KT=251,40; KD=250,39) se izvede gravita-
cijski priključek – interna kanalizacija za celotno področje za-
zidave, z vsemi potrebnimi nastavki, ki jih pred izvedbo del od 
izvajalca javne službe pridobi izvajalec del (potrebno pridobiti 
projektne pogoje).

Kolikor se gradnja predvidene zazidave zaključi pred iz-
gradnjo vakuumske kanalizacije in čistilne naprave Pragersko, 
se fekalna odpadna voda odvaja in očisti na interni MKČN 
zazidave, ki je lahko skupna za vse objekte ali pa se gradi za 
vsak objekt posamezno.

Po izgradnji javne kanalizacije je priključitev na javni sis-
tem obvezna in se MKČN zazidave opustijo.

Očiščene odpadne vode iz MKČN se lahko odvajajo v 
meteorno kanalizacijo, vendar je v tem primeru potrebno že 
v fazi gradnje izvesti tudi interno kanalizacijo z direktnimi od-
vodi iz stavb, ki se bo navezala na fekalni jašek vakuumske 
kanalizacije.

Odvajanje odpadnih meteornih voda
Padavinske vode so ločene na meteorne vode s strešin 

in cest ter na meteorne vode iz manipulativnih površin in 
parkirišč. Odpadne meteorne vode iz manipulativnih površin 
in parkirišč se odvajajo preko požiralnikov z usedalnikom v 
lovilec olja in nato v skupno meteorno kanalizacijo. Odpadna 
meteorna voda se s celotnega področja zazidave odvaja v 
zadrževalno razbremenilni objekt odgovarjajočih dimenzij, in 
se navezuje na meteorno – mešano kanalizacijo v Levstikovi 
ulici in delno v skladu s soglasjem upravljalca v meloriacijski 
jarek.

Pred izvedbo projektiranja zadrževalnega objekta je po-
trebno preveriti dimenzije in ustreznost odvajanja obstoječega 
mešanega kanala v Levstikovi ulici, ki ga je potrebno ustrezno 
rekonstruirati, kolikor je ugotovljeno, da se meteorno vode pre-
ko zadrževalnika ne zagotavljajo poplavne varnosti.

Za vse eventualne prestavitve obstoječih javnih in ostalih 
kanalizacijskih vodov je potrebno pridobiti pogoje upravljavca. 
Zagotoviti je potrebno služnostne pravice za vsa zemljišča, po 
katerih bodo potekali kanalizacijski vodi. Opraviti je potrebno 
geodetski posnetek iz katerega mora biti razvidno: kota dna 
jaška, kota pokrova jaška, kota vtokov in iztokov, presek cevi, 
material cevi, tip kanalizacije (fekalna, meteorna)«.

10. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Celoten 13. člen se nadomesti s sledečim besedilom:
»Za napajanje predvidenih objektov in naprav z električno 

energijo bo potrebno:
– zgraditi novo transformatorsko postajo ustrezne izvedbe 

in moči (TP TSN 6/24M),
– zgraditi zemeljski kablovod in vključiti novo transforma-

torsko postajo v 20 kV omrežje v OP 12 D-015,
– zgraditi ustrezni nizkonapetostni kabelski razvod od 

nove transformatorske postaje do obravnavanih objektov,
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– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo 
za izgradnjo nove transformatorske postaje in njeno vključitev 
v 20 kV in 0,4 kV omrežje,

– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo 
za izgradnjo nizkonapetostnega razvoda za napajanje obrav-
navanih objektov,

– urediti služnostne pogodbe za zemljišče, po katerih bo 
potekal 20 kV in 0,4 kV kablovod.

Vse nove električne nizkonapetostne vode je potrebno 
kablirati in urediti pod pogoji pristojnega elektro podjetja. Niz-
konapetostni kabli bodo potekali ob parcelnih mejah dovozne 
ceste in stanovanjskih ulic. Kabelske prosto stoječe omarice 
bodo zgrajene ob cesti na parcelnih mejah.

Pred pričetkom projektiranja je potrebno s strani Elektra 
Maribor pridobiti podatke o točni lokaciji obstoječih elektroe-
nergetskih vodov in naprav, pridobiti soglasje za priključitev 
na omrežje in v skladu z njim pripraviti projektno dokumetacijo 
za TP, kabelski razvod in NN kabelske priključke skladno s 
tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, tehničnimi predpisi in 
standardi. Projektna dokumentacija mora biti projektno obde-
lana v posebni mapi.

Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec sezna-
niti z natančno lokacijo obstoječih elektro energetskih vodov 
in naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica. Pri 
vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav, mora biti zagotovljen nadzor s strani OE Slovenska 
Bistrica.

Javna razsvetljava se bo urejala po celotni izgradnji ob-
močja. Pri načrtovanju in izgradnji zunanje razsvetljave objek-
ta, cest in javnih površin, je potrebno upoštevati predpise o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Na območju 
OLN naj se ne namešča reflektorjev – razsvetljava naj pre-
prečuje dodatno svetlobno onesnaževanje (brez prepuščanja 
svetlobe navzgor). Svetilke naj bodo enotne tipske oblike, 
neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke in 
usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Sve-
tilke naj bodo nizke (do 3.5 m), zasenčene in usmerjene tako, 
da je vpliv oddane svetlobe na okolico nebistven. Ceste mora-
jo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob 
zmanjšani naravni svetlobi ali zvečer, varen in pravilen potek 
prometa, vendar s časovno omejitvijo osvetljevanja, in sicer 
od 6.00 do 22.00 ure.«

11. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Celoten 14. člen se nadomesti s sledečim besedilom:
»Obstoječe omrežje poteka ob Ptujski cesti. Priključna 

točka za predvideno zazidavo je ob cesti Pragersko–Slovenska 
Bistrica, v bližini hiše Zidanškova ulica 8.

Obstoječe TK omrežje je glede na zazidavo potrebno 
ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne 
rešitve. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih 
TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in doku-
mentiranje izvedenih del). Stroške ogleda, izdelave projekta 
zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora, krije investitor gradnje. 
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki 
bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški 
zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Za predvideno zazidavo na območju OLN, je potrebno 
pri Telekom Slovenije naročiti izdelavo projekta za izvebo TK 
priključkov predvidenih objektov na TK omrežje. V fazi PGD, 
PZI je potrebno predvideti izgradnjo TK kabelske kanalizacije in 
ustreznega TK omrežja. Pri vseh posegih v prostor je potrebno 
upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti 
soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

Za zazidalno območje je potrebno za dopolnitev komu-
nalne opreme pripraviti PGD projektno dokumentacijo, kjer se 

upošteva, da se do posameznih stavb (poslovnih in stanovanj-
skih) po zemljišču, ki je v lasti investitorja zgradit TK kabelska 
kanalizacija:

– po glavni ulici vsaj dve cevi Ø 110 s pripadajočimi ka-
belskimi jaški,

– do posameznih objektov pa uvodni kabelski jašek in 
cev Ø 110 za poslovne stavbe ali Ø 50 do stanovanjskih stavb.

Prenosni medij bo določen za vsako zazidavo posebej 
glede na potrebe investitorjev.

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati, da 
investitor objekte kjer bo izveden TK priključek, predvidi 
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni 
dovod do objekta. V primeru kovinske omarice, mora biti 
le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK 
omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča 24-urni 
dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija naj se izvede 
s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočljiva je izvedba 
notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno 
cevno povezavo (pri tem se upošteva minimalne dimenzije 
instalacijskih cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji 
TK omarici (minimalnih dimenzij 350x400x120). V notra-
nji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje 
(ustrezno nameščena vtičnica 220 V, ki omogoča priklop 
terminalne opreme) in prezračevanje.

Postavitev KTV omrežja je možna skupno, po dogovoru 
med upravljavci.

Pogoji za križanje TK voda s posameznimi drugimi vodi:
– križanje TK kabla s cevmi vodovoda in kanalizacije se 

izvede v oddaljenosti 0,5–0,6 m, v primeru priključnega cevo-
voda. Pri vzporednem poteku TK kabla in cevi vodovoda je 
najmanjša dovoljena razdalja 0,5 m.

– križanje TK kabla in energetskega kabla 1 kV mora biti 
izvedeno na navpični oddaljenosti 0,5 m. Kot križanja mora biti 
praviloma 90°, ne sme pa biti manjši od 45°. Če te oddaljenosti 
ni mogoče zagotoviti, je potrebno energetski kabel položiti v 
železno cev 159 mm, dolžine 2–3 m, telekomunikacijski ka-
bel pa v telekomunikacijsko zaščiteno cev PE-HD Ø 160 iste 
dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme biti manjša od 
0,3 m. Pri vzporednem vodenju telekomunikacijskega kabla in 
energetskega kabla 1 kV mora znašati vodoravna oddaljenost 
najmanj 0,5 m.

– paralelno vodenje kablov ob temeljnih ali zidov zgradb, 
mora biti na razdalji 0,3 m ali več.«

12. člen
(ogrevanje)

Za prvim odstavkom 15. člena se doda nov odstavek, ki 
glasi:

»Predvideno območje in s tem objekte, katerih izgradnja 
je predvidena na tem območju, bo možno oskrbovati z zemelj-
skim plinom iz plinovodnega omrežja. Plinovodno omrežje se 
predvidi na vseh cestah, vendar so možni tudi drugi koridorji. 
Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost grad-
nje plinovodnega omrežja. Pri projektiranju nove komunalne 
infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane odmike med 
plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.

Pred gradbenim posegom je potrebno od pooblaščenega 
upravljavca plinovoda pridobiti soglasje za poseg v varnostni 
pas plinovoda oziroma priključnih plinovodov.

Plin se lahko uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo 
tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.«

13. člen
(varstvo naravne in kulturne dediščine)

Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov odstavek, ki 
glasi:

»Na ureditvenem območju niso bile izvedene predhodne 
arheološke raziskave.

Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravlje-
ne pred pričetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
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arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni 
pred pričetkom zemeljskih del.

V primeru odkritja arheološke ostaline velja skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine splošen ar-
heološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, in-
vestitorja, odgovornega vodjo zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pri-
stojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se 
ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji 
ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža 
obstoj arheološke ostaline.«

14. člen
(varstvo voda)

Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da sedaj 
glasi:

»Do izgradnje centralne čistilne naprave je za odvodnja-
vanje odpadnih fekalnih voda potrebno za vsak posamezni 
objekt zgraditi MKČN ustrezne velikosti, z odtokom v predvi-
deno kanalizacijo za padavinske vode. Po izgradnji CČN je 
obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.«

15. člen
(varstvo pred požarom)

Dopolni se peti odstavek 24. člena, in sicer tako, da se na 
koncu odstavka doda nov stavek: »Požarna varnost se z name-
nom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte zagotavlja 
tudi z ustreznimi protipožarnimi ločitvami.«

16. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Dopolni se prvi stavek 25. člena odloka tako, da se pika 
nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo: »oziroma za 
projektni pospešek tal v (g) 0,125.«

VII. NAČRT PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

27. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Parcelacija se izvede po načrtu št. 2.2 Načrt gradbe-

nih parcel z elementi za zakoličenje. Načrt vsebuje tehnične 
elemente za prenos novih mej gradbenih parcel v naravo. 
Gradbene parcele so določene z lomnimi točkami, ki so v 
GAUS-Krügherjevem koordinatnem sistemu.«

VIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
(ostali pogoji odloka)

V vseh ostalih parametrih veljajo za investitorje pogoji iz 
osnovnega odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave 
Boldirev na Pragerskem.

19. člen
(vpogled)

Zainteresiranim je Odlok o spremembah in dopolnitvah 
OLN stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem, z gra-
fičnimi prilogami na vpogled v prostorih Občine Slovenska 
Bistrica med uradnimi urami.

20. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka imajo Občina Sloven-
ska Bistrica in pristojne inšpekcijske službe.

21. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 9000-6/2013-20/9
Slovenska Bistrica, dne 21. novembra 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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VLADA
3815. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin 
v zemljiški kataster in kataster stavb

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in 76. člena Zako-
na o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 
– odl. US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – odl. 
US) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški 
kataster in kataster stavb

1. člen
V Uredbi o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v ze-

mljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06) se v 
drugem odstavku 7. člena besedilo »javno upravo« nadomesti 
z besedilom »sistem ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti 
države«.

2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vpis upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik je Re-

publika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike 
Slovenije, je dokončen, če jim je pravica upravljanja nepremič-
nin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o 
ustanovitvi, ki ga sprejme vlada, ali s sklepom vlade. V prijavi 
mora prijavitelj poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena obvezno navesti pravno podlago, na podlagi katere mu 
je podeljena pravica upravljanja nepremičnin. Dokončen vpis 
upravljavcev nepremičnin se lahko spremeni samo na podlagi 
nove prijave prijavitelja.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vpis upravljavca, ki je za posamezno nepremičnino 

določen z aktom samoupravne lokalne skupnosti, je dokončen 
in se lahko spremeni samo na podlagi novega akta samouprav-
ne lokalne skupnosti.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(začasni vpis upravljavca)

Če za posamezno nepremičnino upravljavec ni določen 
na način iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena, 
geodetska uprava pri tej nepremičnini začasno vpiše enega ali 
več upravljavcev.«.

4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi prejšnjega člena pri posamezni 

nepremičnini vpisan en upravljavec, ga geodetska uprava 

izbriše kot upravljavca le, če je vložena prijava za vpis no-
vega upravljavca ali če novega upravljavca geodetski upravi 
sporoči ministrstvo iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.«.

V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji 
stavek, ki se glasi: »Geodetska uprava izbriše upravljavca, ki je 
vpisan na podlagi prejšnjega čle na, če je upravljavec vpisan pri 
nepremičnini, ki ni v lasti Republike Slovenije ali samoupravne 
lokalne skupnosti ali ni javno dobro.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-63/2013
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-2430-0126

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

3816. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 
o koncesiji za opravljanje javne službe 
svetovanja potrošnikom

Na podlagi prvega odstavka 69. člena Zakona o varstvu 
potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09 in 78/11) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji  

za opravljanje javne službe svetovanja 
potrošnikom

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom 
(Uradni list RS, št. 6/12).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-29/2013
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-2130-0052

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica



Stran 12094 / Št. 104 / 13. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

POPRAVKI

3817. Popravek Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki 
diplomskih listin Univerze v Mariboru

P O P R A V E K
Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki diplomskih 

listin Univerze v Mariboru,

ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 86, dne 22. 10. 
2013.

Popravi se besedilo zadnjega stavka, in sicer tako, da 
se besedilo »Nova oblika diplomskih listin, potrdil ter Priloge 
k diplomi začne veljati s 1. 1. 2014« nadomesti z »Nova oblika 
diplomskih listin, potrdil ter Priloge k diplomi začne veljati s 1. 2. 
2014.«

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Danijel Rebolj l.r.
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VSEBINA

3789. Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija 12057
3790. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških 

naprav na območju Občine Idrija 12060
3791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija 12062
3792. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda – Center za idrijsko dediščino 12062
3793. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč 

v Občini Idrija za leto 2014 12063
3794. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za 

potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2014 12063
3795. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2014 12064

3796. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za 
zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine 
Idrija, za leto 2014 12064

3797. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks 
za leto 2014 12064

3798. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 12064

IG
3799. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kole-

sarskih poti v Občini Ig 12065
3800. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje 

urejanja TO-4/SS Tomišelj 12068
3801. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena 12071

LJUBLJANA
3802. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljub-

ljana za leto 2013 12072

PIRAN
3803. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 12073

PTUJ
3804. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja jav-

nega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 12079

PUCONCI
3813. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za 

leto 2013, št. 2/2013 12087

SLOVENSKA BISTRICA
3814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lo-

kacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Bol-
direv« na Pragerskem 12088

SLOVENSKE KONJICE
3805. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2013 12079
3806. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Slovenske Konjice 12080

3807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazi-
dalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice 
(razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja 
objekta 1 12085

3808. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12086
3809. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12086
3810. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12086
3811. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12087
3812. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12087

POPRAVKI
3817. Popravek Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki 

diplomskih listin Univerze v Mariboru 12094

DRŽAVNI ZBOR
3771. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca 11987
3772. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca 

na podlagi 14. člena Zakona o poslancih 11987

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3773. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11987

VLADA
3815. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemlji-
ški kataster in kataster stavb 12093

3816. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o konce-
siji za opravljanje javne službe svetovanja potro-
šnikom 12093

MINISTRSTVA
3774. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu 

osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in 
volka (Canis lupus) iz narave 11987

3775. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniškem 
izpitu 11993

USTAVNO SODIŠČE
3776. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomla-

danskega zasedanja od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014 11993
3777. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 11994

BANKA SLOVENIJE
3778. Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah 

in letnih poročilih bank in hranilnic 11996

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3779. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 12001

OBČINE
AJDOVŠČINA

3780. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdo-
vščina 12034

3781. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem pri-
spevku v Občini Ajdovščina 12044

3782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Ajdovščina 12044

3783. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Ajdovščina za leto 2014 12045

3784. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdo-
vščina 12045

CERKNO
3785. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v 

obdobju januar–marec 2014 12046

DOBRNA
3786. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Dobrna za leto 2014 12047

IDRIJA
3787. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija 12047
3788. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske jav-

ne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetski-
mi plini iz omrežja za geografsko območje Občine 
Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija 12051



Stran 12096 / Št. 104 / 13. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/13

VSEBINA

78. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slo-
venijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zve-
zi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO) 493

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 104/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 3323
Javne dražbe 3345
Razpisi delovnih mest 3351
Druge objave 3353
Objave gospodarskih družb 3366
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah 3367
Zavarovanja terjatev 3368
Objave sodišč 3369
Izvršbe 3369
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 3369
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 3370
Oklici dedičem 3371
Oklici pogrešanih 3372
Preklici 3374
Zavarovalne police preklicujejo 3374
Spričevala preklicujejo 3374
Drugo preklicujejo 3374


	DRŽAVNI ZBOR
	3771.	Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
	3772.	Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	3773.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

	VLADA
	3815.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
	3816.	Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom

	MINISTRSTVA
	3774.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
	3775.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniškem izpitu

	USTAVNO SODIŠČE
	3776.	Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014
	3777.	Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

	BANKA SLOVENIJE
	3778.	Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	3779.	Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

	OBČINE
	AJDOVŠČINA
	3780.	Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
	3781.	Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
	3782.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
	3783.	Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2014
	3784.	Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

	CERKNO
	3785.	Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2014

	DOBRNA
	3786.	Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2014

	IDRIJA
	3787.	Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija
	3788.	Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija
	3789.	Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija
	3790.	Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju Občine Idrija
	3791.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija
	3792.	Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino
	3793.	Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2014
	3794.	Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2014
	3795.	Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
	3796.	Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2014
	3797.	Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2014
	3798.	Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

	IG
	3799.	Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
	3800.	Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj
	3801.	Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

	LJUBLJANA
	3802.	Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

	PIRAN
	3803.	Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

	PTUJ
	3804.	Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

	PUCONCI
	3813.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2013, št. 2/2013

	SLOVENSKA BISTRICA
	3814.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Boldirev« na Pragerskem

	SLOVENSKE KONJICE
	3805.	Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
	3806.	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
	3807.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
	3808.	Sklep o ukinitvi javnega dobra
	3809.	Sklep o ukinitvi javnega dobra
	3810.	Sklep o ukinitvi javnega dobra
	3811.	Sklep o ukinitvi javnega dobra
	3812.	Sklep o ukinitvi javnega dobra


	POPRAVKI
	3817.	Popravek Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru


		2013-12-13T16:52:47+0100
	Spela Munih Stanic
	Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije




