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DRŽAVNI SVET
689. Sklep o prenehanju mandata državnemu 

svetniku

Državni svet Republike Slovenije je na 16. seji 19. 3. 2014 
na podlagi 63. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 
21/13 – ZFDO-F) sprejel

s k l e p,

Državni svet Republike Slovenije na podlagi obvestila 
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 28. 2. 2014 
ugotavlja, da je državni svetnik Franc Kangler pravnomočno 
obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, 
zato mu v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena 
Zakona o Državnem svetu preneha mandat z dnem 19. marec 
2014.

Št. 020-01/13-40/
Ljubljana, dne 19. marca 2014

Mitja Bervar l.r.
Predsednik

690. Sklep o prenehanju mandata državnemu 
svetniku

Državni svet Republike Slovenije se je na 16. seji 19. 3. 
2014 na podlagi 63. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – 
odl. US, 21/13 – ZFDO-F) seznanil z naslednjim

s k l e p o m,

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je državni 
svetnik dr. Milan Medved dne 10. 3. 2014 podal pisno izjavo o 
odstopu s funkcije državnega svetnika, zato mu v skladu s peto 
alinejo prvega odstavka 63. člena Zakona o Državnem svetu 
preneha mandat z dnem 19. marec 2014.

Št. 020-09/14-25/
Ljubljana, dne 19. marca 2014

Mitja Bervar l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
691. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije.

Ob 20. obletnici ustanovitve in uspešnega delovanja prejme

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

srebrni red za zasluge.

Št. 094-01-4/2014-2
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

692. Ukaz o razrešitvi predsednika Komisije 
za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in prve 
alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o razrešitvi predsednika Komisije  

za preprečevanje korupcije

Z dnem 31. 3. 2014 se mag. Goran Klemenčič razreši 
s funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Št. 003-03-10/2009-425
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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693. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in prve 
alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o razrešitvi namestnika predsednika Komisije  

za preprečevanje korupcije

Z dnem 31. 3. 2014 se na njegovo zahtevo Rok Praprotnik 
razreši s funkcije namestnika predsednika Komisije za prepre-
čevanje korupcije.

Št. 003-03-10/2009-426
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

694. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in prve 
alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o razrešitvi namestnice predsednika  
Komisije za preprečevanje korupcije

Z dnem 31. 3. 2014 se na njeno zahtevo dr. Liljana Se-
linšek razreši s funkcije namestnice predsednika Komisije za 
preprečevanje korupcije.

Št. 003-03-10/2009-427
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

695. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije 
za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in še-
stega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o imenovanju predsednika  

Komisije za preprečevanje korupcije
I.

Za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije z 
dnem 31. 3. 2014 imenujem Borisa Štefaneca.

II.
Boris Štefanec nastopi šestletni mandat z dnem imeno-

vanja.

Št. 003-03-2/2014-84
Ljubljana, dne 6. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

696. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in še-
stega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o imenovanju namestnika predsednika  
Komisije za preprečevanje korupcije

I.
Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje 

korupcije z dnem 31. 3. 2014 imenujem dr. Jurija Fermeta.

II.
Dr. Jurij Ferme nastopi petletni mandat z dnem imeno-

vanja.

Št. 003-03-8/2013-507
Ljubljana, dne 6. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

697. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in še-
stega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o imenovanju namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

I.
Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje 

korupcije z dnem 31. 3. 2014 imenujem Darka Stareta.

II.
Darko Stare nastopi petletni mandat z dnem imenovanja.

Št. 003-03-8/2013-508
Ljubljana, dne 6. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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698. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-507

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) izdajam 
naslednji

U K A Z

Preklicujem ukaz številka 003-03-8/2013-507, z dne 6. 3. 
2014, s katerim je bil na funkcijo namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije z dnem 31. 3. 2014 ime-
novan dr. Jurij Ferme, ker se je imenovani funkciji odpovedal 
pred nastopom funkcije.

Št. 003-03-8/2013-526
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

699. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-508

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) izdajam 
naslednji

U K A Z

Preklicujem ukaz številka 003-03-8/2013-508, z dne 6. 3. 
2014, s katerim je bil na funkcijo namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije z dnem 31. 3. 2014 ime-
novan Darko Stare, ker se je imenovani funkciji odpovedal pred 
nastopom funkcije.

Št. 003-03-8/2013-527
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

700. Javni poziv za zbiranje kandidatur 
za dva namestnika predsednika Komisije 
za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. čle-
na Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 

33I/91-I – UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 
68/06, 47/13, 47/13), 9. člena in petega odstavka 22. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2) objavljam

J A V N I   P O Z I V
za zbiranje kandidatur za dva namestnika 
predsednika Komisije za preprečevanje 

korupcije

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
objavljam poziv za zbiranje kandidatur za dva namestnika pred-
sednika Komisije za preprečevanje korupcije. Oba namestni-
ka predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje 
predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje 
izbirna komisija.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, 
ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko 
šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj 
deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je 
zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen 
na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti 
dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih 
določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, 
ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo 
v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v 
skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi 
vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije v man-
datnem obdobju (do dve A4 strani) ter življenjepis v Europass 
obliki v slovenskem jeziku.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje ko-
rupcije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko 
imenovan dvakrat zapored.

Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za 
namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na 
naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 
1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka 14. aprila 2014, 
do 15.00 ure.

Št. 003-03-3/2014-1
Ljubljana, dne 21. marca 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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VLADA
701. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem 

okolju

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o varstvu pred požarom v naravnem okolju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa ukrepe varstva pred požarom v 
naravnem okolju in dodatne ukrepe varstva pred požarom ter 
opazovanje in obveščanje ob razglašeni veliki in zelo veliki 
požarni ogroženosti naravnega okolja.

(2) Ta uredba se ne uporablja v primerih:
– preventivnega požiganja in nadzorovanih požigov, ki jih 

izvajajo gasilske enote zaradi preprečevanja požarov oziroma 
pri gašenju in reševanju ob požarih;

– kurjenja z namenom priprave hrane v kuriščih in na za 
ta namen urejenih mestih.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naravno okolje je:
– gozd, kot ga določajo predpisi o gozdovih;
– drugo gozdno zemljišče, kot ga določajo predpisi o 

gozdovih;
– območje na prostem, razen vodnih površin, v oddalje-

nosti do 100 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča;
– v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požar-

na ogroženost naravnega okolja v občinah, navedenih v prilo-
gi 1, območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti 
do 250 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča;

– skupina gozdnega drevja, drevored, park in plantaža 
gozdnega drevja, kot jih določajo predpisi o gozdovih (v nadalj-
njem besedilu: zemljišče, poraslo z gozdnim rastjem).

2. kurjenje je kurjenje naravnih nenevarnih materialov 
znotraj kurišč;

3. požiganje je uničevanje naravnih nenevarnih materia-
lov izven kurišč;

4. naravni nenevarni materiali so naravni nenevarni mate-
riali (trava, les in podobno), ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdar-
stvu in se uporabljajo pri kmetovanju ali v gozdarstvu, za njih 
pa se ne uporablja predpis, ki ureja odpadke;

5. kres je nadzorovan ogenj, zakurjen z drvmi, vejami ali 
drugimi lesnimi materiali, običajno povezan z organiziranim 
dogodkom, praznovanjem ali običajem.

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM  
V NARAVNEM OKOLJU

3. člen
(ureditev kurišč)

(1) Pri kurjenju v naravnem okolju se:
1. uredi kurišče tako, da je:
– obdano z negorljivim materialom;
– območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba 

očiščeno vseh gorljivih snovi;
2. nadzoruje kurišče ves čas kurjenja s strani polnoletne 

osebe;
3. po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

(2) Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sun-
kih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem 
oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

(3) Ta člen se uporablja tudi pri kurjenju kresov v narav-
nem okolju.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri kurjenju kresov 
v naravnem okolju prva alineja 1. točke prvega odstavka ne 
uporablja, če je zagotovljena požarna straža.

(5) Dodatne zahteve v zvezi z ureditvijo kurišč v gozdu, 
na drugem gozdnem zemljišču in na zemljišču, poraslem z 
gozdnim rastjem, urejajo predpisi o gozdovih.

4. člen
(prepovedi)

(1) Prepovedano je:
1. požigati;
2. odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko 

povzročijo požar;
3. pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, 

eksplozivne in oksidativne snovi.
(2) Skladno s predpisi o gozdovih ni dovoljeno kuriti v 

gozdu in na zemljišču, poraslemu z gozdnim rastjem, razen 
na urejenem kurišču in za izvajanje aktivnosti za zatiranje 
prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drev-
ja, ki lahko ogrozijo gozd, oziroma uporabljati odprti ogenj v 
gozdovih na Krasu in drugih gozdovih, ki so posebno ogroženi 
zaradi požara.

(3) Skladno s predpisom, ki ureja odpadke, je v naravnem 
okolju prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja.

5. člen
(izvajanje ognjemetov)

Izvajanje ognjemetov skladno s predpisi o izvajanju ognje-
metov, je v naravnem okolju dovoljeno le na območju iz tretje 
alineje 1. točke 2. člena te uredbe.

6. člen
(izvajanje ukrepov ob infrastrukturnih objektih)

(1) Organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elek-
troenergetsko in drugo infrastrukturo, skrbijo, da je območje ob 
infrastrukturi vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi ter izvajajo 
druge ukrepe varstva pred požarom.

(2) Organizacije pri načrtovanju, organizaciji in izva-
janju aktivnosti iz prejšnjega odstavka usklajujejo delo z 
lastniki oziroma upravljavci zemljišč na območjih iz 1. točke 
2. člena te uredbe, pri gozdovih pa tudi z Zavodom za goz-
dove Slovenije.

(3) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe in če tega 
ne prepovedujejo drugi predpisi, lahko organizacije iz prvega 
odstavka tega člena izvajajo potrebne ukrepe varstva pred 
požarom tudi s požiganjem, če na območju ob infrastrukturi ni 
dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zatiranje ali zaviranje 
rasti vegetacije.

lll. POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

7. člen
(požarna ogroženost naravnega okolja)

(1) Požarna ogroženost naravnega okolja (v nadaljnjem 
besedilu: požarna ogroženost) se za posamezna območja ugo-
tavlja na podlagi:

– podnebnih značilnosti, vremenskih razmer in predvide-
nih vremenskih razmer;

– razpoložljivih modelskih rezultatov požarne ogroženosti;
– podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, zlasti 

podatkov o indeksih in stopnjah požarne ogroženosti oziroma 
verjetnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju 
na posameznih območjih;
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– števila, lokacije in obsega požarov v naravnem okolju v 
določenih časovnih obdobjih;

– razpoložljivih podatkov in ugotovitev Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih organizacij.

(2) Stopnje požarne ogroženosti so:
– zelo majhna požarna ogroženost;
– majhna požarna ogroženost;
– srednja požarna ogroženost;
– velika požarna ogroženost;
– zelo velika požarna ogroženost.
(3) Dodatni ukrepi varstva pred požarom ter opazovanje in 

obveščanje iz IV. poglavja te uredbe se izvajajo ob razglašeni:
– veliki požarni ogroženosti, ko požar lahko povzroči že 

manjši izvor ognja, požar se lahko hitro širi, nadzor nad poža-
rom pa je težak in požar težko obvladljiv;

– zelo veliki požarni ogroženosti, ko požar lahko povzroči 
že iskra oziroma najmanjši izvor ognja, požar se lahko širi zelo 
hitro, nadzor nad požarom pa je zelo težak in gašenje požara 
zelo težavno in dolgotrajno.

8. člen
(razglasitev velike ali zelo velike požarne ogroženosti)

(1) Veliko ali zelo veliko požarno ogroženost oziroma 
spremembo stopnje požarne ogroženosti na posameznem ob-
močju na podlagi podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena 
razglasi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(v nadaljnjem besedilu: uprava) ali lokalna skupnost. Lokalna 
skupnost veliko ali zelo veliko požarno ogroženost oziroma 
spremembo stopnje požarne ogroženosti razglasi le na svojem 
območju, o čemer mora takoj obvestiti upravo.

(2) Če na posameznem območju požarno ogroženost 
razglasita uprava in lokalna skupnost in sta le-ti različni, velja 
višja stopnja požarne ogroženosti.

(3) Uprava oziroma lokalna skupnost ob razglašeni veliki 
ali zelo veliki požarni ogroženosti oziroma ob spremembi sto-
pnje požarne ogroženosti:

– obveščata javnost in pristojne organe o stopnji požarne 
ogroženosti;

– opozarjata na nevarnost nastanka požarov v naravnem 
okolju in možne posledice;

– posredujeta navodila za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom.

(4) Uprava oziroma lokalna skupnost ob prenehanju raz-
logov za razglašeno veliko ali zelo veliko požarno ogroženost 
le-to prekliče. O preklicu velike ali zelo velike požarne ogrože-
nosti oziroma o spremembi stopnje ogroženosti se obvešča 
javnost in pristojne organe na enak način kot ob razglasitvi.

lV. DODATNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM  
TER OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE V OBDOBJU 

RAZGLAŠENE VELIKE ALI ZELO VELIKE POŽARNE 
OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

9. člen
(prepovedi v obdobju razglašene velike  

ali zelo velike požarne ogroženosti)
V obdobju, ko je za posamezno območje razglašena veli-

ka ali zelo velika požarna ogroženost, je na tem območju poleg 
prepovedi iz 4. člena te uredbe, prepovedano tudi:

– kuriti;
– kuriti kresove;
– požigati na območju ob infrastrukturnih objektih iz 6. čle-

na te uredbe;
– izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave 

ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
– izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi za-

tiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega 
drevja, ki lahko ogrozijo gozd;

– izvajati ognjemete.

10. člen
(izjeme v obdobju razglašene velike požarne ogroženosti)

(1) Ko je za posamezno območje razglašena velika po-
žarna ogroženost, lahko pristojna izpostava uprave na podlagi 
vloge izjemoma izda dovoljenje za uporabo naprav ali izvajanje 
aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, in sicer:

– zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in 
bolezni gozdnega drevja, ki ogrožajo gozd, če tako odredi 
organ, pristojen za gozdove;

– zaradi odstranjevanja oziroma uničevanja tujerodnih, 
invazivnih in škodljivih rastlin in v drugih posebnih primerih, ko 
takega ukrepa ni mogoče izvajati drugje kot v naravnem okolju, 
če tako odredi organ, pristojen za varstvo rastlin;

– zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v narav-
nem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, ne glede na velikost njihove površine;

– zaradi neškodljivega odstranjevanja kadavrov živali ob 
pojavu posebno nevarnih bolezni živali in v drugih posebnih 
primerih, ko takega ukrepa ni mogoče izvajati drugje kot v na-
ravnem okolju, če tako odredi organ, pristojen za veterinarstvo;

– za aktivnosti, povezane z nujnimi vzdrževalnimi deli na 
infrastrukturnih objektih iz 6. člena te uredbe;

– v drugih nujnih primerih.
(2) Vlogi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstav-

ka se priloži pozitivno mnenje gasilske enote, ki bo izvajala 
požarno stražo, podatke o organiziranju požarne straže in o 
izpolnjevanju drugih zahtev s področja varstva pred požarom.

(3) O izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
pristojna izpostava uprave obvesti inšpektorat, pristojen za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektorat, pri-
stojen za kmetijstvo in gozdarstvo, pristojno policijsko postajo 
in lokalno skupnost.

(4) Ko je razglašena zelo velika požarna ogroženost, 
uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti iz prvega odstavka tega 
člena, ki lahko povzročijo požar, ni dovoljena.

11. člen
(požarna straža in dežurstvo gasilcev)

(1) Lokalna skupnost ob razglašeni veliki ali zelo veliki 
požarni ogroženosti na svojem območju v sodelovanju z lastniki 
oziroma upravljavci zemljišč iz 1. točke 2. člena te uredbe, 
organizira in koordinira požarno stražo, skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo pred požarom.

(2) Ob razglasitvi zelo velike požarne ogroženosti na 
območju ali delu območij izpostav uprave Postojna, Koper 
ali Nova Gorica, ki jo razglasi uprava, se vzpostavi dežurstvo 
gasilcev v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Re-
publike Slovenije, enota Sežana.

(3) Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti na območju 
ali delu območij izpostav uprave Postojna, Koper ali Nova 
Gorica in v primerih, ko na tem območju zelo veliko požarno 
ogroženost za svoje območje razglasi lokalna skupnost, o 
vzpostavitvi dežurstva iz prejšnjega odstavka odloči uprava.

(4) Dežurstvo se operativno izvaja na podlagi navodila 
za izvajanje dežurstva, ki ga izdela uprava v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Slovenije in Zavodom za gasilno in reševalno 
službo Sežana.

(5) Finančna sredstva, opremo, naprave in druga sredstva 
za varstvo pred požarom, določena v navodilu iz prejšnjega 
odstavka, zagotovi uprava.

12. člen
(opazovanje in obveščanje)

(1) Lokalna skupnost ob razglašeni veliki ali zelo veliki 
požarni ogroženosti na svojem območju v sodelovanju z gasilci, 
lastniki oziroma upravljavci zemljišč iz 1. točke 2. člena te ured-
be, lovskimi družinami in drugimi pristojnimi organizacijami, 
organizira in koordinira opazovanje naravnega okolja.

(2) V opazovanje naravnega okolja iz zraka se ob razgla-
šeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti po odločitvi uprave 
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lahko vključijo tudi letalska društva, s katerimi ima uprava 
sklenjene pogodbe.

(3) Sodelovanje letalskih enot Slovenske vojske in Policije 
pri opazovanju naravnega okolja ob razglašeni veliki ali zelo 
veliki požarni ogroženosti organizira uprava.

(4) Obveščanje o požarih v naravnem okolju ob razglašeni 
veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti se izvaja skladno s 
predpisi o opazovanju in obveščanju.

V. NADZOR

13. člen
(nadzor)

(1) Izvajanje določb te uredbe nadzoruje inšpektorat, pri-
stojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Za nadzor nad izvajanjem 9. člena je pristojna tudi 
Policija.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaz-
nuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. kurišča ali kresa, če ni zagotovljene požarne straže, 
ne obda z negorljivim materialom oziroma območja v oddalje-
nosti vsaj meter od zunanjega roba kurišča ali kresa ne očisti 
vseh gorljivih snovi oziroma kurišča ali kresa ne nadzoruje 
polnoletna oseba ves čas kurjenja ali kurjenja kresa oziroma 
po zaključku kurjenja ali kurjenja kresa ne pogasi ognja (prvi 
odstavek 3. člena);

2. požiga oziroma odmetava goreče ali druge predmete 
ali snovi, ki lahko povzročijo požar oziroma pri kurjenju ali pri 
kurjenju kresa uporablja vnetljive, eksplozivne in oksidativne 
snovi (prvi odstavek 4. člena);

3. ne skrbi, da je območje ob cestni, železniški, elektro-
energetski in drugi infrastrukturi ustrezno vzdrževano in oči-
ščeno ali ne izvaja drugih ukrepov varstva pred požarom (prvi 
odstavek 6. člena);

4. v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požar-
na ogroženost, kuri oziroma kuri kres oziroma požiga na obmo-
čjih ob infrastrukturnih objektih iz 6. člena te uredbe oziroma 
izven pozidanih površin uporablja predmete, naprave ali izvaja 
aktivnosti, ki lahko povzročijo požar oziroma izvaja aktivnosti, 
ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih po-
pulacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo 
gozd oziroma izvaja ognjemet (9. člen);

5. v obdobju, ko je razglašena velika požarna ogroženost, 
brez dovoljenja pristojne izpostave uprave uporablja naprave 
ali izvaja aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (prvi odstavek 
10. člena);

6. v obdobju, ko je razglašena zelo velika požarna ogrože-
nost, uporablja naprave ali izvaja aktivnosti iz prvega odstavka 
10. člena, ki lahko povzročijo požar (četrti odstavek 10. člena).

(2) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjet-
nika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaz-
nuje odgovorno osebo lokalne skupnosti, ki v obdobju, ko je 
razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost:

1. ne organizira požarne straže (prvi odstavek 11. člena);
2. ne organizira opazovanja naravnega okolja (prvi od-

stavek 12. člena).
(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje 

fizično osebo, ki stori dejanje iz 1., 2., 4., 5. ali 6. točke prvega 
odstavka tega člena.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
(prehodna določba)

Navodilo iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe izdela 
uprava najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

16. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o var-
stvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06).

17. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00718-3/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014
EVA 2013-1911-0012

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga 1

Občine, kjer je v obdobju, ko je razglašena velika ali 
zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja kot naravno 
okolje določeno tudi območje na prostem, razen vodnih povr-
šin, v oddaljenosti do 250 metrov od gozda in drugih gozdnih 
zemljišč, so:

Ajdovščina,
Bovec,
Brda,
Divača,
Hrpelje - Kozina,
Ilirska Bistrica,
Izola,
Kanal,
Kobarid,
Komen,
Koper,
Nova Gorica,
Miren - Kostanjevica,
Piran,
Pivka,
Postojna,
Renče - Vogrsko,
Sežana,
Šempeter - Vrtojba,
Tolmin,
Vipava.

702. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) 
in uredbe (EU) za določitev prekrškov in 
sankcij s področja skupne ribiške politike

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU-1G) in 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe 

(EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja 
skupne ribiške politike

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo prekrški in sankcije za izvajanje:
1. Uredbe Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra 

1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske potegalke 
in podobne mreže (UL L št. 318 z dne 7. 12. 1984, str. 23), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 146/2007 z 
dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 
glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporab-
ljajo sisteme za črpanje na krov (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2007, 
str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3440/84/EGS),

2. Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 
za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje 
nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 
z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, 
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmer-
ju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/98/ES),

3. Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktob-
ra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih 
in proizvodih iz ribogojstva (UL L št. 278 z dne 23. 10. 2001, 
str. 6), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 o razveljavitvi 
uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, 
(ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, 
(ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, 
(ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, 
(ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, 
(ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in 
(ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za 
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 353 z 
dne 28. 12. 2013, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2065/2001/ES),

4. Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 
o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 
št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. junija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 
o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 
št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1185/2003/ES),

5. Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 
2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribo-
lovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 
z dne 30. 12. 2006, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 1233/2013 z dne 29. novembra 2013 
o uvedbi odstopanja od Uredbe (ES) št. 1967/2006 glede naj-
manjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za 
potegalke odprtega morja za lovljenje belega in ferrerjevega 
glavača (Aphia minuta in Pseudaphia ferreri) ter girice (Spicara 
smaris) v določenih teritorialnih vodah Španije (Balearski otoki) 
(UL L št. 322 z dne 3. 12. 2013, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1967/2006/ES),

6. Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 
2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo 
v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozaho-
dnega Atlantika (UL L št. 318 z dne 5. 12. 2007, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 679/2009 z dne 7. julija 
2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 o ukre-

pih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju 
upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika 
(UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1386/2007/ES),

7. Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 
o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modropla-
vutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, 
spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1559/2007 (UL L št. 96 z dne 15. 4. 2009, str. 1), za-
dnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 500/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za 
obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in 
Sredozemskem morju (UL L št. 157 z dne 16. 6. 2012, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2009/ES),

8. Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 
2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotav-
ljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi 
uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, 
(ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, 
(ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in raz-
veljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) 
št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. de-
cembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) 
št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 
in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi 
spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1224/2009/ES) in

9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 
8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema 
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spreme-
njene s popravkom (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2012, str. 54), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU).

2. člen
(pristojni organ)

(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe, odločanje o 
prekrških in dodelitev primernega števila točk opravlja ribiški 
inšpektor.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je ministrstvo, pristojno 
za ribištvo, pristojno za prenos dodeljenih točk na dovoljenje za 
gospodarski ribolov za ribiško plovilo, če se to proda, prenese 
ali kako drugače spremeni lastništvo v skladu s točko c) prvega 
odstavka 125. člena Uredbe 404/2011/EU, in za vodenje regi-
stra kršitev pravil skupne ribiške politike, v katerega se za vsa-
ko dovoljenje za gospodarski ribolov vnesejo točke, ki so nanj 
dodeljene ali prenesene v skladu s točko d) prvega odstavka 
125. člena Uredbe 404/2011/EU.

3. člen
(register kršitev pravil skupne ribiške politike)

(1) Ribiška inšpekcija v skladu s 93. členom Uredbe 
1224/2009/ES v register kršitev pravil skupne ribiške politike 
vnese kršitve pravil skupne ribiške politike, ki so storjene z 
ribiškim plovilom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).

(2) V registru kršitev pravil skupne ribiške politike se vo-
dijo naslednji podatki:

– registrska številka ribiškega plovila,
– ime ribiškega plovila,
– enotna identifikacijska številka ribiškega plovila (CFR),
– številka dovoljenja za gospodarski ribolov,
– pravna opredelitev prekrška,
– številka in datum izdane odločbe o prekršku ter število 

dodeljenih točk,
– datum pravnomočnosti odločbe iz prejšnje alineje.
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(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo v registru 
kršitev pravil skupne ribiške politike tri leta od leta, ki sledi letu, 
v katerem so bili vneseni v ta register.

4. člen
(Uredba 3440/84/EGS)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, ki:

1. ima spodnjo torno zaščito pritrjeno v nasprotju s tretjim 
in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 3440/84/EGS,

2. ima zgornjo torno zaščito tipa A v nasprotju z drugim 
odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,

3. ima zgornjo torno zaščito tipa B v nasprotju s tretjim 
odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,

4. uporablja več zgornjih tornih zaščit hkrati v nasprotju s 
prepovedjo iz četrtega odstavka 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,

5. uporablja ojačevalno vrečo v nasprotju s 6. členom 
Uredbe 3440/84/EGS,

6. uporablja zaščitni pas v nasprotju s 7. členom Uredbe 
3440/84/EGS,

7. uporablja zaporno vrv vreče v nasprotju z 8. členom 
Uredbe 3440/84/EGS,

8. uporablja dvižno streme v nasprotju z 9. členom Ured-
be 3440/84/EGS,

9. uporablja stremena v nasprotju z 10. členom Uredbe 
3440/84/EGS,

10. uporablja zaklopnico v nasprotju z 11. členom Uredbe 
3440/84/EGS,

11. uporablja ojačevalne vrvi v nasprotju s 13. členom 
Uredbe 3440/84/EGS,

12. uporablja »torquette« v nasprotju s 14. členom Uredbe 
3440/84/EGS.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

5. člen
(Uredba 850/98/ES)

(1) Z globo 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skla-
dišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe ali druge ribiške 
proizvode v nasprotju s 17., 18. in 19. členom Uredbe 850/98/ES.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

6. člen
(Uredba 2065/2001/ES)

(1)  Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ne zagotovi sledljivosti v skladu z 
8. členom Uredbe 2065/2001/ES,

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

7. člen
(Uredba 1185/2003/ES)

(1) Z globo 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki:

1. odstrani plavuti morskih psov v nasprotju s prepovedjo 
iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 1185/2003/ES,

2. kupuje, prodaja ali daje v promet plavuti morskih psov v 
nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1185/2003/ES.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

8. člen
(Uredba 1967/2006/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, ki:

1. v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 
1967/2006/ES namerno lovi, obdrži na krovu, pretovarja in 
iztovarja morske vrste iz Priloge IV Direktive 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto žive-
čih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, 
str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z 
dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na podro-
čju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z 
dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
92/43/EGS), razen če je bilo odobreno odstopanje v skladu s 
16. členom Direktive 92/43/EGS,

2. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, zapornimi 
plavaricami, potegalkami odprtega morja, obalnimi potegalkami 
ali podobnimi mrežami nad dnom z morsko travo, predvsem s 
Posidonia oceanica ali drugimi morskimi cvetnicami v nasprotju 
s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,

3. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, obalnimi 
potegalkami ali podobnimi mrežami nad koralnimi habitati in 
nad maerlom v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
1967/2006/ES,

4. uporablja ali ima na krovu toksične snovi, sredstva 
za omamljanje ali korozivne snovi (točka a) prvega odstavka 
8. člena Uredbe 1967/2006/ES),

5. uporablja ali ima na krovu generatorje za elektrošok 
(točka b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),

6. uporablja ali ima na krovu eksploziv (točka c) prvega 
odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),

7. uporablja ali ima na krovu snovi, ki ob mešanju lah-
ko eksplodirajo (točka d) prvega odstavka 8. člena Uredbe 
1967/2006/ES),

8. uporablja ali ima na krovu vlečne opreme za nabiranje 
rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov 
(točka e) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),

9. uporablja ali ima na krovu pnevmatska kladiva ali druge 
perkusijske naprave za nabiranje zlasti školjk, ki vrtajo v kamen 
(točka f) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),

10. uporablja ali ima na krovu andrejeve križe in podobne 
grabilce za nabiranje zlasti rdečih ali drugih vrst koral ali kora-
lam podobnih organizmov (točka g) prvega odstavka 8. člena 
Uredbe 1967/2006/ES),

11. uporablja ali ima na krovu ploskev, narejeno iz mre-
žnega materiala, katerega očesa imajo odprtino, manjšo od 
40 mm, za plovila s pridneno vlečno mrežo (točka h) prvega 
odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
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12. uporablja stoječe mreže za lov rib v nasprotju z drugim 
odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,

13. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, pro-
daja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske datlje ali zavrtače v 
nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,

14. lovi s podvodno puško v povezavi z napravami, ki 
omogočajo dihanje pod vodo, ali ponoči med sončnim zaho-
dom in vzhodom, v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena 
Uredbe 1967/2006/ES,

15. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, pro-
daja, razstavlja ali ponuja v prodajo samice raroga ali samice 
jastoga, ki nosijo ikre, v nasprotju s petim odstavkom 8. člena 
Uredbe 1967/2006/ES,

16. uporablja za ribolov ali ima na krovu vlečne mreže 
in potegalke, obkroževalne mreže ali zabodne mreže, katerih 
velikost očes na delu mreže z najmanjšimi očesi je v nasprotju 
z tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 9. člena Uredbe 
1967/2006/ES (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1967/2006/ES),

17. uporablja ali ima na krovu parangale s trnki v nasprot-
ju z 10. členom Uredbe 1967/2006/ES,

18. ovira očesa na katerem koli delu mreže ali jih kako 
drugače zmanjša v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena 
Uredbe 1967/2006/ES,

19. uporablja opremo na vlečnih mrežah, ki je v nasprotju 
s tehničnimi specifikacijami iz priloge I(b) Uredbe 1967/2006/ES 
(drugi odstavek 11. člena Uredbe 1967/2006/ES),

20. ima na krovu ali uporablja ribolovno orodje, ki ni v 
skladu z merami, določenimi v Prilogi II Uredbe 1967/2006/ES 
(12. člen Uredbe 1967/2006/ES),

21. uporablja vlečno orodje v nasprotju s prvim odstavkom 
13. člena Uredbe 1967/2006/ES,

22. uporablja vlečne mreže, strgače, upravljane s plo-
vila, ali hidravlične strgače v nasprotju z drugim odstavkom 
13. člena Uredbe 1967/2006/ES,

23. uporablja zaporne plavarice v nasprotju s tretjim od-
stavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,

24. uporablja strgače za nabiranje spužev v nasprotju s 
četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,

25. obdrži na krovu, pretovarja, iztovarja, prenaša, skladi-
šči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske organizme, 
ki so manjši od najmanjše velikosti, določene v prilogi III Uredbe 
1967/2006/ES (prvi odstavek 15. člena Uredbe 1967/2006/ES),

26. uvaja, prenaša ali neposredno obnavlja staleže z 
neavtohtonimi vrstami, razen če to izvaja v skladu s točko b) 
22. člena Direktive Sveta 92/43/EGS (četrti odstavek 16. člena 
Uredbe 1967/2006/ES),

27. pri ljubiteljskem ribolovu uporablja vlečne in obkro-
ževalne mreže, zaporne plavarice, mehanizirane strgače, za-
bodne mreže in kombinirane stoječe mreže ter parangale za 
ljubiteljski ribolov izrazito selivskih vrst (prvi odstavek 17. člena 
Uredbe 1967/2006/ES),

28. trži pri ljubiteljskem ribolovu ujete ribe v nasprotju s 
tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 1967/2006/ES,

29. pretovarja žive vodne organizme v nasprotju z 
21. členom Uredbe 1967/2006/ES,

30. prvič iztovarja in trži ulov, izveden s pridnenimi in pe-
lagičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, pelagičnimi 
parangali, strgačami, upravljanimi s plovila, in hidravličnimi 
strgačami v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 
1967/2006/ES,

31. uporablja dodatke in opremo na vlečnih mrežah v 
nasprotju s prilogo I Uredbe 1967/2006/ES.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

9. člen
(Uredba 1386/2007/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki predeluje, obdrži na krovu, preto-
vori, iztovori, prepelje, uskladišči, proda, razstavi ali ponudi 
za prodajo ribe ali druge ribiške proizvode, ki so v nasprotju s 
prvim odstavkom 10. člena Uredbe 1386/2007/ES.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

10. člen
(Uredba 302/2009/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki:

1. med rekreacijskim ribolovom ulovi, zadržuje na krovu, 
pretovarja ali iztovarja več kot enega modroplavutega tuna 
pri vsakem ribolovnem potovanju (drugi odstavek 12. člena 
Uredbe 302/2009/ES),

2. trži modroplavutega tuna, ulovljenega pri prostoča-
snem ribolovu v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena 
Uredbe 302/2009/ES,

3. izvaja ribolov z ribiškim plovilom EU, če to plovilo, ki 
ni v evidenci ICCAT, zadržuje na krovu, pretovarja, prevaža, 
prenaša ali iztovarja modroplavutega tuna (četrti odstavek 
14. člena Uredbe 302/2009/ES),

4. opravlja iztovarjanje ali pretovarjanje v nasprotju s 
prvim odstavkom 17. člena Uredbe 302/2009/ES,

5. iztovarja na kopno ali pretovarja z ribiškega plovila 
kakršno koli količino modroplavutega tuna v nasprotju s tretjim 
odstavkom 17. člena Uredbe 302/2009/ES,

6. pretovarja modroplavutega tuna na morju v nasprotju 
s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 302/2009/ES,

7. krši tržne ukrepe iz 34. člena Uredbe 302/2009/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 

prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

11. člen
(Uredba 1224/2009/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki:

1. nima opremljenega ribiškega plovila, katerega skupna 
dolžina presega 15 metrov, s sistemom samodejnega prepo-
znavanja (prvi odstavek 10. člena Uredbe 1224/2009/ES),

2. izvaja ribolov z ribiškim plovilom, opremljenim z motor-
jem, katerega moč presega vrednost iz dovoljenja za gospo-
darski ribolov (prvi odstavek 39. člena Uredbe 1224/2009/ES),

3. pri ribolovu, pri katerem ni dovoljeno uporabljati več 
kot ene vrste orodja, nima pripetih in spravljenih vseh drugih 
vrst orodja tako, da jih ni mogoče takoj uporabiti (47. člen 
Uredbe 1224/2009/ES),

4. je izgubila orodje ali del orodja in ga ne poskuša čim 
prej izvleči (drugi odstavek 48. člena Uredbe 1224/2009/ES),

5. ne more izvleči izgubljenega orodja, pa tega ne sporoči 
v skladu s tretjim odstavkom 48. člena Uredbe 1224/2009/ES,
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6. trži ulov iz rekreacijskega ribolova (drugi odstavek 
55. člena Uredbe 1224/2009/ES),

7. ji ne uspe dokazati geografskega porekla ribiških pro-
izvodov, za katere je določena minimalna velikost dane vrste 
(drugi odstavek 56. člena Uredbe 1224/2009/ES),

8. ulovljenih ali nabranih ribiških proizvodov in proizvodov 
iz ribogojstva pred prvo prodajo ne shrani v pošiljke (tretji od-
stavek 56. člena Uredbe 1224/2009/ES),

9. ne vodi evidence o izvoru vsebine pošiljk v skladu s 
četrtim odstavkom 56. člena Uredbe 1224/2009/ES,

10. za proizvode, za katere veljajo skupni tržni standardi, 
razstavlja za prvo prodajo, ponuja za prvo prodajo in proda-
ja ali kako drugače trži ribiške proizvode, ki ne izpolnjujejo 
skupnih tržnih standardov (prvi odstavek 57. člena Uredbe 
1224/2009/ES),

11. ne umakne s trga ribiških proizvodov, ki ne izpolnju-
jejo skupnih tržnih standardov, zlasti glede kategorije svežosti 
(drugi odstavek 57. člena Uredbe 1224/2009/ES),

12. je odgovorna za nakup, prodajo, skladiščenje ali pre-
važanje pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, 
pa ne more dokazati, da proizvodi na vseh stopnjah izpolnjujejo 
minimalne tržne standarde (tretji odstavek 57. člena Uredbe 
1224/2009/ES),

13. ne zagotovi, da so vse pošiljke ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva sledljive v vseh fazah proizvodnje, 
predelave in distribucije, in to od takrat, ko so ti proizvodi 
ulovljeni ali nabrani, do maloprodaje (prvi odstavek 58. člena 
Uredbe 1224/2009/ES),

14. ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki se 
dajejo v promet ali se bodo verjetno dali v promet v EU, ustre-
zno ne označi, da se zagotovi sledljivost vsake pošiljke (drugi 
odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),

15. po prvi prodaji združi ali razdeli pošiljke ribiških pro-
izvodov in proizvodov iz ribogojstva tako, da jim ni mogoče 
slediti do ulova ali nabiranja (tretji odstavek 58. člena Uredbe 
1224/2009/ES),

16. ne da pristojnim organom na njihovo zahtevo podat-
kov o gospodarskih subjektih, ki so dobavili pošiljke ribiških pro-
izvodov in proizvodov iz ribogojstva ali ki so jim bili ti proizvodi 
dobavljeni (četrti odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),

17. na vseh pošiljkah ribiških proizvodov in proizvodov 
iz ribogojstva ne označi in ne navede podatkov iz petega od-
stavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, razen če se prodajajo 
majhne količine proizvodov, ki ne presegajo vrednosti 50 eurov 
na dan, potrošnikom neposredno z ribiškega plovila (peti in 
osmi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),

18. pri maloprodaji potrošnikom ne zagotovi informacij iz 
točk g) in h) petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES 
(šesti odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES), razen za ribi-
ške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki so v EU uvoženi s 
potrdili o ulovu, predloženimi v skladu z Uredbo 1008/2008/ES 
(sedmi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),

19. kot kupec pridobi ribiške proizvode z ribiškega plovila 
pri prvi prodaji, pri tem pa ni registriran pri pristojnih organih 
(drugi odstavek 59. člena Uredbe 1224/2009/ES), razen če 
jih pridobi do skupne teže 30 kg, ki se ne dajo na trg in so 
namenjeni za lastno uporabo (tretji odstavek 59. člena Uredbe 
1224/2009/ES),

20. ne omogoči tehtanja v skladu s šestim odstavkom 
60. člena Uredbe 1224/2009/ES,

21. tedaj, ko potekata iztovarjanje zunaj EU in prva pro-
daja v tretji državi, v 48 urah po zaključku prve prodaje ne 
pošlje izvoda obvestila o prodaji ali drugega enakovrednega 
dokumenta v skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 
1224/2009/ES,

22. ribiškemu inšpektorju ne omogoči varnega dostopa 
do plovila, prevoznega sredstva ali prostora, v katerem se 
ribiški proizvodi skladiščijo, predelujejo ali tržijo, in ne zagotovi 
varnosti, ga pri njegovem delu ovira, ustrahuje ali se vmešava 
v opravljanje njegovih nalog (prvi odstavek 75. člena Uredbe 
1224/2009/ES).

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik.

12. člen
(Uredba 404/2011/EU)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, ki:

1. ne zagotovi, da je ribiško plovilo EU označeno na način 
iz točke a) 6. člena Uredbe 404/2011/EU,

2. ne zagotovi, da sta višina črk in številk v skladu s toč-
ko b) 6. člena Uredbe 404/2011/EU,

3. ne zagotovi, da zunanje registrske črke in številke, 
napisane ali prikazane na trupu ribiškega plovila EU, niso 
snemljive, zabrisane, spremenjene, neberljive, pokrite ali skrite 
(točka e) 6. člena Uredbe 404/2011/EU),

4. na ribiškem plovilu EU, katerega skupna dolžina je deset 
metrov ali več, ne hrani dokumentov, ki jih izda pristojni organ dr-
žave članice, v kateri je plovilo registrirano, in ki vsebujejo podatke 
iz točk a) do e) prvega odstavka 7. člena Uredbe 404/2011/EU,

5. na krovu ribiškega plovila EU, katerega skupna dolžina 
je 17 metrov ali več in ki ima skladišča za ribe, ne hrani natanč-
nih skic z opisom svojih skladišč za ribe, vključno z navedbo 
vseh dostopnih točk, in njihove skladiščne zmogljivosti v ku-
bičnih metrih (drugi odstavek 7. člena Uredbe 404/2011/EU),

6. ima na ribiškem plovilu EU na krovu hlajene ali hladilne 
bazene z morsko vodo in ne hrani dokumenta v skladu s tretjim 
odstavkom 7. člena Uredbe 404/2011/EU,

7. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne predloži dokumen-
tov iz 7. člena Uredbe 404/2011/EU (peti odstavek 7. člena 
Uredbe 404/2011/EU),

8. ob tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne 
naprave, ki je nameščena na krovu ribiškega plovila EU, ne 
sporoči z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi centru za 
spremljanje ribištva najnovejših geografskih koordinat ribiškega 
plovila vsake štiri ure in to od takrat, ko jo bil kapitan plovila 
obveščen o tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne 
naprave (prvi odstavek 25. člena Uredbe 404/2011/EU),

9. po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju satelitske 
sledilne naprave, nameščene na ribiškem plovilu EU, zapusti 
pristanišče, preden pristojni organ države zastave ne ugotovi 
ustreznega delovanja satelitske sledilne naprave na krovu (tretji 
odstavek 25. členu Uredbe 404/2011/EU),

10. ne hrani povratnega sporočila do konca ribolovnega 
potovanja (drugi odstavek 38. člena Uredbe 404/2011/EU),

11. ob tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektron-
sko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu ribiškega 
plovila, ne pošlje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, 
deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v skladu 
s prvim in drugim odstavkom 39. člena Uredbe 404/2011/EU,

12. po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema 
za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu 
ribiškega plovila EU, ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 
39. člena Uredbe 404/2011/EU,

13. odstrani sistem za elektronsko beleženje in poročanje 
zaradi popravila ali zamenjave v nasprotju s petim odstavkom 
39. člena Uredbe 404/2011/EU),

14. pristojnemu organu države članice zastave po preje-
mu obvestila o neprejemu ali delnem prejemu podatkov iz 15., 
22. in 24. člena Uredbe 1224/2009/ES ne pošlje vseh podatkov, 
ki še niso bili poslani in za katere je prejela obvestilo (tretji od-
stavek 40. člena Uredbe 404/2011/EU),

15. ne posodobi ustreznih podatkov iz petega odstavka 
58. člena Uredbe 1224/2009/ES, ki izhajajo iz združevanja ali 
ločevanja pošiljk z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva 
po prvi prodaji, ko so ti podatki na voljo (drugi odstavek 67. čle-
na Uredbe 404/2011/EU),
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16. je podatke iz petega odstavka 58. člena Uredbe 
1224/2009/ES zagotovila s trgovinskim dokumentom, prilože-
nim pošiljki, pri tem pa na ustrezno pošiljko ni pritrdila identifika-
cijske številke (sedmi odstavek 67 člena Uredbe 404/2011/EU),

17. pred tehtanjem ne predloži kopije lista ribolovnega 
ladijskega dnevnika v skladu s tretjim odstavkom 71. člena 
Uredbe 404/2011/EU,

18. ne omogoči dostopa do sistemov za tehtanje, evidenc 
o tehtanju, pisnih deklaracij in vseh prostorov, v katerih se ri-
biški proizvodi skladiščijo ali predelujejo v skladu s 75. členom 
Uredbe 404/2011/EU,

19. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne prekine ali odloži 
metanja orodja, dokler se ta ne vkrca na ribiško plovilo ali izkrca 
z njega, da se mu omogoči varno vkrcanje ali izkrcanje (drugi 
odstavek 103. člena Uredbe 404/2011/EU),

20. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne izvleče orodja 
zaradi inšpekcijskega pregleda (drugi odstavek 104. člena 
Uredbe 404/2011/EU),

21. ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 
113. člena Uredbe 404/2011/EU,

22. ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 
114. člena Uredbe 404/2011/EU.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.

13. člen
(točke)

V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 
1224/2009/ES se dodelijo na dovoljenje za gospodarski ribo-
lov za ribiško plovilo:

– 3 točke za prekrške iz 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega 
odstavka 12. člena te uredbe,

– 4 točke za prekrške iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12., 14., 16., 17., 18., 19. in 20. točke prvega odstavka 8. člena 
ter za prekrške iz 3. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe,

– 5 točk za prekrške iz 25. točke prvega odstavka 8. čle-
na, za prekrške iz prvega odstavka 9. člena ter za prekrške iz 
1. in 3. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe,

– 6 točk za prekrške iz 21., 22., 23. in 24. točke prvega 
odstavka 8. člena in za prekrške iz 21. ter 22. točke prvega 
odstavka 12. člena te uredbe.

KONČNI DOLOČBI

14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do-
ločitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja 
skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 141/06 in 9/09).

15. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00728-14/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2013-2330-0032

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

703. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti 
biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih 

proizvodov na trgu in njihovi uporabi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S to uredbo se določajo:
1. pristojni organ, nadzor in kazenske določbe za izvaja-

nje Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih 
proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 736/2013 
z dne 17. maja 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva trajanje delovne-
ga programa za preverjanje obstoječih biocidnih aktivnih snovi 
(UL L št. 204 z dne 31. 7. 2013, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 528/2012/EU), in njenih izvedbenih uredb, ki so:

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z 
dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, 
za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) 
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 109 z 
dne 19. 4. 2013, str. 4),

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2013 z dne 
6. maja 2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovo-
ljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) 
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 125 z 
dne 7. 5. 2013, str. 4.),

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 564/2013 z dne 
18. junija 2013 o pristojbinah in taksah, ki se plačujejo Evrop-
ski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi 
biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 19. 6. 2013, str. 17),

2. pogoji za dostopnost biocidnih proizvodov v Republiki 
Sloveniji v prehodnem obdobju do vključitve aktivnih snovi na 
seznam odobrenih aktivnih snovi Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Unije) in

3. pristojbine za storitve, ki jih pristojni organ opravlja v 
zvezi s postopki iz Uredbe 528/2012/EU in te uredbe.

(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, 
kakor v Uredbi 528/2012/EU.

II. PRISTOJNI ORGAN

2. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 528/2012/EU in te 

uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadalj-
njem besedilu: urad).

3. člen
Za učinkovito in uspešno izpolnjevanje obveznosti, dolo-

čenih z Uredbo 528/2012/EU, lahko urad v postopek ocenjeva-
nja aktivnih snovi in biocidnih proizvodov vključi usposobljene 
strokovnjake za presojo vpliva biocidnih proizvodov na zdravje 
ljudi, okolje in učinkovitost.

III. POSTOPEK ZA IZDAJO DOVOLJENJ ZA DOSTOPNOST 
BIOCIDNIH PROIZVODOV NA TRGU IN NJIHOVO 

UPORABO

4. člen
(1) Za pridobitev dovoljenja za dostopnost biocidnega 

proizvoda na trgu in njegovo uporabo se vloži vloga v sloven-
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skem jeziku. Dokumentacija, ki je priložena tej vlogi, je lahko 
v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem 
uradnem jeziku Unije.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora vla-
gatelj pred izdajo dovoljenja predložiti v slovenskem jeziku tudi 
osnutek etikete z navodilom za uporabo in povzetek karakteri-
stik biocidnega proizvoda.

5. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje v skladu s 

53. členom Uredbe 528/2012/EU, vloga za izdajo dovoljenja za pri-
mere v skladu s prvim odstavkom 55. člena Uredbe 528/2012/EU 
in vloga za priglasitev biocidnega proizvoda iz 6. člena te uredbe, 
se vložijo na obrazcih za posamezne vrste dovoljenj, ki so obja-
vljeni na spletni strani urada: http://www.uk.gov.si.

IV. PREHODNI UKREPI ZA DOSTOPNOST BIOCIDNIH 
PROIZVODOV (PRIGLASITEV)

6. člen
(1) V tem členu izraz »dajati na trg« pomeni ravnanje, s 

katerim je izdelek prvič dostopen na trgu v Republiki Sloveniji.
(2) Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji dajati na 

trg biocidni proizvod, ki vsebuje obstoječo aktivno snov, ki je 
že bila ocenjena za to vrsto proizvoda ali pa je v postopku 
ocenjevanja za vključitev na seznam odobrenih aktivnih snovi 
Unije, priglasi ta proizvod uradu.

(3) Priglašeni biocidni proizvodi, za katere je urad prejel 
popolno dokumentacijo iz petega odstavka tega člena, se lahko 
dajejo na trg, ko jih urad vpiše v register biocidnih proizvodov (v 
nadaljnjem besedilu: register biocidnih proizvodov), dostopen 
na spletni strani urada.

(4) Kadar se biocidni proizvod iz drugega odstavka tega 
člena daje na trg v Republiki Sloveniji in se v celoti uporabi za iz-
delavo novega končnega proizvoda, se priglasi le končni proizvod.

(5) Vloga za priglasitev biocidnega proizvoda se vloži 
najpozneje do datuma vključitve aktivne snovi na seznam 
odobrenih aktivnih snovi Unije. Vsebovati mora podatke o vla-
gatelju, identiteti biocidnega proizvoda, predvideni uporabi in 
učinkovitosti, ki temelji na opravljenih preizkusih učinkovitosti, 
pa tudi podatke o razvrščanju, pakiranju in označevanju.

(6) Kadar urad iz predloženih podatkov presodi, da bi pred-
videna uporaba biocidnega proizvoda povzročala nesprejemljivo 
tveganje za ljudi, živali ali okolje, lahko od vlagatelja zahteva 
dopolnitev dokumentacije in določi dodatne pogoje ali ukrepe 
za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda. Kadar 
niti na ta način ni mogoče zagotoviti varne uporabe biocidnega 
proizvoda, urad zavrne vpis v register biocidnih proizvodov.

(7) Če do datuma vključitve aktivne snovi v biocidnem 
proizvodu na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije ni vložena 
vloga za izdajo nacionalnega dovoljenja za biocidne proizvo-
de ali vloga za izdajo dovoljenja po postopku za vzporedno 
medsebojno priznavanje dovoljenj, kot je določeno v 34. členu 
Uredbe 528/2012/EU, ali če obstoječa aktivna snov ni bila vklju-
čena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije, urad izbriše 
biocidni proizvod iz registra biocidnih proizvodov.

V. STROŠKI POSTOPKA

7. člen
(1) Za stroške, povezane s postopki vključitve aktivnih 

snovi in izdaje dovoljenj za biocidne proizvode, za katere je 
pristojen urad, vlagatelj plača pristojbino, določeno v prilogi, ki 
je sestavni del te uredbe.

Pristojbine so prihodek proračuna Republike Slovenije in 
se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov, v skladu s 
predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

(2) Urad po prejemu vloge iz 4. in 6. člena te uredbe obve-
sti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine.

(3) Če vlagatelj v katerikoli fazi postopka umakne vlogo, 
se stroški postopka obračunajo sorazmerno opravljenemu delu.

(4) V skladu z 89. členom Uredbe 528/2012/EU se iz 
vplačanih pristojbin, navedenih pod točko 1 in 2 v prilogi te 
uredbe, pokrivajo stroški ocenjevanja aktivnih snovi in biocidnih 
proizvodov.

VI. NADZOR

8. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 

528/2012/EU in te uredbe opravljajo inšpektorji za kemikalije.
(2) Inšpektor za kemikalije poleg pooblastil po splo-

šnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru, za izvajanje Uredbe 
528/2012/EU opravlja naslednje naloge:

– prepove dostopnost biocidnega proizvoda na trgu in 
njegovo uporabo, če ni vpisan v register biocidnih proizvodov 
ali nima dovoljenja, izdanega v skladu s 17. členom Uredbe 
528/2012/EU,

– v skladu z 58. členom Uredbe 528/2012/EU prepove 
dostopnost tretiranih izdelkov na trgu,

– prepove dostopnost na trgu biocidnim proizvodom, ki bi 
se lahko zamenjali za hrano, vključno s pijačo, ali krmo,

– prepove dostopnost na trgu biocidnim proizvodom, ki 
niso pravilno označeni, pakirani ali razvrščeni,

– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da imetnik dovolje-
nja ne obvešča urada o nepričakovanih ali neželenih učinkih 
biocidnega proizvoda na zdravje ljudi ali živali in okolje,

– preverja vodenje evidence o dostopnosti na trgu in 
uporabi biocidnega proizvoda,

– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi nepravilno oglaše-
vanje biocidnega proizvoda.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
(1) Z globo od 5.000 do 30.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju s 6. členom 

te uredbe,
– daje na trg biocidni proizvod, ki nima dovoljenja v skladu 

s 17. členom Uredbe 528/2012/EU,
– ne obvesti urada o nepričakovanih ali neželenih učinkih 

v skladu s prvim odstavkom 47. člena Uredbe 528/2012/EU.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 

prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

10. člen
(1) Z globo od 2.500 do 15.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
– uporabi biocidni proizvod v nasprotju s prvim in petim 

odstavkom 17. člena Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg biocidni proizvod, ki je v nasprotju z dovo-

ljenjem za vzporedno trgovanje, kot je določeno v 53. členu 
Uredbe 528/2012/EU,

– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju z dovoljenjem 
za nujne primere, začasnim dovoljenjem oziroma izrednim do-
voljenjem v skladu s 55. členom Uredbe 528/2012/EU,

– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju z dovolje-
njem za raziskave in razvoj v skladu s 56. členom Uredbe 
528/2012/EU,

– daje na trg tretiran izdelek v nasprotju z drugim odstav-
kom 58. člena Uredbe 528/2012/EU,
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– daje na trg tretiran izdelek, ki ni označen v skladu s 
tretjim odstavkom 58. člena Uredbe 528/2012/EU,

– ne vodi in ne hrani evidence o biocidnih proizvodih, ki 
jih daje na trg, v skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe 
528/2012/EU,

– daje na trg biocidni proizvod, ki ni razvrščen, pakiran 
ali označen v skladu s prvim odstavkom 69. člena Uredbe 
528/2012/EU,

– oglašuje biocidni proizvod v nasprotju z 72. členom 
Uredbe 528/2012/EU.

(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

VIII. KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 

o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet 
(Uradni list RS, št. 9/09).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-3/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2013-2711-0028

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Priloga  

 

1. Pristojbine za postopek ocenjevanja aktivnih snovi   

Opis postopka 
 

Strošek v eurih  

ocenjevanje vloge za odobritev ene posamezne vrste 
uporabe  

mikroorganizem:  
 

85.600 

kemikalija: 
 

117.000 
 
ocenjevanje za odobritev posamezne vrste uporabe 

 
58.400  

 
obnova odobritve 
ene posamezne 
vrste uporabe 

 
polna ocena 

 
117.000 

 
delna ocena 

 
58.400 

obnova odobritve  
dodatne vrste 
uporabe 

 
polna ocena 

 
58.400 

 
delna ocena 

 
29.200 

 

2. Pristojbine za postopke ocenjevanja biocidnih proizvodov  

Opis postopka Strošek v eurih 

avtorizacija 

proizvoda 

ocena posameznega proizvoda 12.000 

ocena družine biocidnih proizvodov 24.000 

 
dodatna aktivna snov v proizvodu1,2 

1.100 

 
snov, ki povzroča zaskrbljenost1,2  

določeno na podlagi opravljenega 
dela 

 
dodatna vrsta proizvoda 1,2 

1.100 

več kot ena  kategorija uporabnikov za proizvod1,2  
1.000 

MRL1,4  
 

1.240 

sprememba 

avtorizacije 

proizvoda1,2 

 

velika sprememba, ki vključuje 

oceno 

 

4.500 

obnova 

avtorizacije 

proizvoda1,2 

 

polna ocena 

 

8.500 

 

delna ocena 

 

2.300 

primerjalna ocena1,2 6.700 
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3. Pristojbine za postopke izdaje dovoljenj za biocidne proizvode  

Opis postopka 
 

Strošek v eurih  

avtorizacija 
proizvoda 

posamezni proizvod 1.500 

družina biocidnih proizvodov 1.800 

posamezen proizvod, ko sta 
proizvod in uporaba enaka 
referenčnemu proizvodu, ki je bil 
ocenjen za odobritev aktivne snovi 

 
2.100 

avtorizacija 
proizvoda po 
poenostavljenem 
postopku2 

 
posamezen proizvod 

 
1.300 

posamezen proizvod, ko sta 
proizvod in uporaba enaka 
referenčnemu proizvodu, ki je bil 
ocenjen za vključitev v Prilogo I  
Uredbe 528/2012/EU  

 
 

300 

 
družina biocidnih proizvodov 

 
1.700 

sprememba 
avtorizacije 
proizvoda2 

velika 1.000 

 
majhna 

 
1.000 

 
administrativna/upravna 

 
80 

obnova 
avtorizacije 
proizvoda2 

 1.200 

obnova 
avtorizacije 
proizvoda po 
poenostavljenem 
postopku 

 
posamezen proizvod 

 
650 

posamezen proizvod, ko sta 
proizvod in uporaba enaka 
referenčnemu proizvodu, ki je bil 
ocenjen za vključitev v Prilogo I 
Uredbe 528/2012/EU 

 
 
 

120 

 
avtorizacija enakega proizvoda2 

 
400 

 
dodatni proizvod k družini biocidnih proizvodov  

 
350 

 
dostopnost proizvoda, avtoriziranega v skladu s  
poenostavljenim postopkom, na trgu2 

 
 

250 
medsebojno 
priznavanje 
avtorizacije 
proizvoda  

 
posamezen proizvod 

 
2.500 

posamezen proizvod, ko sta proizvod 
in uporaba enaka referenčnemu 
proizvodu, ki je bil ocenjen za 
odobritev aktivne snovi 

 
 

330 

 
družina biocidnih proizvodov 

 
3700 

začasna  1.750 
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avtorizacija2 posamezen proizvod 
posamezen proizvod, ko sta proizvod 
in uporaba enaka referenčnemu 
proizvodu, ki je bil ocenjen za 
vključitev v Prilogo I  Uredbe 
528/2012/EU   

 
 
 

250 

 
 
Druge pristojbine  Strošek v eurih 
 
dovoljenje za vzporedno trgovanje  

 
 550 

 
dovoljenje za raziskave in razvoj  

 
150           

 
priglasitev proizvoda 

 
210 

 
sprememba priglašenega biocidnega proizvoda3 

 
90 

 
 
Opombe: 
1 Predstavlja pristojbino, ko Urad nastopa kot ocenjevalni pristojni organ v postopku odobritve 

na ravni Unije, kot referenčna država članica v postopkih medsebojnega priznavanja ali 

odobritve nacionalnega dovoljenja. Če  urad odloča kot zadevna država članica v postopku 

medsebojnega priznavanja, znaša pristojbina 12,5 %  navedene cene. 
2  Velja za posamezen biocidni proizvod, pri družini biocidnih proizvodov se pristojbina poviša 

za faktor 2. 
3  Merila za spremembo priglasitve objavi urad na svoji spletni strani. 
4 Če vloga za nacionalno dovoljenje ali avtorizacijo Unije zahteva posebno oceno, tako da se 

pripravi priporočilo v zvezi z vzpostavitvijo MRL (npr. za EFSA). 
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704. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave 
državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) iz-
daja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 

ukrepih za zavarovanje urejanja prostora  
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 

prostorskega načrta za državno cesto  
od priključka Velenje jug do priključka  

Slovenj Gradec jug

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi 
Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za 
državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj 
Gradec jug (Uradni list RS, št. 79/10 in 82/12).

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-11/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2013-2430-0107

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

705. Odločba o imenovanju pomočnika državnega 
pravobranilca na Državnem pravobranilstvu 
na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 77/09 in 46/13) in petega odstavka 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na 
predlog ministra za pravosodje, številka 110-95/2013 z dne 
12. 12. 2013, na 39. redni seji dne 2. 1. 2014 izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Mag. Simon Umek, rojen 29. 8. 1980, se imenuje za 
pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranil-
stvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Pomočnik državnega pravobranilca mag. Simon Umek 
na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani nastopi 
delo 1. 2. 2014.

Št. 70201-3/2013
Ljubljana, dne 2. januarja 2014
EVA 2013-2030-0108

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
706. Pravilnik o metodologiji za posredovanje 

in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in prvega odstav-
ka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) 
ter prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja 
minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo 

podatkov o plačah v javnem sektorju

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in 
analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem 
besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
metodologija).

(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijske-
ga sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v 
javnem sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informacijski 
sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. člen
(metodologija)

Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa 
podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministr-
stvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 
39. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13; 
v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).

3. člen
(veljavnost)

Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike pro-
računa, kot jih določa sklep, ki ureja subjekte, za katere velja 
ZSPJS.

4. člen
(rok za pošiljanje podatkov)

Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati 
agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpo-
zneje do 18. dne v mesecu izplačila.

5. člen
(nezmožnost pošiljanja podatkov)

Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpisa-
nem roku, mora do roka iz prejšnjega člena v pisni, elektronski 
ali drugi primerni obliki pojasniti razloge ministrstvu in agenciji 
ter sporočiti rok, do katerega bo poslal predpisane podatke. Ta 
rok ne sme biti daljši od 30 dni.

6. člen
(način pošiljanja podatkov)

(1) Podatki o plačah se agenciji pošljejo v elektronski 
obliki.

(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno pod-
pisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od 
overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev 
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spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah 
podpira agencija.

(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt, 
ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Pred prvim 
pošiljanjem podatkov uporabnik proračuna predloži agenciji 
pooblastilo za poročanje v informacijski sistem prek sistema 
e-pooblastil agencije. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega 
uporabnika, mu agencija dodeli ustrezno šifro za pošiljanje 
podatkov (v nadaljnjem besedilu: šifra pošiljatelja).

(4) Uporabnik proračuna mora izpolnjeno pooblastilo iz 
prejšnjega odstavka poslati agenciji vsaj 30 dni pred prvim 
pošiljanjem podatkov o plačah v javnem sektorju.

(5) Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, 
Z114, Z115 in Z610 ter vrsta izplačila A040, ki jih določa ured-
ba, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in izpla-
čilo plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: uredba), se 
uporabljajo in pošiljajo samo za namen obračuna, pri katerem 
je razlog za izplačilo nastal pred 1. junijem 2012.

7. člen
(sklopi podatkov)

Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
(a) identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD),
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS),
– zaporedna številka paketa,
– šifra poročevalca,
– ime datoteke;
(b) podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350),
– naziv proračunskega uporabnika,
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje 

obvestil),
– mesec obračuna (Z010),
– leto obračuna (Z010),
– dan izplačila,
– mesec izplačila,
– leto izplačila,
– oznaka obračuna;
(c) osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360),
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050),
– povprečna mesečna delovna obveznost za krajši de-

lovni čas (Z052),
– mesečna delovna obveznost (Z051),
– mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas 

(Z053),
– valuta obračuna plače (ISO 4217),
– devizni tečaj,
– država zaposlitve (Z520),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih na-

rodov (Z450),
– bruto bruto plača (Z280),
– bruto plača in nadomestila (Z080),
– osnova za izračun prispevkov (Z270),
– osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz 

delovnega razmerja (Z271),
– neto plača I (Z290),
– neto izplačilo (Z300) oziroma (Z490) pri plači za delo 

v tujini;
(č) podatki o delovnem mestu:
– šifra funkcije ali delovnega mesta – FDMN (Z370),
– šifra naziva (Z371),
– plačni razred FDMN (Z381),
– vrednost plačnega razreda FDMN (Z073),
– znižanje osnovne plače – 14. člen ZSPJS (Z117),
– znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS (Z116),
– zvišanje osnovne plače – 15. člen ZSPJS (Z119),
– zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS (Z118),
– zvišanje osnovne plače – prvi odstavek 19. člena 

ZSPJS (Z590),

– zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena 
ZSPJS (Z591),

– zvišanje osnovne plače – drugi odstavek 19. člena 
ZSPJS (Z593),

– zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena 
ZSPJS (Z592),

– osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS (Z580),
– osnovna plača FJU (Z070),
– plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja z 

napredovanji (Z380), katerega nominalna vrednost je izražena v 
izrazih: Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 ali Z592,

– zvišanje osnovne plače v odstotku po drugem stavku 
drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 − ZSPJS-I; v nadaljnjem 
besedilu: ZSSloV) (Z560),

– zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV (Z571),
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581),
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071),
– delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu 

(Z550),
– delež osnovne plače FJU (Z551),
– faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne 

obveznosti (Z600),
– vrednost zvišane/znižane pedagoške oziroma učne ure 

(Z601),
– faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obvez-

nosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602),
– mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške ob-

veznosti (Z603),
– vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obvez-

nosti (Z604),
– disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – od-

bitek bruto plače (Z611),
– odbitek plače po Zakonu o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) (Z620),

– osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470),
– osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike 

SV na operacijah kriznega odzivanja in civilne zaščite (Z471),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih na-

rodov (Z450),
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040),
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104),
– prevedena osnovna plača (Z105),
– korekcijska osnovna plača (Z106),
– razlika za odpravo nesorazmerja (Z107),
– osnovna plača – za obračun V (Z108),
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolek-

tivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po 
ZSPJS (Z111),

– delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113),
– osnovna plača – za obračun II (Z114),
– zmanjšanje po uredbi (Z115),
– odbitek plače funkcionarja (Z610);
(d) podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
(e) podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obra-

čuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
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(f) podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost 
za obdobje obračuna:

– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
(g) podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I, J, L, N, O, 

S in R), če je vrednost faktorja B1 iz uredbe enaka 1,
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.

8. člen
(ime datoteke)

(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov 
in ima končnico ".xml":

– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljate-
lja (5-mestna šifra);

– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer 
so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

"XX999.xml" 

šifra proračunskega uporabnika oz. šifra 
pošiljatelja 

zaporedna številka paketa 

končnica 

(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba 
znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zapo-
redno številko paketa.

9. člen
(oblika datoteke za pošiljanje podatkov)

(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez 
ločila tisočic, decimalno ločilo je "." (število je zaokroženo na 
dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpi-
sana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v 
obliki LLLL-MM-DD.

(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi 
podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih 
uporabnikov, za katere se poroča.

(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
(a) identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo 

datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime 
datoteke,

(b) naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunske-
ga uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila 
plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki 
se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega 
proračunskega uporabnika,

(c) obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke 
zaposlenega (davčna številka) in zbirne podatke iz obračuna 
plače. Tu je tudi podatek "Država zaposlitve", ki določa plačo 
za delo v tujini, če država zaposlitve ni "Slovenija",

(č) sklop za delovno mesto (DELMESTO) identifici-
ra obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem 
mestu. Če se plača za istega zaposlenega obračuna na 
več delovnih mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop 
(DELMESTO),

(d) sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za 
vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obra-
čunskem sklopu),

(e) kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračun-
skih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila 
(VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamez-
ne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.

(4) Podroben opis sestave XML je del Navodil za izdelavo 
XML datoteke glede na Pravilnik o metodologiji za posredova-
nje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jih pri-
pravlja agencija in jih objavlja na svojih spletnih straneh. Opis 
posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov je naslednji:

(a) identifikacija obračuna

# Podatek Opis
1. ID obračuna oznaka, da gre za naslovni 

stavek (vedno "NS")
2. Datum pošiljanja 

obračuna 
v obliki LLLL-MM-DD (da-
tum, ko je bil obračun po-
slan)

3. Čas pošiljanja obra-
čuna 

v obliki HH:MM:SS (čas, ko 
je bil obračun poslan)

4. Številka paketa 3-mestna zaporedna številka 
paketa

5. Šifra poročevalca 5-mestna šifra
6. Ime datoteke v obliki "XX999.XML"

(b) podatki o proračunskem uporabniku

# Podatek Opis
1. Šifra proračunskega 

uporabnika
5-mestna šifra

2. Naziv proračunske-
ga uporabnika

naziv iz šifranta PU

3. Elektronski naslov elektronski naslov odgovorne 
osebe

4. Mesec obračuna v obliki MM (mesec, za kate-
rega je bila obračunana plača)

5. Leto obračuna v obliki LLLL (leto, za katero 
je bila obračunana plača)   

6. Dan izplačila v obliki DD (dan izplačila 
plače)

7. Mesec izplačila v obliki MM (mesec izplačila 
plače)

8. Leto izplačila v obliki LLLL (leto izplačila 
plače)

9. Oznaka obračuna 0 – redna transakcija, 1 – 
storno transakcija, 2 – presku-
sna transakcija

(c) obračunski sklop

# Podatek Opis
1. Zaporedna številka 

obračuna
numerično

2. Šifra zaposlenega davčna številka zaposlenega
3. Povprečna meseč-

na obveznost
numerično 

4. Valuta izplačila 
plače

numerična šifra valute po 
standardu ISO 4217

5. Devizni tečaj srednji tečaj Banke Slovenije 
za valuto izplačila

6. Država zaposlitve država zaposlitve javnega 
uslužbenca (Z520)

7. Indeks življenjskih 
stroškov Organi-
zacije združenih 
narodov

indeks življenjskih stroškov 
Organizacije združenih naro-
dov (Z450)

8. Bruto plača in nado-
mestila

numerično (Z080)
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9. Bruto bruto plača numerično (Z280)
10. Osnova za izračun 

prispevkov 
numerično (pri zaposlenem na 
več delovnih mestih se upo-
rabi ustrezen delež skupne 
osnove)

11. Osnova za davek 
od osebnih 
prejemkov

numerično

12. Neto plača I numerično 
13. Neto izplačilo numerično (Z300) oziroma 

(Z490) pri plači za delo v tujini

(č) podatki o delovnem mestu

# Podatek Opis
1. Šifra funkcije ali delovnega mesta iz 

kataloga delovnih mest, nazivov in 
funkcij v javnem sektorju

alfanumerično 
(Z370)

2. Šifra naziva iz kataloga delovnih 
mest, nazivov in funkcij v javnem 
sektorju

numerično 
(Z371)

3. Plačni razred FDMN numerično 
(Z381)

4. Vrednost plačnega razreda FDMN numerično 
(Z073)

5. Znižanje osnovne plače 14. člen 
ZSPJS

numerično 
(Z117)

6. Znižana osnovna plača FJU 
– 14. člen ZSPJS

numerično 
(Z116)

7. Zvišanje osnovne plače 
– 15. člen ZSPJS

numerično 
(Z119)

8. Zvišana osnovna plača  FJU 
– 15. člen ZSPJS

numerično 
(Z118)

9. Zvišanje osnovne plače – prvi odsta-
vek 19. člena ZSPJS

numerično 
(Z590)

10. Zvišana osnovna plača FJU 
– prvi odstavek 19. člena ZSPJS

numerično 
(Z591)

11. Zvišanje osnovne plače 
– drugi odstavek 19. člena ZSPJS

numerično 
(Z593)

12. Zvišana osnovna plača FJU 
– drugi odstavek 19. člena ZSPJS

numerično 
(Z592)

13. Osnovna plača za pripravnika 
– 9.a člen ZSPJS

numerično 
(Z580)

14. Osnovna plača FJU numerično 
(Z070) 

15. Plačni razred javnega uslužbenca 
oziroma funkcionarja z napredovanji, 
katerega nominalna vrednost je izra-
žena v izrazih: Z070 ali Z116 ali Z115 
ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 ali 
Z592

numerično 
(Z380)

16. Zvišanje osnovne plače v odstotku 
po drugem stavku drugega odstavka 
59. člena ZSSloV 

numerično 
(Z560)

17. Zvišana osnovna plača FJU 
– 59. člen ZSSloV

numerično 
(Z571)

18. Osnovna plača za pripravnika MORS numerično 
(Z581)

19. Osnovna plača za krajši delovni čas numerično 
(Z071)

20. Delež zaposlitve FJU na funkciji 
ali delovnem mestu

numerično 
(Z550)

21. Delež osnovne plače FJU numerično 
(Z551)

22. Faktor za izračun povečane pedago-
ške oziroma učne obveznosti

numerično 
(Z600)

23. Vrednost zvišane/znižane pedagoške 
oziroma učne ure

numerično 
(Z601)

24. Faktor za izračun dodatne tedenske 
pedagoške obveznosti visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev

numerično 
(Z602)

25. Mesečna vrednost dodatne tedenske 
pedagoške obveznosti

numerično 
(Z603)

26. Vrednost zmanjšane pedagoške 
oziroma učne obveznosti

numerično 
(Z604)

27. Disciplinska sankcija za pravosodne 
funkcionarje – odbitek bruto plače

numerično 
(Z611)

28. Odbitek plače po ZIntPK numerično 
(Z620)

29. Osnova za izračun plače za delo 
v tujini

numerično 
(Z470)

30. Osnova za izračun plače za delo 
v tujini za pripadnike SV na opera-
cijah kriznega odzivanja in civilne 
zaščite

numerično 
(Z471)

31. Indeks življenjskih stroškov 
Organizacije združenih narodov

numerično 
(Z450)

32. Razlika do plače glede na 49. člen 
ZSPJS 

numerično 
(A040)

33 Primerljivi znesek plače, določen 
po ZSPJS

numerično 
(Z104)

34. Prevedena osnovna plača numerično 
(Z105)

35. Korekcijska osnovna plača numerično 
(Z106)

36. Razlika za odpravo nesorazmerja numerično 
(Z107)

37. Osnovna plača – za obračun V numerično 
(Z108)

38. Primerljivi znesek plače, določen po 
predpisih in kolektivnih pogodbah, ki 
se uporabljajo do začetka izplačila 
plač po ZSPJS

numerično 
(Z111)

39. Delež razlike za odpravo nesoraz-
merja

numerično 
(Z113)

40. Osnovna plača – za obračun II numerično 
(Z114)

41. Zmanjšanje po uredbi numerično 
(Z115)

42. Odbitek plače funkcionarja numerično 
(Z610)

(d) vrste izplačil

# Podatek Opis

1. Šifra vrste izplačila 
šifra vrste izplačil iz 3. člena 
uredbe, ki imajo vrednost po-
lja B1 enako 1

2. Vrsta izplačila – opis opis vrste izplačila

3. Mesec obračuna 

v obliki MM (če se izplačuje 
za različno obdobje, kakor je 
navedeno v "NS"). Mesec, v 
katerem je nastala pravica do 
posamezne vrste izplačila. 

4. Leto obračuna 

v obliki LLLL (če se izplaču-
je za različno obdobje, kakor 
je navedeno v "NS"). Leto, v 
katerem je nastala pravica do 
posamezne vrste izplačila.

5. Število ur
obvezno za vse vrste izplačil, 
ki pri načinu izračuna upošte-
vajo število ur (Z060) 
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6. Število normiranih  ur
obvezno za vse vrste izplačil, 
ki pri načinu izračuna upošte-
vajo število ur (Z061) 

7. Bruto znesek izplačila

numerično – bruto znesek 
v valuti iz obračunskega stavka 
po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan izplačila (Z040)

8. Neto znesek izplačila

numerično – neto znesek v va-
luti iz obračunskega stavka po 
srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan izplačila (Z040)

(e) kontrolni sklop, ki se pošlje ločeno za vsakega prora-
čunskega uporabnika

# Podatek Opis

1. Število obračunov število vseh obračunskih 
stavkov "ZAVEZANCI"

2. Število vrst izplačil število stavkov vrste izplačil 
"VRSTEIZPL"

3. Vsota vrst izplačila A 
– bruto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila A – numerično

4. Vsota vrst izplačila A 
– neto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila A – numerično

5. Vsota vrst izplačila B 
– bruto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila B – numerično

6. Vsota vrst izplačila B 
– neto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila B – numerično

7. Vsota vrst izplačila C 
– bruto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila C – numerično

8. Vsota vrst izplačila C 
– neto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila C – numerično

9. Vsota vrst izplačila D 
– bruto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila D – numerično

10. Vsota vrst izplačila D 
– neto

skupna vsota vseh vrst izpla-
čila D – numerično

10. člen
(potrjevanje prejema in sporočanje napak)

(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje 
potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti 
zavrne z obrazložitvijo napak.

(2) Agencija preveri ustreznost v informacijski sistem pre-
jetih podatkov. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne, 
pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.

11. člen
(podatki za analizo plač)

Ministrstvo pripravlja analizo plač na podlagi podatkov, 
določenih v 7. členu tega pravilnika.

12. člen
(opazovani podatki)

Opazovani podatki pri analizi plač v javnem sektorju so:
– zneski osnovnih plač,
– zneski dodatkov,
– zneski dela plače za delovno uspešnost,
– zneski drugih vrst izplačil.

13. člen
(parametri)

Parametri, po katerih se opazujejo podatki iz prejšnjega 
člena, so:

– obdobje (leto, četrtletje, mesec),
– podskupina proračunskih uporabnikov,
– uporabnik proračuna,
– plačna skupina,
– plačna podskupina,

– funkcija, delovno mesto ali naziv,
– plačni razred,
– tarifni razred.

14. člen
(analize)

(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za 
objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih. 

(2) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 
12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih parametrih 
iz 13. člena tega pravilnika.

(3) Rezultati analiz so izračuni o številu prejemnikov ozi-
roma obsegu sredstev posameznih podatkov iz 12. člena tega 
pravilnika v povezavi s parametri iz 13. člena tega pravilnika.

15. člen
(podrobnejša navodila)

Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša navodila za 
pošiljanje in analizo podatkov o plačah na svojih spletnih straneh.

KONČNI DOLOČBI

16. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 55/12).

17. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2014.

Št. 007-204/2014/6   
Ljubljana, dne 14. marca 2014
EVA 2013-1711-0060

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

707. Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega 
jezika v 2. razred osnovne šole

Na podlagi 45. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11, 40/12 – 
ZUJF in 63/13) in 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobra-
ževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o postopnem uvajanju prvega tujega jezika  

v 2. razred osnovne šole

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določi potek postopnega uvajanja pr-
vega tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. razred osnovne 
šole (v nadaljnjem besedilu: postopno uvajanje), način uvajanja, 
pogoje, ki jih mora šola izpolnjevati, da lahko začne uvajati prvi 
tuji jezik, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter kriterije 
za izbor šol pri postopnem uvajanju prvega tujega jezika.
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2. člen
(postopno uvajanje)

(1) V šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 se uvede prvi 
tuji jezik v 2. razred v osnovnih šolah, katerim izvajanje programa 
določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedi-
lu: minister), s sklepom.

(2) V šolskem letu 2014/2015 začne izvajati pouk prvega 
tujega jezika za učence 2. razreda največ 15 odstotkov šol od 
skupnega števila osnovnih šol.

(3) V šolskem letu 2015/2016 začne izvajati pouk prvega 
tujega jezika za učence 2. razreda še največ 30 odstotkov šol od 
skupnega števila osnovnih šol.

(4) V šolskem letu 2016/2017 se začne izvajati pouk prve-
ga tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence, ki so 
vpisani v 2. razred osnovne šole.

3. člen
(način postopnega uvajanja)

Postopno uvajanje poteka kot uvajanje s sprotnim vgraje-
vanjem potrebnih sprememb in svetovanjem na podlagi ugoto-
vitev spremljanja uvajanja.

4. člen
(prvi tuji jezik)

Kot prvi tuji jezik se v 2. razred osnovne šole postopno 
uvajata angleščina in nemščina.

II. PRIPRAVA IN IZVEDBA

5. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)

(1) Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem 
besedilu: zavod za šolstvo) pripravi načrt postopnega uvajanja 
in metodološki načrt spremljanja postopnega uvajanja.

(2) Zavod za šolstvo pripravi letno poročilo o postopnem 
uvajanju ter spremljanju postopnega uvajanja in ga najkasneje 
do konca meseca januarja za preteklo šolsko leto posreduje 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraže-
vanje in ministru.

(3) Zavod za šolstvo skrbi za obveščanje javnosti o poteku 
postopnega uvajanja.

6. člen
(šolska projektna skupina)

(1) Postopno uvajanje prvega tujega jezika v osnovnih 
šolah vodijo šolske projektne skupine. Odgovorni nosilec posto-
pnega uvajanja in spremljanja na posamezni šoli je ravnatelj, ki 
imenuje in vodi šolsko projektno skupino, v kateri je tudi pred-
stavnik staršev.

(2) Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– pripravi predlog izbire prvega tujega jezika,
– izdela načrt postopnega uvajanja za šolo,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja,
– pripravi letno poročilo o svojem delu,
– izvaja druge naloge v zvezi s postopnim uvajanjem.

7. člen
(odločitev o postopnem uvajanju  

in izbiri prvega tujega jezika v šoli)
(1) Ravnatelj v sodelovanju s šolsko projektno skupino 

pripravi predlog za vključitev šole v postopno uvajanje in predlog 
izbire prvega tujega jezika ter si o tem pridobi soglasje učiteljske-
ga zbora in sveta staršev.

(2) Odločitev o postopnem uvajanju in izbiri prvega tujega 
jezika sprejme svet šole.

(3) Šola seznani starše s cilji in načrtovanim potekom 
postopnega uvajanja.

8. člen
(izpolnjevanje pogojev)

Osnovna šola, ki začne postopno uvajati pouk prvega tujega 
jezika v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016, mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja,

– ima potrebno število usposobljenih učiteljev za izvajanje 
pouka prvega tujega jezika za učence 2. razreda osnovne šole,

– ima sklep sveta šole o postopnem uvajanju in o izbiri 
prvega tujega jezika.

9. člen
(zbiranje podatkov)

(1) Za potrebe spremljanja postopnega uvajanja prvega 
tujega jezika zavod za šolstvo zbira podatke o organizaciji dela 
in pouka, ustreznosti učnega načrta, metodah in oblikah dela, 
učinkovitosti izvajanja pouka, rezultatih znanja učencev, in druge 
podatke, potrebne za spremljanje postopnega uvajanja. Podatki 
o učencih in učiteljih se zbirajo in obdelujejo tako, da njihova 
identiteta ni razvidna.

(2) Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje tako, 
da se podatki zbirajo in obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo 
zbiranje in varstvo osebnih podatkov.

(3) Podatke, pridobljene pri spremljanju postopnega uvaja-
nja, hrani zavod za šolstvo pet let po končani spremljavi.

III. JAVNI RAZPIS IN IZBOR ŠOL

10. člen
(javni razpis)

(1) Postopek javnega razpisa in pripravo izbora osnovnih 
šol, ki bodo vključene v postopno uvajanje, vodi komisija, ki jo 
imenuje minister. Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za iz-
obraževanje na svojih spletnih straneh, in sicer za vsako šolsko 
leto posebej:

– za šolsko leto 2014/2015 najkasneje do 31. marca 2014,
– za šolsko leto 2015/16 najkasneje do 28. februarja 2015.
(2) Prijavo in podatke o izpolnjevanju pogojev pošljejo 

osnovne šole najkasneje v roku 21 dni po objavi razpisa na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. K prijavi na 
razpis za postopno uvajanje mora šola priložiti:

– izjavo o številu učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje 
za poučevanje izbranega prvega tujega jezika kot obveznega 
predmeta v prvem obdobju,

– sklep sveta šole, da se osnovna šola vključi v postopno 
uvajanje in o izbiri prvega tujega jezika.

11. člen
(kriteriji za izbor šol)

Izbor šol, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, 
se izvede na podlagi naslednjih kriterijev:

– izbor prvega tujega jezika,
– regionalna pokritost glede na organizacijske enote zavoda 

za šolstvo,
– zastopanost šol glede na velikost šol,
– zastopanost šol glede na organiziranost šol.

12. člen
(sklep ministra)

Komisija na podlagi kriterijev, določenih v prejšnjem členu 
tega pravilnika, pripravi predlog izbranih šol. Izbor šol s skle-
pom določi minister, ministrstvo pa o tem obvesti izbrane šole 
najkasneje do 31. maja v letu, ko šola začne postopno uvajati 
prvi tuji jezik.

IV. FINANCIRANJE

13. člen
(financiranje)

Osnovnim šolam iz prejšnjega člena tega pravilnika mini-
strstvo zagotovi sredstva za izvajanje pouka prvega tujega jezika 
v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08 in 99/10).
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V. KONČNA DOLOČBA

14. člen
(veljavnost pravilnika)

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

Št. 0070-15/2014
Ljubljana, dne 24. februarja 2014
EVA 2013-3330-0169

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji 
za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) minister za 
izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje 

javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) 
se za 22. členom dodata novo 3.a podpoglavje z naslovom 
»3.a Spodbujanje odličnosti» in nov 22.a člen, ki se glasi:

»22. a člen
Če agencija v skladu s proračunskimi možnostmi v posa-

meznem letu na podlagi javnega poziva poveča financiranje 
raziskovalnih programov, se koncesionarjem lahko poveča 
financiranje raziskovalnih programov, in sicer po postopku ter 
upoštevaje kriterije, kazalce in merila, ki so določeni v pod-
zakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije, ki ureja postopke (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, 
izdanem na podlagi zakona, ki ureja raziskovalno in razvojno 
dejavnost.

Odločbo o dodatnem financiranju za raziskovalne organi-
zacije s koncesijo sprejme minister na predlog Znanstvenega 
sveta agencije.

Agencija po vročitvi odločbe o dodatnem financiranju 
pripravi predlog aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje 
koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se smiselno 
uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo 
o koncesiji.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-110/2013/14
Ljubljana, dne 3. marca 2014
EVA 2013-3330-0133

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

709. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju 
uporabe določenih nevarnih snovi v električni 
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za pro-
izvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) 
izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe 

določenih nevarnih snovi v električni  
in elektronski opremi

1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevar-

nih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 
št. 102/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v 
nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o ome-
jevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elek-
tronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), zadnjič 
spremenjeno z:

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/1/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi 
svinca v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske 
opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju, zaradi 
prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 
2014, str. 45),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/2/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kad-
mija v fosfornih prevlekah v ojačevalcih rentgenskih slik do 
31. decembra 2019 in rezervnih delih za rentgenske sisteme, 
ki so bili dani na trg EU pred 1. januarjem 2020, zaradi prilago-
ditve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 47),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/3/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svin-
čevega acetata kot markerja za uporabo v sterotaktičnih na-
glavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri 
sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama 
žarki in delci zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 
št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 49),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/4/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca 
za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom 
v ojačevalnikih rentgenskih slik zaradi prilagoditve tehničnemu 
napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 51),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/5/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spaj-
kah na ploščah tiskalnega vezja, prevlekah priključkov elek-
tričnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega 
vezja, spajkah za povezovanje žic in kablov, spajkah za pove-
zovanje pretvornikov in senzorjev, ki se uporabljajo dolgotrajno 
pri temperaturi pod –20 °C pod običajnimi pogoji obratova-
nja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 
(UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 53),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/6/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v povr-
šinskih prevlekah sistemov nožičnih konektorjev, pri katerih so 
potrebni nemagnetni konektorji, ki se uporabljajo dolgotrajno 
pri temperaturi pod –20 °C pod običajnimi pogoji obratova-
nja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 
(UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 55),
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– Delegirano Direktivo Komisije 2014/7/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spaj-
kah, prevlekah priključkov električnih in elektronskih kompo-
nent ter plošč tiskanih vezij, povezavah električnih žic, ščitih 
in zaprtih konektorjih, ki se uporabljajo a) v magnetnih poljih 
znotraj krogle s polmerom 1 m, ki obdaja izocenter magneta pri 
medicinski opremi za slikanje z magnetno resonanco, vključno 
z monitorji za pacient, ki so zasnovani za uporabo znotraj te 
krogle ali b) v magnetnih poljih v oddaljenosti do 1 m od zuna-
njih površin ciklotronskih magnetov, magnetov za prenos žarka 
in nadzor njegove smeri, k se uporabljajo pri zdravljenju z obse-
vanjem s pospešenimi delci (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 57),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/8/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v 
spajkah za pritrditev digitalnih kadmij-teluridnih in kadmij-cink- 
teluridnih detektorjev na plošče tiskanega vezja zaradi prilago-
ditve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 59),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/9/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec in 
kadmij v kovinskih vezeh, ki tvorijo superprevodna magnetna 
vezja v detektorjih MRS, SQUID, NMR (nuklearna magne-
tna resonanca) ali FTMS (Fourierjeva transformacijska ma-
sna spektrometrija), zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 
(UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 61),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/10/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v zli-
tinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v 
hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih 
hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev 
potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali indu-
strijskih instrumentih za spremljanje in nadzor zaradi prilagodit-
ve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 63),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/11/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni 
krom v razdelilnikih alkalnih kovin za izdelavo fotokatod v oja-
čevalnikih rentgenskih slik do 31. decembra 2019 ter v rezerv-
nih delih za rentgenske sisteme, dane na trg pred 1. januarjem 
2020, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z 
dne 9. 1. 2014, str. 65),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/12/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v 
spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za za-
jem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane 
v opremo za magnetnoresonančno slikanje, zaradi prilagoditve 
tehničnemu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 67),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/13/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v 
spajkah na opremljenih ploščah tiskanega vezja, ki se uporab-
ljajo v prenosnih medicinskih pripomočkih razredov IIa in IIb iz 
Direktive 93/42/EGS, razen v prenosnih defibrilatorjih za prvo 
pomoč, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 4 z 
dne 9. 1. 2014, str. 69),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/14/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za 3,5 mg živega 
srebra na kompaktno fluorescenčno sijalko z enojnim navojem 
za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali 
daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 
(UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 71),

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/15/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec, kadmij 
in šestvalentni krom v ponovno uporabljenih rezervnih delih iz 
medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014, in 

uporabljenih v opremi kategorije 8, dani na trg pred 22. julijem 
2021, če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslova-
nja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik 
obveščen o ponovni uporabi, zaradi prilagoditve tehničnemu 
napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 73) in

– Delegirano Direktivo Komisije 2014/16/EU z dne 18. ok-
tobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca 
kot aktivatorja v flourescenčnem prahu razelektritvenih sijalk, 
ko se uporabljajo kot sijalke za zunajtelesno fotoferezo, ki vse-
bujejo svetilne snovi BaSi2O5:Pb, zaradi prilagoditve tehnične-
mu napredku (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2014, str. 75).«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-8/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2014-2711-0031

dr. Alenka Trop Skaza l.r.
Ministrica
za zdravje

710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih 
vozil

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastruk-
turo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o registraciji motornih in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil 

(Uradni list RS, št. 48/11 in 4/13) se v drugem odstavku 1. čle-
na besedilo »Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. novembra 
2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne 
politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z 
dne 20. 12. 2006, str. 344).« nadomesti z besedilom »Direktivo 
Sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih 
direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike 
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356).«.

2. člen
V prvi alineji prvega odstavka 53. člena in prvem odstavku 

58. člena se besedilo »15. oktobra 2014« nadomesti z besedi-
lom »19. maja 2014«.

3. člen
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-454/2013
Ljubljana, dne 4. marca 2014
EVA 2014-2430-0026

Samo Omerzel l.r.
Minister 

za infrastrukturo in prostor
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711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o uniformah Civilne zaščite 
Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 89. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in petega odstavka 2. člena 
Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11) izdaja minister za obrambo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije

1. člen
V Pravilniku o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 93/02 in 30/08) se v deveti alineji prvega od-
stavka 7. člena črta beseda »zimska«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Brezrokavnik je temno modre barve, oprijetega kroja. Spre-

daj se zapenja z zadrgo. Na sprednjem delu brezrokavnika so 
našiti žepi, na prsih in pod pasom. Na sredini levega žepa je spri-
mni trak za položajno oznako in nad njim sprimni trak z napisom 
CIVILNA ZAŠČITA. Nad desnim žepom pa sprimni trak za ime 
in priimek. Notranji del brezrokavnika je izdelan iz materialov kot 
notranji jopič pri vetrovki.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pulover je izdelan iz mešanice volnenih in sintetičnih vla-

ken. Na prednji levi strani, v višini prsi, se nahaja našitek z izveze-
no oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Pulover 
je temnomoder.«.

V šestem odstavku se črta drugi stavek.
V sedmem odstavku se za besedo »petprstne« postavi pika 

in črta besedilo »in modre barve.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kapa je temnomodre barve z všito oznako pripadnosti.«.

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji beseda »organa« 

nadomesti z besedo »poveljnika«.
V drugem odstavku se črta tretja alineja. V dosedanji četrti 

alineji, ki postane tretja alineja, se beseda »organa« nadomesti z 
besedo »poveljnika«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni poveljnik Civilne zaščite oziroma neposredni vod-

ja, glede na vremenske pogoje in naloge, lahko odloči o nošenju 
posameznih delov uniforme oziroma nošenju različnih kombinacij 
njenih posameznih delov in dodatnih oblačil.«.

3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
Pripadanje in roke uporabnosti uniform Civilne zaščite Re-

publike Slovenije, določene s tem pravilnikom, načini zadolžitve in 
zamenjave, popolnjevanje ter vračanje uniform, se uredijo z navo-
dilom o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije, ki ga izda 
minister, pristojen za področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, in se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega 
za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-34/2014-8
Ljubljana, dne 18. marca 2014
EVA 2014-1911-0008

Roman Jakič l.r.
Minister

za obrambo

712. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih 
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja 
ter delovnih mest na katerih so javni 
uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke 
prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe 
za javni sektor

Minister za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem 
reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 
(Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 10. toč-
ke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list 
RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 
91/09, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13 in 46/13) izdaja

S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov  
s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih 
mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni 

do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

1. točka
V 1. točki Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja 

vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni 
uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 90/11, 38/12 in 91/13) se v tabeli Razvojni oddelki vrtcev 
za razvojni oddelek »Vrtec Antona Medveda Kamnik« doda 
razvojni oddelek »Vrtec Ivančna Gorica«.

2. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-9/2014
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2014-3330-0007

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport 

Soglasje sindikatov:

Sindikat 
vzgoje, izobraževanja, znanosti  

in kulture Slovenije 
Branimir Štrukelj l.r. 

Sindikat 
delavcev v vzgojni, izobraževalni  

in raziskovalni dejavnosti 
Slovenije 

Bojan Hribar l.r.

USTAVNO SODIŠČE
713. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-540/11-23
Datum: 13. 2. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi Igorja Benedika, Kranj, ki ga zastopa mag. Mitja Jelenič 
Novak, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. februarja 2014
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o d l o č i l o:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča 
št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s 
sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 
2008 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. S sodbo Okrožnega sodišča v Kranju je bil pritožnik spo-

znan za krivega kaznivega dejanja posesti in posredovanja por-
nografskega gradiva po tretjem odstavku 187. člena Kazenske-
ga zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo – v nadaljevanju: KZ) v zvezi s prvim odstavkom 7. člena 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 
39/09 in 91/11 – KZ-1). Izrečena mu je bila pogojna obsodba, 
Višje sodišče v Ljubljani pa je sodbo glede kazenske sankcije 
spremenilo in je pritožniku izreklo šestmesečno zaporno kazen. 
Vrhovno sodišče je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 37. in 38. člena 
Ustave, saj naj bi sodba temeljila na dokazih, pridobljenih s 
kršitvijo pravice do komunikacijske zasebnosti. Navaja, da so 
švicarski organi pregona opravili sistematičen pregled vsebine 
komunikacij vseh uporabnikov mreže Razorback, ne da bi za 
kateregakoli od uporabnikov obstajal utemeljen sum ali morebiti 
vsaj utemeljeni razlogi za sum, da poseduje ali si izmenjuje 
otroško pornografijo, zato bi morala biti izdana ustrezna sodna 
odredba za pridobivanje takih podatkov. Pritožnik tudi zatrjuje, 
da je policija podatek o tem, kdo je uporabnik določenega di-
namičnega IP-naslova,1 pridobila najprej prek zaprosila policije 
na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 101/05 – v nadaljevanju ZKP), nato pa naj bi iste podatke 
pridobila še na podlagi odredbe preiskovalne sodnice po prvem 
odstavku 149.b člena ZKP.2 Po mnenju pritožnika bi bilo treba 
tudi za navedene podatke pridobiti predhodno sodno odredbo, 
saj naj bi šlo tako za osebni podatek kot tudi za podatek o pro-
metu v elektronskem komunikacijskem omrežju, poleg tega pa 
naj bi imel posameznik pri dinamičnem IP-naslovu utemeljeno 
pričakovanje zasebnosti.3 Pritožnik zatrjuje, da bi morali imeti 
policisti sodno odredbo tudi za pregled datotek na njegovem 
računalniku, ki so mu ga zasegli med hišno preiskavo. Ker po-
licija za nobeno od treh preiskovalnih dejanj ni imela odredbe 
sodišča, pritožnik meni, da so bili dokazi pridobljeni v nasprotju 
s 37. in 38. členom Ustave, zato sodba ne bi smela temeljiti na 
njih in bi jih bilo treba izločiti iz spisa.

3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-540/11 
z dne 25. 10. 2012 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V 
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o sprejemu 
ustavne pritožbe obvestilo Vrhovno sodišče.

4. Na podlagi 5. člena ZUstS je Ustavno sodišče za po-
drobnejšo obrazložitev mnenja zaprosilo tudi Informacijskega 
pooblaščenca, ki je o vprašanju posredovanja podatkov o 
naročnikih elektronskih komunikacijskih priključkov na podlagi 

1 IP-naslov je številka, ki natančno določa napravo, priklju-
čeno v internetno omrežje (kratica IP označuje Internet Protocol).

2 V času pridobivanja podatkov o IP-naslovu ter o uporabniku 
tega IP-naslova (20. 2. 2006 in 7. 6. 2006) je veljal citirani ZKP, 
besedilo 149.b člena pa je ostalo nespremenjeno do uveljavitve 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem po-
stopku (Uradni list RS, št. 91/11 – ZKP-K).

3 IP-naslovi se dodeljujejo statično ali dinamično. Statična 
dodelitev IP-naslova pomeni stalno uporabo enega IP-naslova, 
dinamična dodelitev pa pomeni naključno dodelitev novega/drugač-
nega IP-naslova ob povezavi z internetnim omrežjem.

zaprosila policije javno izrazil svoje stališče.4 V obširnem odgo-
voru je pojasnil, da kot ključno ocenjuje vprašanje, ali pridobitev 
podatkov o identiteti komunicirajočega posameznika sodi v 
domet komunikacijske zasebnosti in s tem pod stroge pogo-
je iz drugega odstavka 37. člena Ustave. Meni, da organov 
pregona ne zanima, kdo je naročnik ali uporabnik določenega 
komunikacijskega sredstva, temveč jih zanima, kdo konkretno 
je komuniciral. Povod za pridobitev identitete je namreč ravno 
komunikacija na bolj ali manj javno dostopnih spletnih straneh. 
Zato Informacijski pooblaščenec meni, da je treba retoriko 
glede dopustnosti pridobivanja podatkov o posameznikih z do-
ločenim IP-naslovom, naj bo ta statični ali dinamični, spremeniti 
v smer razprave o tem, kaj dejansko je predmet pridobivanja. 
Po njegovi oceni je nemogoče ločiti prometne podatke od na-
ročniških, saj sami prometni podatki nimajo nobenega smisla, 
če ne ugotovimo, kdo je posameznik za njimi, kar pa je po 
njegovi presoji izjemno pomemben element komunikacijske 
zasebnosti. Prav tako meni, da komunikacijska zasebnost ne 
zajema le vsebine komunikacije, temveč tudi dejstva in okolišči-
ne, povezane s komunikacijo, med katere sodijo tudi podatki o 
tem, kdo je komuniciral, kdaj in s kom. Izpostavil je še določbe 
tedanjega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09 in 33/11 
– ZEKom), ki po njegovi oceni skladno z drugim odstavkom 
37. člena Ustave za vse podatke, ki so vezani na elektronske 
komunikacije, zahteva odredbo sodišča, ne glede na to, ali 
gre za prometne ali za identifikacijske podatke (npr. kdo je 
uporabljal določen IP-naslov oziroma telefonsko številko). Kot 
ustavno spornega pa ocenjuje tretji odstavek 149.b člena ZKP, 
ki za pridobitev podatka o tem, kdo je komuniciral, dopušča 
zgolj pisni zahtevek policije. V tej luči je treba razumeti tudi 
njegove kritike, ki jih je javno izrekel v zvezi s predlogom 
sedmega odstavka 166. člena novega Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 – v nada-
ljevanju: ZEKom-1), ki je za dostop do podatkov o naročniku 
elektronskega komunikacijskega priključka sprva predvideval le 
pisni zahtevek državnega organa.5 Informacijski pooblaščenec 
pa izpostavlja tudi vprašanje, ki se ga sam v svojih mnenjih še 
ni dotaknil, in sicer, ali posameznik, ki javno razkrije vsebino 
komunikacije (npr. javno izrazi mnenje bolj ali manj odprtemu 
krogu bralcev na spletu), glede prometnih podatkov še vedno 
uživa varstvo po 37. členu Ustave.

5. Mnenje Informacijskega pooblaščenca je bilo posredo-
vano pritožniku, ki nanj ni odgovoril.

6. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodi-
šče vpogledalo v spis Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008.

B. – I.
7. Pritožnik v ustavni pritožbi sicer navaja, da sodba 

temelji na dokazih, pridobljenih s kršitvijo 37. in 38. člena 
Ustave, vendar z zatrjevanji, da bi morala imeti policija za vsa 
tri preiskovalna dejanja sodno odredbo, vsebinsko uveljavlja 
zgolj kršitev 37. člena Ustave. Glede na navedeno je Ustavno 
sodišče izpodbijane sodbe presojalo z vidika 37. člena Ustave.

B. – II.
Presoja očitkov, ki se nanašajo na pridobitev IP-na-

slova pritožnika s strani švicarske policije
8. Pritožnik nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, da raz-

širjanja otroške pornografije prek svetovnega spleta z uporabo 

4 Npr. v svojem mnenju o posredovanju podatkov o dina-
mičnih IP-naslovih policiji št. 0712-259/2009/2 z dne 11. 6. 2009, 
podobno pa tudi v apelu poslanskim skupinam z dne 4. 10. 2012, 
ki je dostopen na spletni strani <https://www.ip-rs.si/novice/  
detajl/apel-informacijskega-pooblascenca-k-previdnosti-glede- 
pooblastil-za-posege-v-komunikacijsko-zasebn/?cHash=d89468d1
6600c1ae9be3cd80e9b23275>, ter v mnenju št. 0712-1/2012/2854 
z dne 4. 6. 2013.

5 V postopku sprejemanja novega ZEKom-1 je bilo besedilo 
sedmega odstavka 166. člena nato opuščeno, zato spornega od-
stavka v veljavnem ZEKom-1 ni več.
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programa E-mule (in na ta način ponujanja vsebine vsem zain-
teresiranim) ni mogoče opredeljevati kot okoliščine in dejstva, 
povezane z zasebno komunikacijo konkretnega uporabnika ra-
čunalnika. Po presoji Vrhovnega sodišča takšen način komunici-
ranja, glede na splošno dostopnost internetnih strani in dejstvo, 
da je lahko policija podatke preverjala brez posebnih posegov v 
internetno omrežje in le na podlagi spremljanja tistih strank, ki so 
si izmenjevale sporne vsebine, omogoča praktično neugotovljivo 
množico naključnih kontaktov in zato ni več mogoče govoriti o 
zasebni komunikaciji, varovani s 37. členom Ustave. Pritožnik 
zatrjuje, da je podatek o dinamičnem IP-naslovu sui generis 
identifikacijski podatek, ki se giblje v polju med osebnim in pro-
metnim podatkom, na njem pa oseba upravičeno pričakuje za-
sebnost, zato ga ni mogoče pridobiti brez sodne odredbe. Glede 
na takšne trditve je Ustavno sodišče preizkusilo, ali je navedeno 
stališče Vrhovnega sodišča skladno s 37. členom Ustave.

9. Del zasebnosti, ki se nanaša na svobodo komunicira-
nja, Ustava varuje dvakrat: v 35. členu, kjer postavi splošno 
pravilo, da ima vsakdo pravico do zasebnosti in da je zasebnost 
nedotakljiva, in še posebej v prvem odstavku 37. člena, s ka-
terim je zagotovljena tajnost pisem in drugih občil.6 S slednjim 
odstavkom Ustava zagotavlja svobodno in nenadzorovano ko-
munikacijo in s tem zaupnost razmerij, v katera pri sporočanju 
vstopa posameznik. Pogoje za omejitev pravice do tajnosti 
pisem in drugih občil določa drugi odstavek 37. člena Ustave, 
in sicer je poseg v svobodo komuniciranja dopusten, če: 1) je 
določen v zakonu, 2) ga s svojo odločbo dovoli sodišče, 3) je 
določno omejen čas izvajanja posega in 4) če je nujen za 
uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

10. V okviru pravice do spoštovanja zasebnega in družin-
skega življenja opredeljujeta pravico do komunikacijske zaseb-
nosti tudi Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadalje-
vanju EKČP) v 8. členu7 ter Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, 
št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju MPDPP) v 17. členu.8 
Iz ustaljene prakse Evropskega sodišča za človekove pravice 
(v nadaljevanju ESČP) izhaja, da uživa varstvo 8. člena EKČP 
ne samo vsebina sporočila, temveč tudi okoliščine in dejstva, 
povezani s komunikacijo.9 S pravico do spoštovanja zaseb-
nega življenja v povezavi s spletno komunikacijo se je ESČP 
ukvarjalo v sodbi v zadevi K. U. proti Finski, in sicer z vidika 
oškodovanca.10 Ugotovilo je, da Finska ni ustrezno zaščitila 
pritožnikove pravice do spoštovanja zasebnega življenja, ker 
je dala prednost zahtevi po tajnosti komunikacij pred njegovo 

6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 
1997 (Uradni list RS, št. 5/98, in OdlUS VI, 158).

7 EKČP v 8. členu določa: "1. Vsakdo ima pravico do spošto-
vanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma 
in dopisovanja. 2. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje 
te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokra-
tični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske 
blaginje države zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zava-
ruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine 
drugih ljudi." 

8 MPDPP v 17. členu določa: "1. Nikomur se ne sme nihče 
samovoljno ali nezakonito vmešavati v zasebno življenje, v družino, 
v stanovanje ali dopisovanje ali nezakonito napadati njegovo čast 
in ugled. 2. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takim 
vmešavanjem ali pred takimi napadi."

9 Prim. sodbo v zadevi Malone proti Združenemu kraljestvu z 
dne 2. 8. 1984, točka 84; enako v sodbi v zadevi P. G. in J. H. proti 
Združenemu kraljestvu z dne 25. 9. 2001, točka 42.

10 V citirani sodbi z dne 2. 12. 2008 se je ESČP ukvarjalo s 
primerom, ko je neznani storilec na spletnem portalu objavil oglas, 
v katerem se je lažno izdajal za 12-letnika, ki išče (spolni) stik z 
enako starimi ali starejšimi fanti, ki bi mu pokazali, "kako se stvari 
streže". Policija je podatek o uporabniku IP-naslova najprej zah-
tevala neposredno od operaterja, a neuspešno. Izdajo odredbe je 
nato zavrnilo tudi sodišče, ker za tovrstno kaznivo dejanje finska 
zakonodaja ni dopuščala posredovanja podatkov o uporabniku. 
Dejanski storilec tako ni bil nikoli odkrit.

telesno in duševno celovitostjo, posledično pa je pritožniku 
kršila pravico iz 8. člena EKČP.11

11. Ustava v drugem odstavku 37. člena zagotavlja višjo 
raven varstva kot 8. člen EKČP, saj za vsak poseg v pravico do 
komunikacijske zasebnosti zahteva sodno odredbo.12 Ustavnoso-
dno presojo obravnavane zadeve je torej treba opraviti na podlagi 
Ustave. Pravica do komunikacijske zasebnosti iz prvega odstavka 
37. člena Ustave v prvi vrsti varuje vsebino posredovanega spo-
ročila. Zagotavlja torej varstvo posameznikovega interesa, da se 
brez njegove privolitve nihče ne seznani z vsebino sporočila, ki 
ga posreduje prek kateregakoli sredstva, ki omogoča izmenjavo 
oziroma posredovanje informacij, kot tudi interes posameznika, da 
svobodno odloča o tem, komu, v kolikšnem obsegu, na kakšen 
način in pod kakšnimi pogoji bo določeno sporočilo posredoval.13 
Poleg vsebine sporočila pa so varovani tudi okoliščine in dejstva, 
povezani s komunikacijo. V skladu s takšnim stališčem je Ustavno 
sodišče z odločbo št. Up-106/05 z dne 2. 10. 2008 (Uradni list RS, 
št. 100/08, in OdlUS XVII, 84) varstvo 37. člena Ustave razširilo 
tudi na tiste podatke o telefonskih klicih, ki po svoji naravi pome-
nijo sestavni del komunikacije, kar pomeni, da tovrstnih podatkov 
ni mogoče pridobiti brez sodne odredbe.14 Navedena odločitev 
se sicer nanaša na telefonsko komunikacijo, a je mogoče enak 
zaključek smiselno uporabiti tudi za druge vrste komuniciranja na 
daljavo. Ključni ustavnosodni test, po katerem Ustavno sodišče 
presoja, ali določena komunikacija uživa varstvo iz 37. člena 
Ustave, je upravičeno pričakovanje zasebnosti.15

12. Komunikacija prek interneta načeloma poteka v anoni-
mni obliki, kar je ključno za svoboden razvoj osebnosti, za svo-
bodo govora in izražanja idej ter posledično za razvoj svobodne 
in demokratične družbe. Komunikacijska zasebnost, varovana 
s strogimi pogoji iz drugega odstavka 37. člena Ustave, je to-
rej zelo pomembna človekova pravica, ki zaradi tehnološkega 
napredka in s tem naraščajočih možnosti nadzora vse bolj pri-
dobiva pomen. Zajema upravičeno pričakovanje posameznika, 
da ga država tudi pri njegovem sporazumevanju prek sodobnih 
komunikacijskih poti pusti pri miru in da se mu ni treba zagovarja-
ti za to, kar naredi, reče, napiše ali misli. V primeru suma storitve 
kaznivega dejanja pa mora imeti policija možnost, da identificira 
posameznike, ki so sodelovali pri določeni komunikaciji, pove-
zani z domnevnim kaznivim dejanjem, saj so storilci prav zaradi 
omenjene načelne anonimnosti na internetu težje izsledljivi. Pod 
kakšnimi pogoji sme policija opravljati preiskovalna dejanja in ali 
zanje potrebuje sodno odredbo, pa je odvisno od tega, ali gre za 
poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti.

13. Kot je bilo že izpostavljeno, 37. člen Ustave poleg 
vsebine komunikacije varuje tudi prometne podatke. Podatki o 
prometu so kakršnikoli podatki, ki se obdelujejo zaradi preno-
sa komunikacij v elektronskem komunikacijskem omrežju ali 
zaradi njegovega obračunavanja.16 To pomeni, da je IP-naslov 

11 ESČP je v navedeni sodbi poudarilo, da sta svoboda govora 
in tajnost komunikacij sicer pomembni vrednoti, ki ju je treba spošto-
vati tudi na internetu, vendar pa ne moreta veljati absolutno. V pri-
merih, kakršen je bil obravnavani, gre za zaščito telesne in duševne 
celovitosti mladoletnika, kar od države zahteva posebej odgovorno 
ravnanje in vzpostavitev sistema, ki bi posameznike uspešno od-
vračal od storitve kaznivih dejanj. Po presoji ESČP se morata zato 
v takšnih primerih svoboda govora in tajnost komunikacij umakniti 
zahtevi po preprečevanju kriminala in varstvu pravic posameznikov.

12 Podrobneje prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/12 
z dne 11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13), točka 27.

13 Podobno tudi G. Klemenčič v: L. Šturm (ur.), Komentar 
Ustave Republike Slovenije, dopolnitev komentarja – A, Fakulteta 
za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 522.

14 To so t. i. prometni podatki, npr. o zadnjih opravljenih in 
neodgovorjenih klicih, ki so razvidni iz izpisa telefonskega spomina.

15 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/95.
16 To so npr. podatki, ki se nanašajo na usmerjanje, trajanje, 

čas ali obseg sporočila, uporabljeni protokol, lokacijo terminalske 
opreme pošiljatelja ali prejemnika, začetek, konec ali trajanje zveze 
in podobno. Prim. 25. točko 3. člena Zakona o elektronskih komu-
nikacijah (Uradni list RS, št. 43/04), ki je veljal v času pridobivanja 
podatkov, smiselno enako pa prometne podatke opredeli tudi tre-
nutno veljavni ZEKom-1 (45. točka 3. člena).
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prometni podatek. Ustavno sodišče mora zato odgovoriti na 
vprašanje, ali je pritožnik na njem upravičeno pričakoval za-
sebnost.

14. Pri presoji o tem je treba tehtati dva elementa: priča-
kovanje zasebnosti na IP-naslovu ter upravičenost tega priča-
kovanja, pri čemer mora biti slednje takšno, da ga je družba 
pripravljena sprejeti kot upravičeno.17 Pritožnik je v tej zadevi 
z drugimi uporabniki mreže Razorback komuniciral tako, da 
so si s pomočjo programa E-mule medsebojno izmenjavali 
različne datoteke, med njimi tudi takšne, ki so vsebovale otro-
ško pornografijo.18 Glede na splošno anonimnost uporabnikov 
interneta in tudi glede na vsebino datotek Ustavno sodišče ne 
dvomi, da je pritožnik pričakoval, da bo njegova komunikacija 
ostala zasebna, gotovo pa je pričakoval tudi, da ne bo razkrita 
njegova identiteta. Vprašati se je torej treba, ali je bilo takšno 
pričakovanje zasebnosti upravičeno. Pritožnik ni izkazal, da bi 
bil IP-naslov, prek katerega je dostopal do interneta, kakorkoli 
prikrit, torej drugim uporabnikom neviden, oziroma da bi bil 
dostop do mreže Razorback (in s tem do vsebine datotek) na 
kakršenkoli način omejen, npr. z gesli ali drugimi orodji. S ta-
kšnim ravnanjem bi namreč kot uporabnik jasno izrazil namero, 
da želi svojo komunikacijo in identiteto ohraniti kot zasebno 
oziroma da v zvezi z njo upravičeno pričakuje zasebnost. 
Povedano drugače, predmet varstva 37. člena Ustave je torej 
tista komunikacija, na kateri posameznik upravičeno pričakuje 
zasebnost in to tudi jasno izkaže navzven. Nasprotno pa je 
v pritožnikovem primeru do spornih datotek lahko dostopal 
kdorkoli, ki je bil zainteresiran za njihovo izmenjavo, pritožnik 
pa ni izkazal, da bi bil njegov IP-naslov kakorkoli prikrit oziroma 
nedostopen za druge uporabnike te mreže. To vodi v zaključek, 
da je šlo za odprto komunikacijo z vnaprej nedoločenim kro-
gom neznancev, ki po vsem svetu uporabljajo internet in ki so 
pokazali interes za izmenjavo določenih datotek, hkrati pa upo-
rabnikom te mreže dostop do IP-naslovov drugih uporabnikov 
ni bil omejen. Zato po presoji Ustavnega sodišča pritožnikovo 
pričakovanje zasebnosti ni bilo upravičeno; kar namreč oseba 
zavestno izpostavi javnosti, pa čeprav z domačega računalni-
ka in iz zavetja svojega doma, ne more biti predmet varstva 
37. člena Ustave. Glede na navedeno izpodbijano stališče 
Vrhovnega sodišča ne vzbuja ustavnopravnih pomislekov. Pri-
dobitev podatka o pritožnikovem dinamičnem IP-naslovu ob 
upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera namreč ne 
pomeni posega v njegovo pravico do komunikacijske zasebno-
sti iz prvega odstavka 37. člena Ustave in zato sodna odredba 
za njegovo pridobitev ni bila potrebna.19 Pritožnik se je namreč 
s svojim ravnanjem sam odpovedal svoji zasebnosti in zato 
glede nje ni mogel imeti upravičenega pričakovanja zasebnosti.

15. Ob tem Ustavno sodišče izpostavlja, da se mu zaradi 
presoje, da ravnanje policije ni pomenilo posega v pritožnikovo 
komunikacijsko zasebnost iz prvega odstavka 37. člena Usta-

17 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-3381/07 z dne 
4. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 25/10).

18 V stroki se izraz "otroška pornografija" opušča in se vse bolj 
uveljavlja izraz "podobe ali materiali spolne zlorabe otrok". Glede 
na to, da so redna sodišča v tem postopku uporabljala izraz "otro-
ška pornografija", enak izraz pa je uporabljen tudi v KZ, ga zaradi 
jasnosti uporablja tudi Ustavno sodišče v tej odločbi.

19 Prim. tudi odločbo avstrijskega ustavnega sodišča 
št. B 1031/11 z dne 29. 6. 2012, v kateri se je sodišče ukvarjalo s 
primerom, ko je pritožnik klepetal v spletni klepetalnici (chatroom), 
pri tem pa je pri sogovorniku vzbudil sum na kaznivo dejanje. Sogo-
vornik je podal ovadbo in policiji sporočil spletni naslov klepetalnice 
ter vzdevek (nickname) pritožnika. Policija je brez sodne odredbe 
pridobila najprej podatek o IP-naslovu, prek katerega je potekala 
komunikacija, nato pa tudi podatek o uporabniku (ime, priimek in 
naslov) tega IP-naslova. Sodišče je ob podobnih ustavnopravnih 
zahtevah, kot izhajajo iz drugega odstavka 37. člena Ustave, pre-
sodilo, da če varnostni organi zakonito pridobijo vsebino sporočila 
iz javnosti dostopne komunikacije ali iz komunikacije, ki je sicer 
za javnost zaprta, vendar jim je vsebino posredoval eden od ude-
ležencev te komunikacije, taka komunikacija ni predmet varstva 
tajnosti sporočil.

ve, ni bilo treba opredeliti do vprašanja, ali je treba oceno dopu-
stnosti posegov v komunikacijsko zasebnost v vsakem primeru 
opraviti dosledno po določbah Ustave in ne upoštevaje, da so 
posegi nastali z delovanjem pristojnih organov drugih držav, ki 
so morda zavezane k drugačnim pogojem varstva posamezne 
človekove pravice.

Presoja očitkov, ki se nanašajo na pridobitev podatka 
o uporabniku določenega IP-naslova

16. Pritožnik nasprotuje tudi stališču Vrhovnega sodišča, 
da policija z zaprosilom na podlagi tretjega odstavka 149.b čle-
na ZKP od operaterja ni pridobivala podatkov o prometu, tem-
več izključno podatke o konkretnem uporabniku določenega 
komunikacijskega sredstva. Po presoji Vrhovnega sodišča zato 
v tem pogledu ni pomembno, ali je šlo za statični ali za dina-
mični IP-naslov, saj pridobljeni podatek ni razkril nič več, kot 
se je zahtevalo, in sicer le podatke o uporabniku računalnika, 
prek katerega je bilo ugotovljeno vstopanje v svetovni splet. 
Pritožnik zatrjuje, da je podatek o uporabniku dinamičnega 
IP-naslova hkrati osebni ter prometni podatek, kar pomeni, da 
ga sme policija pridobiti le na podlagi odredbe sodišča. Ker 
je policija podatek o uporabniku pridobila na podlagi zapro-
sila, pritožnik meni, da so bili dokazi pridobljeni v nasprotju s 
37. členom Ustave.

17. V obravnavani zadevi je policija na podlagi tretjega 
odstavka 149.b člena ZKP20 7. 6. 2006 na operaterja na-
slovila zaprosilo za posredovanje podatkov o uporabniku, ki 
mu je bil dne 20. 2. 2006 ob 13.28 uri dodeljen IP-naslov 
195.210.223.200. Kot odgovor je prejela podatke o uporabni-
kovem imenu, priimku ter naslovu, čas komunikacije, določen 
na sekundo natančno, pa je bil že znan.21 Policija je nato na 
podlagi prvega odstavka 149.b člena ZKP22 14. 12. 2006 pri-
dobila odredbo preiskovalnega sodnika, na njeni podlagi pa je 
operater posredoval še prometne podatke.23 Glavno vprašanje, 
na katero mora v tem delu odločbe odgovoriti Ustavno sodišče, 
torej je, ali pridobitev podatkov o identiteti uporabnika določe-
nega IP-naslova sodi v domet komunikacijske zasebnosti.

18. V skladu s stališčem Ustavnega sodišča iz odločbe 
št. Up-106/05 37. člen Ustave varuje tudi prometne podatke, 
torej podatke o tem, npr. kdo, kdaj, s kom in kako pogosto 
je komuniciral. Identiteta komunicirajočega posameznika je 
torej eden od pomembnih vidikov komunikacijske zasebno-
sti, zato je treba za njeno razkritje pridobiti sodno odredbo v 
skladu z drugim odstavkom 37. člena Ustave. Kljub takšnemu 

20 Tretji odstavek 149.b člena ZKP je določal: "Če so podani 
razlogi za sum, da je bilo storjeno, oziroma da se pripravlja kaz-
nivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in 
je za odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca potrebno pridobiti 
podatke o lastniku ali uporabniku določenega komunikacijskega 
sredstva za elektronski komunikacijski promet, ki niso objavljeni 
v naročniških imenikih in o času, v katerem je tako sredstvo bilo 
oziroma je v uporabi, lahko policija od operaterja elektronskega 
komunikacijskega omrežja zahteva, da ji na njeno pisno zahtevo, 
tudi brez privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nana-
šajo, sporoči te podatke."

21 Uporabnik oziroma nosilec pogodbe, sklenjene z operater-
jem, je bil pritožnikov oče.

22 Prvi odstavek 149.b člena ZKP je določal: "Če so podani 
razlogi za sum, da je bilo storjeno, da se izvršuje ali da se pripravlja 
oziroma organizira kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti in je za odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca 
potrebno pridobiti podatke o prometu v elektronskem komunika-
cijskem omrežju, lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog 
državnega tožilca odredi operaterju elektronskega komunikacijskega 
omrežja, da mu sporoči podatke o udeležencih, okoliščinah in dej-
stvih elektronskega komunikacijskega prometa, kot so: številka ali 
druga oblika identifikacije uporabnikov elektronskih komunikacijskih 
storitev, vrsta, datum, čas in trajanje klica oziroma druge elektron-
ske komunikacijske storitve, količina prenešenih podatkov in kraj, 
iz katerega je bila elektronska komunikacijska storitev opravljena."

23 Trditev pritožnika, da je policija iste podatke pridobila 
najprej z zaprosilom ter naknadno na podlagi odredbe, torej očitno 
ne drži.  
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stališču pa po presoji Ustavnega sodišča očitki pritožnika o 
kršitvi 37. člena Ustave v obravnavani zadevi niso utemeljeni. 
Pritožnik se je namreč s svojim ravnanjem, ko je javno razkril 
tako svoj IP-naslov kot tudi vsebino svoje komunikacije, sam 
odrekel varovanju svoje zasebnosti in se zato v primeru raz-
kritja identitete nanjo ne more več sklicevati. Ker se je s tem 
odrekel tudi upravičenemu pričakovanju zasebnosti, podatki o 
identiteti uporabnika IP-naslova niso več uživali varstva z vidika 
komunikacijske zasebnosti, temveč zgolj z vidika informacijske 
zasebnosti iz 38. člena Ustave. Tako policija s pridobitvijo po-
datkov o imenu, priimku in naslovu uporabnika dinamičnega 
IP-naslova, prek katerega je komuniciral pritožnik, ni posegla v 
njegovo komunikacijsko zasebnost in zato za razkritje identitete 
ni potrebovala sodne odredbe.24 Glede na navedeno izpodbi-
jano stališče Vrhovnega sodišča ni v neskladju s 37. členom 
Ustave, očitki pritožnika v tem delu pa niso utemeljeni.

Presoja očitkov, ki se nanašajo na pregled vsebine 
datotek, najdenih na pritožnikovem računalniku

19. Zadnji očitek pritožnika se dotika vprašanja, ali bi mo-
rala imeti policija za pregled datotek na računalniku pritožnika 
posebno odredbo. V zvezi s tem pritožnik izpodbija stališče 
Vrhovnega sodišča, da za takšen pregled ni bila nujna posebna 
sodna odredba, saj je policija računalnike zasegla na podlagi 
odredbe za hišno preiskavo in da so bili računalniki v navzoč-
nosti pritožnika najprej zapečateni, nato pa tudi pregledani in 
kopirani.

20. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-106/05 
pomeni pregled podatkov, shranjenih na elektronskih napravah, 
poseg v komunikacijsko zasebnost posameznika iz 37. člena 
Ustave.25 To pomeni, da takšnih nosilcev podatkov ni mogoče 
pregledovati brez sodne odredbe.26

21. V obravnavani zadevi je preiskovalni sodnik na pred-
log policije z dne 10. 1. 2007 izdal odredbo za hišno preiskavo 
pritožnikovega stanovanja dne 12. 1. 2007, preiskava pa je 
bila izvedena 25. 2. 2007.27 Iz predloga policije za izdajo hi-
šne odredbe jasno izhaja, da želijo policisti pregledati zlasti 
trde diske računalnikov in morebitne druge nosilce podatkov. 
Preiskovalni sodnik je bil torej pri odločanju o tem, ali bo izdal 
odredbo ali ne, seznanjen z dejstvom, da bodo policisti pri 
hišni preiskavi zasegli računalniško opremo ter da jo bodo 
tudi pregledali. Navedeno je jasno razvidno tudi iz odredbe za 
hišno preiskavo, iz katere izhaja, da je izdana prav z namenom 
pregleda podatkov, shranjenih na trdem disku računalnika ter 
drugih nosilcih podatkov (CD in DVD). To pomeni, da je poseg 
v komunikacijsko zasebnost dovolil sodnik s sodno odredbo, 
kljub odsotnosti podrobnejše zakonske ureditve pa je policija v 
skladu z ustavnimi jamstvi pritožniku omogočila tudi, da je bil 
v obeh primerih, ko so pregledovali njegov računalnik, osebno 
navzoč. Glede na navedeno je izpodbijano stališče Vrhovnega 
sodišča v skladu z zahtevami iz drugega odstavka 37. člena 
Ustave. Odredba za hišno preiskavo je bila izdana prav z 
namenom zasega in pregleda elektronskih nosilcev podatkov, 
pritožnik pa je bil v obeh primerih pregledovanja računalnikov 
oziroma elektronskih podatkov tudi osebno navzoč. Po presoji 
Ustavnega sodišča zato s pregledom datotek na pritožnikovem 

24 Z vprašanjem, ali med prometne podatke, torej okoliščine 
in dejstva, povezane s komunikacijo, spadajo tudi ime, priimek in 
naslov osebe, ki komunicira prek določenega, že znanega IP-na-
slova, se je ukvarjalo tudi avstrijsko ustavno sodišče. V že citirani 
odločbi št. B 1031/11 z dne 29. 6. 2012 je med drugim presodilo, 
da sme policija brez sodne odredbe pridobiti tudi informacijo o tem, 
kdo je uporabnik konkretno določenega IP-naslova.

25 Prim. tudi G. Klemenčič v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 543.
26 Glede na hiter razvoj komunikacijske tehnologije to niso 

več zgolj računalniki, temveč različne elektronske naprave, na 
katerih je mogoče shranjevati podatke.

27 Preiskovalna dejanja so se torej opravljala v času, ko ZKP še 
ni imel posebnih določb za pregled elektronskih naprav. Člena 219 a 
in 223 a sta bila namreč v zakonsko besedilo vnesena šele z Zako-
nom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 77/09 – ZKP-J), ki je začel veljati 17. 10. 2009.

računalniku njegova pravica do komunikacijske zasebnosti ni 
bila kršena.

22. Ob upoštevanju vseh navedenih argumentov kršitev 
varstva tajnosti pisem in drugih občil iz 37. člena Ustave ni 
podana, zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.

C.
23. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisin-
ger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 
Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka 
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi 
proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Jadek Pensa in Sovdat, 
ki sta dali odklonilni ločeni mnenji.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

714. Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 
k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstav-
ka 16. člena Zakona o revidiranju je Strokovni svet Sloven-
skega inštituta za revizijo na svoji redni seji 29. januarja 2014, 
sprejel naslednji

S K L E P

Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi in jubilejne nagrade se preneha uporabljati za 
poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2014 ali kasneje.

Št. 4/2014
Ljubljana, dne 29. januarja 2014

dr. Samo Javornik l.r.
Predsednik strokovnega sveta

Slovenskega inštituta za revizijo

715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o pogojih za opravljanje investicijskih 
in drugih storitev za borznoposredniške 
družbe

Na podlagi prvega odstavka 205. člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 
78/11, 55/12, 105/12 in 63/13 – ZS-K) Agencija za trg vredno-
stnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih 
za opravljanje investicijskih in drugih storitev  

za borznoposredniške družbe

1. člen
V prvem odstavku 4. člena Sklepa o pogojih za opra-

vljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške 
družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 5/08 in 80/11) se za 11. točko 
doda nova 12. točka, ki se glasi:
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»12. da vzpostavi ustrezne sisteme, postopke in mehanizme 
za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI.«

2. člen
Naslov 9. člena (osebne transakcije) se spremeni tako, 

da se glasi:
»(sistemi, postopki in mehanizmi za preprečevanje in 

odkrivanje zlorab trga ter osebne transakcije).«.

3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdr-

ževati ustrezen sistem in pravila za preprečevanje in odkriva-
nje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI, v okviru katerega mora 
oblikovati zlasti:

– pravila za odkrivanje sumljivih naročil in poslov z opisom 
vzpostavljenih kriterijev in notranjih kontrol za ta namen,

– postopke v primeru zavrnitve sumljivega naročila,
– postopke glede poročanje sumljivih poslov iz 391. člena 

ZTFI,
– ustrezen informacijski sistem, ki vključuje mehanizme 

in signale za odkrivanje in preprečevanje zlorab trga iz 10. po-
glavja ZTFI.«

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, 
tretji in četrti odstavek.

V novem tretjem odstavku 9. člena se v napovednem 
stavku besedilo »iz prvega odstavka« nadomesti z besedilom 
»iz drugega odstavka«.

V novem četrtem odstavku 9. člena se v napovednem 
stavku besedilo »prvega in drugega odstavka« nadomesti z 
besedilom »drugega in tretjega odstavka«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-1/2014-1
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2014-1611-0019

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj l.r.

716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 

39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 
– ZMEPIZ – 1 in 107/13 – odl. US) je Svet Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 25. 2. 
2014 sprejel

S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov  

za posebne primere zavarovanja

1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zava-

rovanja (Uradni list RS, št. 25/13) se v 3. členu znesek »6,45« 
nadomesti z zneskom »6,38«.

2. člen
V prvem in drugem odstavku 4. člena se znesek »9,64« 

nadomesti z zneskom »9,54«.

3. člen
V 5. členu se znesek »9,64« nadomesti z zneskom 

»9,54«.

4. člen
V 6. členu se znesek »12,85« nadomesti z zneskom 

»12,72«.

5. člen
V 7. členu se znesek »32,17« nadomesti z zneskom 

»31,85«.

6. člen
V 8. členu se znesek »160,85« nadomesti z zneskom 

»159,25« ter znesek »13,40« z zneskom »13,26«.

7. člen
V 9. členu se znesek »3,21« nadomesti z zneskom 

»3,17«.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 
2014.

Št. 9000-4/2014/2-4
Ljubljana, dne 25. februarja 2014
EVA 2014-2611-0016

Svet Zavoda za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l.r.
Predsednik
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BOVEC

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 
111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08 in 
53/11), 7., 16. in 94. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 29. re-
dni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi  

s pitno vodo v Občini Bovec

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec (Uradni 

list RS, št. 55/11) se v 11. členu tretji odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»Priključek na javni vodovod ali kakršnokoli poseganje 
vanj, kakor tudi poseganje na obračunski vodomer, je dovoljeno 
samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili 
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«

2. člen
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec mora vzdrževati priključek stavbe na vodo-

vod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe 
in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na vodovod 
ter njegovo vzdrževanje dopustiti.«

3. člen
(1) V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena v primerih 

rušenja stavbe in v primerih, ko uporabnik odpove uporabo vo-
dovodnega priključka. Uporabnik mora posredovati upravljavcu 
pisno vlogo za ukinitev priključka.

Začasni priključek, ki je časovno omejen na dve leti, se po 
preteku dveh let ukine po uradni dolžnosti.

Uporabnik se izbriše iz evidence uporabnikov po izvedeni 
ukinitvi vodovodnega priključka.

Ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec na 
stroške uporabnika po veljavnem ceniku.«

(2) V drugem odstavku se tretja alinea črta.

4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do vgraditve vodomera v skladu z določili tega od-

loka se uporabnikom brez vodomerov zaračunava pavšalna 
mesečna poraba glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne 
vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežni-
ne 1 (premer vodomera DN 20 – 3/4¨).«

(2) Za druge premere priključka se uporabnikom brez 
vodomerov zaračunava pavšalna mesečna poraba sorazmer-
no z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s 17. členom 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadalje-
vanju: Uredba o metodologiji).«

5. člen
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec lahko izda račune tudi posameznim upo-

rabnikom stavbe upoštevaje porabo po pomožnem vodomeru 
ali delež porabe po skupnem vodomeru glede na število oseb 
prebivajočih v posameznem stanovanju, pri čemer se šteje, 
da v nenaseljenem oziroma občasno naseljenem stanovanju 
prebiva ena oseba.«

6. člen
V 52. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena.«

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
Zaračunavanje pavšalne mesečne porabe po določbi 

4. člena tega odloka se začne izvajati 1. 1. 2017.

8. člen
Uporabniki, ki razpolagajo z vodovodnimi priključki, ki 

niso urejeni skladno s Tehničnim pravilnikom, so le-te dolžni 
uskladiti do konca leta 2015.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2010
Bovec, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

718. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena 
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je 
Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 27. 2. 2014 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,9351 €/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:

 € /priključek
DN13 –
DN20 3,1136
DN25 9,3408
DN40 31,1360
DN50 46,7040
DN80 155,6800
DN100 311,3600
DN150 622,7200

OBČINE
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III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. 3. 2014.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2010-29.redna
Bovec, dne 28. februarja 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

719. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 
27. 2. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,2933 €/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:

 €/priključek
DN13 –
DN20 1,637
DN25 4,9110
DN40 16,3700
DN50 24,5550
DN80 81,8500
DN100 163,7000
DN150 327,4000

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. marcem 2014.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2010-29.redna
Bovec, dne 28. februarja 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

720. Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 
27. 2. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Sprejme se vodarina v višini 0,5967 €/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:

 €/priključek
DN13 –
DN20 1,8182
DN25 5,4546
DN40 18,1820
DN50 27,2730
DN80 90,9100
DN100 181,8200
DN150 363,6400

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in 

II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. marcem 2014.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2010-29.redna
Bovec, dne 28. februarja 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

BREZOVICA

721. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica 
za leto 2013

Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB-2, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 – Odl. US: 
U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 7., 30. in 112. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 23. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Brezovica za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2013 izka-

zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 
2013 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev 
in naložb in računu financiranja, ki obsega:
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A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov (v EUR)
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 8.523.714,90

Tekoči prihodki (70+71) 7.841.718,24
70 Davčni prihodki 6.944.945,44

700 Davki na dohodek in dobiček 5.869.194,00
703 Davki na premoženje 540.912,52
704 Domači davki na blago in storitve 534.825,04
706 Drugi davki 13,88

71 Nedavčni prihodki 896.772,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 360.317,82
711 Takse in pristojbine 4.917,00
712 Globe in druge denarne kazni 119.511,76
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 26.887,48
714 Drugi nedavčni prihodki 385.138,74

72 Kapitalski prihodki 116.394,59
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 116.394,59

73 Prejete donacije 51.910,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 51.910,00

74 Transferni prihodki 513.692,07
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 324.039,93
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 189.652,14

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 8.194.980,52
40 Tekoči odhodki 1.971.014,44

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 338.876,62
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 60.828,64
402 Izdatki za blago in storitve 1.456.903,12
403 Plačila domačih obresti 51.640,89
409 Rezerve 62.765,17

41 Tekoči transferi 3.533.926,77
410 Subvencije 385.120,63
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.099.785,51
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 226.626,47
413 Drugi tekoči domači transferi 822.394,16

42 Investicijski odhodki 2.564.404,48
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 22.564.404,48

43 Investicijski transferi 125.634,83
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 83.043,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 42.591,83

III. Proračunski presežek (I.-II.) 328.734,38
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441+442+443)

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 
(IV.-V.)

C. Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) 0,00
50 Zadolževanje 0,00

500 domače zadolževanje 0,00
VIII. Odplačila dolga (550) 554.992,00
55 Odplačila dolga 554.992,00

550 Odplačila domačega dolga 554.992,00
IX. Sprememba stanja sredstev na računu 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –226.257,62
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –554.992,00
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) –328.734,38
XII. Stanje sredstev na računih 

dne 31. 12. 2012 468.481,61

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2013 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhod-
kov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2013.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2013 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 23/14-GŠ
Brezovica, dne 6. marca 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

722. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in na predlog Sveta vrtca 
Brezovica dne 23. 1. 2014 je Občinski svet Občine Brezovica 
na 23. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtce 

Brezovica (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način 
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dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok 
v vrtec.

Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in 
rezervacije.

II. VPIS IN SPREJEM OTROK

2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 

11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki 
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

3. člen
Vrtec v mesecu februarju tekočega leta objavi javni vpis 

novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega od-

delka vrtca med šolskim letom, če ni dovolj otrok na čakalni listi.
Javni vpis novincev iz prvega in prejšnjega odstavka 

mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na 
spletni strani vrtca, v občinskem glasilu, na oglasnih deskah 
vseh enot vrtca.

4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro-

grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) 

vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis 
otroka v vrtec, ki jo določi vrtec in jo objavi na svoji spletni 
strani.

Starši vlogo dobijo na upravi vrtca, v enotah vrtca in na 
spletni strani vrtca.

Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca 
osebno ali po pošti vse leto.

Če ni prostih mest v vrtcu, se vloge, ki so vložene oziroma 
oddane priporočeno po pošti do 31. 3. tekočega leta, obravna-
vajo za naslednje šolsko leto.

5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo norma-

tivi za oblikovanje oddelkov.

6. člen
Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o 

tem obvesti starše. V tem primeru se o sprejemu otrok odloča 
v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.

V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, 
se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo 
po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da je otrok dopolnil 
11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za struk-
turo oddelka, kjer je prosto mesto.

7. člen
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pi-

sno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, kjer imajo 
stalno prebivališče, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo 
oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna 
vloga mora biti vložena do 31. marca tekočega leta.

V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na nor-
mative, ima vrtec pravico otroke prerazporediti v enoto vrtca po 
krajevnem domicilu – stalno prebivališče.

8. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot 

je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca 
ali od njega pooblaščena oseba.

Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma 
posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu Komisija 

za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi 
kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli 
šifro otroka.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

9. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem 

otrok v vrtec določi župan Občine Brezovica na predlog sveta 
vrtca.

Komisija je sestavljena iz sedmih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga pre-

dlaga v imenovanje župan,
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v 

imenovanje ravnatelj vrtca,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Podpeč ali 

Rakitna, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Vnanje Gori-

ce, Notranje Gorice ali Brezovica, ki ga predlaga v imenovanje 
svet staršev,

– predstavnikov patronažne službe – 3 člani.

10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko 

ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev pre-

neha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega uprav-

nega postopka.

11. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki 

ga člani komisije izvolijo na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj polovica 

vseh članov.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o spre-

jemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih pred-

stavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za 

naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec;
– prednostni seznam otrok s številom zbranih točk;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik je sestavni del dokumentacije vrtca.

12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. 

Z delom prične v mesecu aprilu.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, 

ki so vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v 
vrtec za naslednje šolsko leto.

Komisija ne obravnava vlog za vpis otrok v vrtec, ki niso 
predmet obravnave za naslednje šolsko leto.

Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec 
na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih enotah 
vrtca in v skladu s podatki iz vloge.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK

13. člen
Kriteriji se določijo s točkami.
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri 

sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri 
sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo 
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mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 
položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialne-
ga položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu 
s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
centri za socialno delo.

Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava 
in točkuje po naslednjih kriterijih:

Št. Kriterij Št. točk

1.
Starši ali eden od staršev ima skupaj  
z otrokom stalno prebivališče v Občini  
Brezovica

80 točk

*2.

Otrok je bil prvič uvrščen na prednostni 
seznam v preteklem letu in v Vrtce
Brezovica ni bil sprejet (eno negativno  
obvestilo)

40 točk

3.

Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam  
v preteklem letu in bil v Vrtce
Brezovica sprejet (pozitivno obvestilo),  
vlagatelj pa je kasneje s pisno izjavo  
umaknil vlogo za sprejem otroka v vrtec

40 točk

*4.

Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam 
dvakrat ali večkrat zaporedoma v Vrtce 
Brezovica in ni bil sprejet (2 ali več negativih 
obvestil)

80 točk

5.

– Otrok obeh zaposlenih staršev ali
– otrok staršev, kjer sta oba študenta  
(potrdilo o rednem šolanju) ali
– otrok staršev, kjer je eden izmed staršev 
zaposlen, drugi pa je študent (potrdilo  
rednem šolanju)

 8 točk

6. Otrok v enostarševski družini (odločba sodi-
šča o preživnini)  8 točk

7. 1 starš zaposlen (ali študent), 1 starš  
nezaposlen  4 točke

8. Zaposlen eden izmed staršev v Vrtcih  
Brezovica 7 točk

9. Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste 
družine  7 točk

10.
Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto 
v Občini Brezovica (potrdilo
delodajalca)

 1 točka

11. Težko zdravstveno stanje v ožji družini 
(zdravniško potrdilo)  1–10 točk

12. Število otrok v družini (vključno z otrokom,  
ki ga vpisujete v vrtec)

 vsak otrok 
3 točke

13.

Starši ali eden izmed staršev ima stalno 
prebivališče v Občini Brezovica vsaj dve leti 
ali več na dan 1. 9. prihajajočega šolskega 
leta.
(Starši otroka, ki ob obravnavi vloge ne iz-
polnjuje pogoja 11 mesecev starosti za vpis, 
morajo imeti stalno prebivališče najmanj dve 
leti ob otrokovi starosti 11 mesecev.)

60 točk

*Obvezno obkrožite samo en kriterij, ali 2. ali 4.
Vrtec po uradni dolžnosti preverja izpolnjevanje kriterija 

številka 13.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija 

pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti 
– prednost ima starejši otrok.

V. ODLOČITEV KOMISIJE

14. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo-

rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko 

starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi 
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. 
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se 
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, 
ki jih vsebuje vloga.

Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določba-
mi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10). Na seji komisije 
so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in 
zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi 
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi 
prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene-
ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red 
tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu 
točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo 
v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto 
mesto v posamezni enoti in v posameznem oddelku ter glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja 
do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam 
oblikovan.

15. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro-

stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu 
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni 
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni se-
znam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. 
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem po-

stopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema 

otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem 
zakonom, vložijo v vrtec ugovor,

– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

16. člen
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, morajo, če želijo otroka 

vpisati naslednje šolsko leto ne glede na njihovo uvrstitev na 
prednostni seznam, vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

17. člen
Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši 

v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo 
ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu 
ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in s smiselno 
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor 
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se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. 
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zako-
na, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči 
staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor.

18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpo-

gled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v 
vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se 
nanaša na njihovo vlogo.

VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI, ODKLONITEV 
SPREJEMA IN UMIK VLOGE

19. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper 

obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem 
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe 
o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. 
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši uma-
knili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve 
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k skle-
nitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz 
čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da 
je otrok vključen v vrtec.

Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v 
pogodbi.

Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši 
morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra 
o zdravstvenem stanju otroka.

Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu 
otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega 
prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha 
veljati.

20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi 

sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.

21. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja 

otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošilj-
ko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od 
odpreme na pošto.

VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH

22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti obja-

vlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšol-
ske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med 
šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter o 
predvideni čakalni dobi od vpisa otroka v vrtec do možnosti 
njegove vključitve v vrtec.

VIII. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV 
OTROK

23. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo 

izpisati, morajo upoštevati 15- dnevni odpovedni rok za izpis 
otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo 

vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca 
ali na internetni strani.

Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti 
v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

24. člen
Starši otrok, za katere je Občina Brezovica po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:

– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 
1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo 
za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni. Starši 
morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje pred 
prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnje-
nega obrazca,

– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bole-
zni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 30 koledar-
skih dni. Na podlagi zdravniškega potrdila in izpolnjenega 
obrazca se mu upošteva rezervacija od 31. dneva dalje.

Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, vrtec 
odobri rezervacijo.

Obrazec za uveljavljanje počitniške in zdravstvene re-
zervacije je dostopen v vseh enotah in na spletni strani vrtca 
in je priloga pravilnika.

25. člen
Na pisno zahtevo staršev se lahko otrok razporedi v 

drugi program. Sprememba se upošteva s prvim dnem na-
slednjega meseca.

Razporeditev iz dnevnega v skrajšan program je možna 
le v enotah vrtca, kjer ni čakajočih otrok na dnevni program.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pra-

vilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Brezovica dne 14. 2. 2013

Za postopke sprejema otrok v Vrtec Brezovica, ki do 
uveljavitve tega pravilnika niso bili končani, se uporablja 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce z dne 14. 2. 2013, in sicer 
najkasneje do zaključka šolskega leta 2013/14.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
z dnem 1. 4. 2014 in velja za vse postopke glede vpisa otrok 
za šolsko leto 2014/2015 dalje.

Brezovica, dne 6. marca 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE

723. Zaključni račun proračuna mestne Občine 
Celje za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 
in 101/13) in 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine 
Celje na 25. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Celje za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Celje za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 

2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Celje za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 

2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-15/2014
Celje, dne 11. marca 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

724. Sklep o določitvi subvencioniranja cene 
storitev počitniških kolonij za zdravstveno 
in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi 
osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za 
gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za 
zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence 
s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 25/13) ter 10., 19. in 124. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje 
na 25. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitev 

počitniških kolonij za zdravstveno in socialno 
ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim 
prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve 
poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju 

Mestne občine Celje
1. člen

Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) 
ter 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno 
službo izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno 
ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13) subvencionirala 
cene storitev izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in 
socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim pre-
bivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi 
osnovnih šol na območju Mestne občine Celje. Izvajanje de-
javnosti iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje programe:

1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih 
otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij 
oziroma program A),

2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in 
učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma 
program B),

3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na ob-
močju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih 
šol v naravi oziroma program C).

2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2014 so 

polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, 
zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in 
učencev po posameznih programih:

1. cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu 
izvajanja gospodarske javne službe za leto 2014, znaša za:

– programa A in B: 44,00 EUR na osebo na dan;
– program C: 32,85 EUR na osebo na dan;
2. cena prevoza: 35,00 EUR/osebo (povratno potovanje);
3. trajanje posameznega programa za:
– programa A in B: 10 dni
– program C: 5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
– program A: 177 otrok in učencev;
– program B: 161 otrok in učencev;
– program C: 405 učencev.

3. člen
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2014 določene 

postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, 
se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencio-
niranja, ki za leto 2014 znaša:

Programi Stroškovna 
cena  

(v EUR)

Stroški prevoza 
(Celje–Baška–Celje)

Prihodki  
od izvajanja 
programov 

(starši, ZZZS  
in šole)

Višina 
subvencije 
cene MOC  

za programe  
in prevoz 

skupaj (v EUR)

Planirano 
število otrok  
in učencev

Letna vrednost 
subvencije po 

proračunu MOC 
za leto 2014 
brez DDV  
(v EUR)

Letna vrednost 
subvencije 

po proračunu 
MOC za leto 
2014 z DDV  

(v EUR)

Program socialnih 
kolonij 440,00 35,00 0,00 475,00 177 76.201,16 84.075,00

Program 
zdravstvenih 

kolonij
440,00 35,00 164,20 310,80 161 45.697,53 50.038,80

Program poletnih 
šol v naravi 131,40 35,00 150,00 16,41 405 6.069,45 6.646,05

SKUPAJ 743 127.968,14 140.759,85
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4. člen
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene na-

kazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni 
enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:

– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolar-
jev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega 
programa;

– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev 
in navedba programa oziroma storitve;

– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (naved-
ba terminov oziroma obratov);

– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih 

programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesio-
narju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, 
ki so za to namenjena v proračunu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 603-8/2014
Celje, dne 11. marca 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNICA

725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 
v naselju Begunje pri Cerknici

Na podlagi 61.b v povezavi s 53.a členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – 
ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, 
št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. redni seji 
dne 13. 2. 2014 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4  

v naselju Begunje pri Cerknici

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja 
BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici 
(Uradni list RS, št. 1/14). Spremembe se nanašajo na tekstualni 
del prostorskega akta.

2. člen
Za 15. členom se doda novo poglavje, kot 15.a člen:

»V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE

15.a člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot kul-
turne dediščine.

(2) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi. V tem primeru naj lastnik zemljišča ali investitor 
oziroma odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del pisno obvesti 
ZVKDS OE Ljubljana vsaj 14 dni pred pričetkom zemeljskih del.

(3) Stroški konservatorskega arheološkega nadzora ali 
morebitni ostali stroški v zvezi z arheologijo ne bremenijo inve-
stitorja. Arheološki nadzor ali morebitna ostala dela v zvezi z 
arheologijo se morajo prilagajati terminskemu planu investitorja 
načrtovanega prostorskega akta.«

3. člen
Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-3/2013
Cerknica, dne 14. februarja 2014

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

726. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 
Gorenja vas

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi 
2. točke 11. člena, 38. in 52. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju: (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 
17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 
št. 85/13) na 21. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas

I. UVODNE ODLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja GRV 
20-4 Gorenja vas (v nadaljevanju: območje OPPN), ki vsebuje:

– območje OPPN;
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

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

ščine, varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

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

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za odstranitev delov objekta, obstoječe telovadnice osnov-
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ne šole Ivana Tavčarja in gradnjo novih objektov večnamenske 
športne dvorane, depandanse vrtca, stavbe socialno varstve-
nega zavoda (v nadaljevanju: Dom-a starejših Gorenja vas) ter 
dodatnih zasebnih ambulant kot prizidka zdravstvenega doma, 
večstanovanjskih blokov, pogoje za ureditev utrjenih površin, 
zelenih in parkovnih površin ter pogoje za gradnjo prometne, 
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni del OPPN)

Sestavni del OPPN so:
I. Besedilo:
– splošni del
– odlok
– program priprave
– besedilo
– priloge
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora

1.1 Izsek iz občinskega prostorske-
ga načrta občine Gorenja vas M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora

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

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

območja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom 

območja OPPN M 1:1000
3.3 Načrt obodne parcelacije 

in parcelacij zemljišč M 1:1000
3.4 Načrt zakoličbe M 1:1000
3.5 Površine, namenjene javnemu 

dobru in javni rabi M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev
4.1 Ureditvena situacija – nivo kleti M 1:1000
4.2 Ureditvena situacija – nivo pritli-

čja z zunanjo ureditvijo M 1:1000
4.3 Ureditvena situacija – nivo 

strehe M 1:1000
4.4 Ureditvena situacija – značilni 

prerezi čez območje M 1:1000
4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov 

in naprav M 1:1000
4.6 Prometna shema M 1:1000
4.6a Prometno tehnična situacija M 1:1000
4.7 Načrt odstranitve objektov M 1:1000
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za 

obrambo ter varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami M 1:1000

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
Priloga 1: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, 

ki se nanaša na obravnavano prostorsko 
ureditev

Priloga 2: Prikaz stanja prostora
Priloga 3: Obrazložitev in utemeljitev OPPN
Priloga 4: Seznam strokovnih podlag
Priloga 5: Smernice nosilcev urejanja prostora 

s pojasnili glede njihovega upoštevanja
Priloga 6: Spis postopka priprave in sprejemanja 

OPPN

Priloga 7: Povzetek za javnost
Priloga 8: Okoljsko poročilo za izdelavo OPPN

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ravnikar Potokar arhitekturni 
biro d.o.o., Rimska cesta 8, Ljubljana, pod številko projekta 
9/2010 v januarju 2014.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN zajema območje urejanja GRV 20-4 Go-
renja vas ter se nahaja v katastrski občini Gorenja vas (2057).

Območje OPPN se nahaja na južnem delu naselja Trata 
v Gorenji vasi in obsega okolico osnovne šole Ivana Tavčarja 
z zunanjimi športnimi površinami, travnato pobočje na vzhodni 
strani šole, Zdravstveni dom in sosesko na Blatih s parkirišči 
ter travnik.

Območje je na zahodni strani omejeno z dovozno cesto 
šole oziroma vrtca, ki se nadaljuje kot kolovoz do naselja Do-
bravšce, na južni strani do parcel 606 in 605/1 in 605/3, oriše 
naselje na Blatih s parkirišči, na severovzhodu do kompleksa 
tovarne Jelovica, mimo zdravstvenega doma do roba naselja 
Trata, ki ga oriše do izhodiščne točke oziroma dovozne ceste 
šol.

Površina območja OPPN znaša 64.196,83 m².
Seznam parcel območja urejanja OPPN:
Vse v katastrski občini Gorenja vas (2057):
parc. št.: 525/3, 525/4, 527/1, 528/1, 528/5, 528/8, 528/10, 

528/11, 528/13, 528/14, 528/16, 528/18, 528/19, 528/20, 605/2, 
605/4, 608, 611/1, 611/3, 611/4, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 
611/10, 611/11, 611/12, 611/13, 611/14, 612/2, 614/1, 656/1, 
656/3, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 658/10, 658/11, 1418

parc. št.: del 525/1, del 522/2, del 528/12, del 531/10, 
del 536/1, del 536/5, del 666, del 1406/1.

Meja območja OPPN poteka na severnem delu območja, 
ob obstoječi dovozni poti zdravstvenega doma, v točki 1, na 
stičišču parcel 522/1, 522/2 in 670/2 in poteka v smeri JV po 
meji parcele 528/18 in 528/11, prečka parcele 536/1, 536/5, 
531/10 in nadaljuje v liniji parcel 528/10, 528/16, 528/1, preko 
611/6 in 528/12 do parcele 611/3, točka 13 (kjer se nahaja 
obstoječe parkirišče). Meja območja nato oriše parceli 611/3 
in 611/6 (cesta) do parcele 528/13, točka 27, nato proti JZ, po 
severnem robu parcel 605/3, 605/1 in 606/0 preko 1406/1 do 
parcele 632/1 oziroma točke 38. Meja območja se nato nada-
ljuje ob parceli ceste proti SZ oziroma ob zahodni liniji parcele 
1406/1 do parcele ceste 1438/1 ter nato ob liniji parcele 1438/1 
do stičišča parcel 658/11, 658/9 in 1438/1 oziroma točke 55. 
Meja območja nato poteka po južnih stranicah parcel 658/10, 
525/4 ter ob južnih in vzhodnih linijah parcele 525/2 do stičišča 
s parcelo 1442/0, nato preko parcel 525/1, 666/0 in 522/2 do 
točke 1, stičišča parcel 670/2 in 522/1.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina-
tami lomnih točk obodne parcelacije.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 
št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2. 
»Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.3. »Načrt 
obodne parcelacije in parcelacije zemljišč« in št. 3.4. »Načrt 
zakoličbe«.

6.a člen
(namenska raba)

Območje OPPN zajema del območja urejanja GRV 20-4, 
za katero je, v izvedbenem delu OPN (Občinski prostorski 
načrt) občine Gorenja vas, določena namenska raba prostora: 
Območje stavbnih zemljišč oziroma CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti.
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OPN občine Gorenja vas je bil sprejet z odlokom (Uradni 
list RS, št. 48/10 z dne 4. 6. 2010).

V skladu s 56.a členom Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni 
list RS, št. 57/12) se za parceli št. 527/1 in 528/10, k.o. Gorenja 
vas v celoti spremeni obstoječa podrobna namenska raba (CU 
– osrednja območja centralnih dejavnosti) v namensko rabo 
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

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

Območje OPPN leži na južnem delu Gorenje vasi, na robu 
naselja Trata, med osnovno šolo Ivana Tavčarja, Zdravstvenim 
domom, tovarno Jelovica in naseljem blokov na Blatih.

Območje predstavlja stik urbanega dela Gorenje vasi z 
ruralnim in je morfološko izrazito dvo-nivojsko, razdeljeno na 
dva programsko dopolnjujoča platoja, ki ju loči ruralno travni-
ško pobočje. Na zgornjem nivoju, v podaljšku naselja Trata, 
stoji šolski objekt z vrtcem in zunanjimi igrišči, na spodnjem pa 
Zdravstveni dom in naselje blokov na Blatih s parkirišči.

Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja 
prostora po obstoječih obodnih cestah, na severozahodni strani 
z naselja Trata in s severovzhodne strani na regionalno cesto 
Gorenja vas–Ljubljanica.

Na območju okrog šole in vrtca je cestno omrežje zaradi 
želje po omejitvi prometa ločeno na območje splošne rabe in 
območje, kjer je dovoljena uporaba le določenim skupinam 
uporabnikov (zaposleni, stanovalci, lastniki parcel, intervencija, 
dostava).

Obstoječe in nove cestne povezave bodo opremljene s 
pločniki za pešce in rekonstruirane za promet lažjega šolske-
ga avtobusa, prav tako bodo zagotovljene večje površine za 
mirujoči promet.

Cestna povezava do zdravstvenega doma, mimo cerkve 
Janeza Krstnika se po ureditvi nove dostopne ceste iz vzhodne 
strani ukine, ohrani se peš povezava.

PE1 – nova večnamenska športna dvorana in nove zu-
nanje igralne površine bodo nudile ustrezne pogo-
je za potrebe šole, športne, zabavne in podobne 
prireditve ter pogoje za vadbo in rekreacijo širše 
množice

PE2 – prenovljen zdravstveni dom s prizidkoma zaseb-
nih ambulant in doma starejših s svojo umestitvijo 
tvori center javnega programa območja

PE3 – stanovanjski bloki, skupaj z obstoječimi bloki na 
Blatih tvorijo stanovanjsko sosesko, ki napaja 
javni program v okolici (šola, vrtec, tovarna, zdra-
vstveni dom)

PE4 – na območju je predvidena izgradnja 2. faze parki-
rišča za potrebe javnega programa

PE5 – ohranjeno travnato pobočje, zelena bariera med 
šolskim kompleksom na zgornjem platoju obmo-
čja OPPN in urbaniziranim spodnjim platojem z 
javnim in stanovanjskim programom

PE6 – obstoječe naselje blokov na Blatih skupaj z novimi 
stanovanjskimi bloki v PE3 tvorijo stanovanjsko 
sosesko, ki napaja javni program v okolici (šola, 
vrtec, tovarna, zdravstveni dom)

PE7 – obstoječe parkirišče služi stanovanjski soseski in 
tovarni Jelovica

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1. »Vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– rekonstrukcija obstoječih objektov ter sprememba na-

membnosti,
– gradnja novih objektov in prizidkov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen
(opisi rešitev načrtovanih objektov in površin)

1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot:
– PE1 – območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-var-

stveni in športno-rekreacijski dejavnosti
– PE2 – območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdra-

vstveni dom in zasebne ambulante) in socialno-varstvenemu 
zavodu (dom starejših)

– PE3 – območje predvideno za izgradnjo večstanovanj-
skih stavb s pripadajočimi zunanjimi zelenimi površinami in 
parkirišči

– PE4 – območje namenjeno izgradnji parkirišča za potre-
be obstoječega zdravstvenega doma z lekarno ter predvidene-
ga doma starejših občanov

– PE5 – območje ohranjanja primarne rabe (travnik)
– PE6 – območje obstoječe stanovanjske soseske s pri-

padajočimi zunanjimi zelenimi površinami in parkirišči
– PE7 – območje parkirišč
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1. 

»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2. »Geo-
detski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.5. »Načrt obodne 
parcelacije in parcelacije zemljišč«.

2. Zazidalna zasnova
Območje OPPN je glede na prostorske enote namenjeno 

dograditvi šolskega in vzgojno varstvenega kompleksa, do-
polnitvi zdravstvenega doma s prizidkoma doma starejših in 
zasebnih ambulant ter večstanovanjsko gradnjo. Območje je 
razdeljeno na sedem prostorskih enot (PE), ki se smiselno pri-
lagajajo obstoječi katastrski, morfološki in programski ureditvi.

Prostorska enota PE1
(območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-varstveni in 

športno-rekreacijski dejavnosti)
V prostorski enoti PE1 je predvidena rušitev obstoječe 

šolske telovadnice in izgradnja nove večnamenske dvorane, 
na južni strani obstoječega vrtca je rezerviran prostor za iz-
gradnjo nove depandanse vrtca s pokrito povezavo, na SV 
strani, poleg obstoječe zbornice, pa za prizidek predavalnice 
in dodatnih učilnic.

Na severni strani šolskega objekta je predvidena preure-
ditev dotrajanih obstoječih zunanjih igrišč. Ob igrišču se uredi 
zunanje parkirišče, ki je v dopoldanskem in popoldanskem času 
namenjeno potrebam kompleksa vrtca in šole, v večernem času 
pa tudi za dogodke in prireditve v novi večnamenski dvorani.

Na južni strani šolskega kompleksa se preuredi in po-
veča zunanje otroško igrišče za vrtčevske otroke ter uredi 
novo košarkarsko športno igrišče namesto enega obstoječega 
teniškega igrišča. Servisni objekt teniškega igrišča se ohrani v 
sklopu urejanja zunanjih zelenih površin.

Prostorska enota PE2
(območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni 

dom) in socialno-varstvenemu zavodu (dom starejših))
V prostorski enoti PE2 je predvidena rušitev dela obstoje-

čega zdravstvenega doma in izgradnja dveh prizidkov: socialno 
varstvenega zavoda – doma starejših z ureditvijo zunanjih 
zelenih sprehajalnih površin in prizidka zasebnih ambulant.

Na obstoječem objektu zdravstvenega doma, so poleg 
omenjenih prizidkov, dopustna redna in investicijsko vzdrževal-
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na dela, rekonstrukcije, v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev 
urejanja prostora. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti 
v okviru dopustnih dejavnosti za prostorsko enoto PE2.

Prostorska enota PE3
(območje predvideno za večstanovanjsko gradnjo z zuna-

njimi zelenimi površinami in parkirišči)
V prostorski enoti PE3 je predvidena izgradnja treh več-

stanovanjskih objektov s pripadajočim parkiriščem in zunanjimi 
zelenimi površinami.

Objekti A1, A2 in A3 so vzdolžno umeščeni na obstoječo 
geometrijo blokov na Blatih, v smeri S–J.

Oblikovanje objektov povzema arhitekturne značilnosti 
okolice: podolgovat tloris, dvokapna streha položnega naklona, 
s slemenom v daljši osi.

Prostorska enota PE4
(območje namenjeno izgradnji parkirišča)
V prostorski enoti PE4 je prostor namenjen izgradnji par-

kirišča za potrebe predvidenega doma starejših občanov ter 
obstoječega zdravstvenega doma z lekarno.

Prostorska enota PE5
(območje pretežno ohranjanja primarne rabe – travnik 

in večstanovanjske gradnje z zunanjimi zelenimi površinam)
V prostorski enoti PE5 se ohranjajo zelene površine trav-

natega pobočja.
Prostorska enota PE6
(območje obstoječe stanovanjske soseske s pripadajoči-

mi zunanjimi zelenimi površinami in parkirišči)
Prostorska enota PE6 je območje obstoječih večstano-

vanjskih blokov s parkirišči, zelenicami in otroškim igriščem. Na 
tem območju ni predvidenih novih grajenih struktur.

Predvidena je ureditev cestne in komunalne infrastrukture 
ter zunanjih zelenih površin.

Dopustni posegi na območju so redna in investicijsko 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, ki ohranjajo zunanjo podobo 
objekta v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prosto-
ra ter spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti 
za prostorsko enoto PE6.

Prostorska enota PE7
(območje parkirišč)
Prostorska enota PE7 je del obstoječega parkirišča. Za-

zidava na tem območju ni predvidena.
Predvidena je ureditev cestne in komunalne infrastrukture 

ter zunanjih zelenih površin.
3. Zasnova zunanje ureditve
Obstoječe zelene površine na območju OPPN naj se 

ohranijo v največji možni meri, predvsem kvalitetno odraslo 
drevje.

Prostorska enota PE1
(območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-varstveni in 

športno-rekreacijski dejavnosti)
Zunanja ureditev šolskega, vzgojno varstvenega in špor-

tnega kompleksa obsega ureditev prometnih poti pešcev in 
avtomobilov, mirujočega prometa, ureditev zunanjih športnih 
površin, otroških igrišč in ostalih zelenih površin.

Na območju okrog šole in vrtca je cestno omrežje zaradi 
želje po omejitvi prometa ločeno na območje splošne rabe in 
območje, kjer je dovoljena uporaba le določenim skupinam 
uporabnikov (zaposleni, stanovalci, lastniki parcel, intervencija, 
dostava).

Predvidena je izgradnja ustreznih poti, dostopov in vho-
dnih ploščadi za pešce in reorganizacija in zagotovitev potreb-
nih parkirišč na celotnem kompleksu.

Na severni strani šolskega kompleksa je predvidena preu-
reditev zunanjih športnih površin v navezavi z izgradnjo novega 
šolskega dvorišča z drevoredom. Ob igrišču se uredi zunanje 
parkirišče, ki je v dopoldanskem in popoldanskem času name-
njeno potrebam kompleksa vrtca in šole, v večernem času pa 
tudi za dogodke in prireditve v novi športni dvorani.

Na južni strani šolskega kompleksa se preuredi in poveča 
zunanje otroško igrišče za vrtčevske otroke ter uredi novo igri-
šče za košarko na enem od obstoječih teniških igrišč.

Obstoječ servisni objekt teniških igrišč se ohrani v sklopu 
urejanja zunanjih zelenih površin.

Na območju je predvidena celostna ureditev in prilagodi-
tev zunanjih zelenih površin ter dodatna ozelenitev z avtohto-
nimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.

Prostorska enota PE2
(območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni 

dom) in socialno-varstvenemu zavodu (dom starejših))
Zunanja ureditev obstoječega zdravstvenega doma in 

predvidenih prizidkov doma starejših in zasebnih ambulant 
obsega ureditev prometnih poti pešcev in avtomobilov, mirujo-
čega prometa, ureditev zunanjih tlakovanih ter zelenih površin.

Vse ureditve omogočajo dostop funkcionalno oviranim 
osebam.

Tlakovane površine so opremljene z urbano opremo in 
primerno osvetljene.

Ob dograditvi kompleksa doma starejših občanov je pred-
videna celostna parkovna ureditev in prilagoditev zunanjih ze-
lenih površin ter dodatna ozelenitev z avtohtonimi drevesnimi 
vrstami in grmovnicami.

Prostorska enota PE3
(območje predvideno za večstanovanjsko gradnjo z zuna-

njimi zelenimi površinami in parkirišči)
Zunanja ureditev območja večstanovanjskih objektov ob-

sega ureditev prometnih poti pešcev in avtomobilov, mirujočega 
prometa, ureditev zunanjih tlakovanih ter zelenih površin.

Vse ureditve omogočajo dostop funkcionalno oviranim 
osebam.

Tlakovane površine so opremljene z urbano opremo in 
primerno osvetljene.

Na SZ delu območja je predvidena parkovna ureditev z 
otroškim igriščem ter dodatna ozelenitev z avtohtonimi dreve-
snimi vrstami in grmovnicami. Prostori za igro otrok in elementi 
urbane opreme morajo biti oblikovno usklajeni.

Na SV delu v območje sega del predvidenega suhega 
zadrževalnika, predvidena je prilagoditev zunanjih zelenih po-
vršin ter dodatna ozelenitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami 
in grmovnicami.

Prostorska enota PE4
(območje namenjeno izgradnji parkirišča)
Zunanja ureditev območja obsega ureditev prometnih 

poti pešcev in avtomobilov, mirujočega prometa ter ureditev 
zunanjih tlakovanih in zelenih površin.

Vse ureditve omogočajo dostop funkcionalno oviranim 
osebam.

Tlakovane površine so opremljene z urbano opremo in 
primerno osvetljene.

Na J delu v območje sega del predvidenega suhega 
zadrževalnika, predvidena je prilagoditev zunanjih zelenih po-
vršin ter dodatna ozelenitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami 
in grmovnicami.

Prostorska enota PE5
(območje pretežno ohranjanja primarne rabe – travnik 

in večstanovanjske gradnje z zunanjimi zelenimi površinam)
Prostorsko enoto PE5 pretežno predstavlja travnik, ze-

leno pobočje med prostorsko enoto PE1 ter enotama PE2 in 
PE3. Območje naj se ohranja v primarni rabi (travnik).

Prostorska enota PE6
(območje obstoječe stanovanjske soseske s pripadajoči-

mi zunanjimi zelenimi površinami in parkirišči)
Prostorska enota PE6 je območje obstoječih večstano-

vanjskih blokov s parkirišči, zelenicami in otroškim igriščem.
Zunanja ureditev območja večstanovanjskih objektov ob-

sega ureditev prometnih poti pešcev in avtomobilov, mirujočega 
prometa, ureditev zunanjih tlakovanih ter zelenih površin.

Predvidena je celostna ureditev obstoječega parka in 
prilagoditev zunanjih zelenih površin ter dodatna ozelenitev z 
avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.

Tlakovane površine so opremljene z urbano opremo in 
primerno osvetljene, prostori za igro otrok in elementi urbane 
opreme morajo biti oblikovno usklajeni.
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Prostorska enota PE7
(območje parkirišč)
Zunanja ureditev območja parkirišč obsega ureditev 

prometnih poti pešcev in avtomobilov, mirujočega prometa, 
ureditev zunanjih tlakovanih ter zelenih površin z dodatno 
ozelenitvijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.

Tlakovane površine so opremljene z urbano opremo in 
primerno osvetljene.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvi-
dni iz grafičnega načrta št. 4.2.

»Ureditvena situacija – nivo pritličja z zunanjo ureditvijo«

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

V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih eno-
stavnih objektov:

začasnih objektov, namenjenih raznim prireditvam:
– tribuna za gledalce na prostem (PE1)
– vadbenih objektov (PE1)
– igrišče za šport in rekreacijo na prostem (PE1)
urbana oprema:
– otroško igrišče (PE1, PE3, PE6)
– skulpture in druge prostorske instalacije (PE1, PE2, 

PE3, PE4, PE6)
– oprema za kontrolo dostopa; dvižne rampe, količki, …; 

(PE1, PE2, PE3, PE4, PE6, PE7)
– stojala za kolesa, kolesarnice (PE1, PE2, PE3, PE4, 

PE6, PE7)
– korita za grmovnice (PE1, PE2, PE3, PE4, PE6, PE7).
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja po-

možnih infrastrukturnih objektov v skladu s pogoji iz 22. in 
23. člena tega odloka.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Prostorska enota PE1
(območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-varstveni in 

športno-rekreacijski dejavnosti)
Opis zasnove stavbe večnamenske športne dvorane
Smernice glede zasnove večnamenske športne dvorane 

so izdelane na podlagi pogodbe in potrjene idejne zasnove 
(IDZ – Večnamenska športna dvorana, št. proj.: 19/2009, Rav-
nikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., racionalizacija – april 
2013), s strani naročnika Občine Gorenja vas - Poljane.

Za umestitev dimenzijsko ustrezne večnamenske dvora-
ne, ki bi dolgoročno pokrila potrebe občine in šole, je potrebno 
porušiti obstoječo šolsko telovadnico in pripadajoče prostore 
garderob ter shrambe za orodje, podbetonirati temelje obsto-
ječih objektov, prav tako pa bo potrebno prestaviti komunalne 
vode, ki potekajo na tem delu.

Zunanje požarno stopnišče, na severni strani prizidka iz 
leta 1998 onemogoča smiselno funkcionalno zasnovo večna-
menske dvorane in komunikacij, zato ga je prav tako potrebno 
porušiti in nadomestiti z novim.

Nova večnamenska športna dvorana je zasnovana kot 
tridelna večnamenska dvorana, ki je umeščena vzdolž severne 
fasade osnovne šole Ivana Tavčarja, na prostoru namenjenemu 
širitvi šolske telovadnice (2. faze).

Zasnova večnamenske dvorane obsega največjo možno 
zazidavo na predvideni lokaciji.

Funkcionalno in arhitekturno je integrirana v obstoječo za-
snovo šole iz 70-ih in kljub večjem obsegu in gabaritom skuša 
ohraniti arhitekturni izraz prvotne zasnove.

Glavni vhod v dvorano je preko zastekljene vhodne avle 
na SZ vogalu objekta. Novi pločnik za pešce omogoča neovi-
ran in varen dostop učencem do sekundarnega vhoda v šolo 
in vrtca.

Večnamensko igralno površino dimenzij minimalno 
44 x 24 m, v pritličju na severni stranici obdajajo shrambe 
orodja, na južni pa preurejene in nove garderobe na območju 
malega vadbenega prostora vrtca ter kabineta športne vzgoje z 

garderobo in studiem. V nadstropju na severni stranici sta nad 
shrambami orodja predvidena vhod in manjša tribuna na galeriji 
za zunanje obiskovalce.

Nova večnamenska dvorana bo pokrila potrebe osnovne 
šole po pokritih športnih površinah, omogočala uporabo le teh 
zunanjim uporabnikom izven delovnega časa šole, obenem 
pa bo omogočala izvedbo večjih športnih in kulturno zabavnih 
prireditev Občine Gorenja vas - Poljane.

Opis smernic prizidka nove predavalnice in dodatnih učil-
nic

Za potrebe šole je mogoče zagotoviti dodatne prostore 
v severo-vzhodnem delu objekta šole, v podaljšku obstoječe 
zbornice.

Zunanjost prizidka objekta mora povzemati arhitekturne 
značilnosti obstoječega objekta: višinske gabarite, proporce, 
členitev in ravnino čelne fasade ter okenskih odprtin.

Opis smernic depandanse vrtca
Na južni strani objekta šole z vrtcem je rezerviran prostor 

za širitev vrtca. Širitev je možna z umestitvijo nove depandan-
se, ki je z obstoječim objektom povezana s pokrito ali odprto 
povezavo preko obstoječih zunanjih igrišč.

Depandansa je predvidena kot paviljonski objekt s polo-
žno enokapno streho.

Prostorska enota PE2
(območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni 

dom) in socialno-varstvenemu zavodu (dom starejših) Arhi-
tekturna zasnova doma starejših Gorenja vas in zasebnih 
ambulant

Glede na potrebe naročnika, Občine Gorenja vas - Polja-
ne, je predvidena prenova in energetska sanacija obstoječega 
zdravstvenega doma ter izgradnja dveh prizidkov: prizidek 
doma starejših in prizidek zasebnih ambulant.

Prizidek doma starejših je umeščen na južni strani obsto-
ječega zdravstvenega doma in z njim oblikuje skupno dostopno 
dvorišče.

Objekt je zasnovan v štirih etažah oziroma P+2+izkoriščeno 
podstrešje.

Tloris predvidenega objekta je zasnovan z dvema kra-
koma, ki se priključujeta na obstoječi ZD, skrajnih zunanjih di-
menzij 13,50 x 26,30 + 9,60 x 13,60 m (upoštevane so zunanje 
mere konstrukcije brez toplotne izolacije – predvidoma 20 cm).

V domu za starejše je predvideno 24 ležišč v eno- in 
dvoposteljnih sobah, organiziranih v 2 bivalnih skupnostih. V 
objektu so predvideni tudi administrativni ter vsi servisni pro-
stori, potrebni za delovanje enote doma.

Zunanjost novega objekta naj se z rekonstruiranim zdra-
vstvenim domom oblikovno poenoti v izvedbi strešin, fasade, 
stavbnega pohištva in zunanje ureditve.

Prizidek zasebnih ambulant je umeščen na V strani zdra-
vstvenega doma. Paviljonski objekt višinskega gabarita P+1 je 
z zdravstvenim domom povezan s pritličnim veznim delom, kjer 
bo urejen nov skupni vhod. Geometrija objekta sledi obstoječi 
geometriji zdravstvenega doma in parcele. Objekt je kvadra-
tnega tlorisa dimenzij 19,90 x 19,90 m s trikotno prirezanim 
SV vogalom dimenzij 11,40 m x 11,40 m in JZ vogalom dimenzij 
4,70 x 4,70 m, ki je na obstoječ objekt zdravstvenega doma pri-
pet s pritličnim delom skupnega vhoda. Fasada je zasnovana v 
nevtralnem sodobnem slogu, streha na pritličnem veznem delu 
med novim in obstoječim objektom je zelena, glavna streha 
nad nadstropjem se prekrije z rečnim prodcem ali z urejeno 
zazelenitvijo.

Prostorska enota PE3
(območje predvideno za večstanovanjsko gradnjo z zuna-

njimi zelenimi površinami in parkirišči)
V prostorski enoti PE3 je predvidena izgradnja treh več-

stanovanjskih objektov s pripadajočimi parkiriščem in zunanjimi 
zelenimi površinami.

Objekti A1, A2 in A3 so vzdolžno umeščeni na obstoječo 
geometrijo blokov na Blatih, v smeri S–J.

Oblikovanje objektov povzema arhitekturne značilnosti 
okolice: podolgovat tloris, dvokapna streha položnega naklona, 
s slemenom v daljši osi.
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12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje 
za ureditev zunanjih površin:

– obstoječe zelene površine naj se ohranijo v največji 
možni meri;

– vse ureditve morajo omogočiti dostop funkcionalno ovi-
ranim osebam;

– ploščadi morajo biti tlakovane, opremljene z urbano 
opremo in primerno osvetljene;

– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane 
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;

– intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, 
ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Prostorska enota PE1
(območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-varstveni in 

športno-rekreacijski dejavnosti)
1. Večnamenska športna dvorana
Tlorisni gabariti objekta:
– pritličje: 45,10 x 32,45 m
– nadstropje: 45,10 x 29,15 m
Absolutne kote terena, etaž in vhodov:
Glavni vhod v dvorano je na koti obstoječega terena 

420,85 m.n.v..
kota pritličja: ±0,00 m = 418,80 m.n.v.
kota nadstropja: +2,80 m = 421,60 m.n.v.*
*absolutna kota pritličja 0.00 dvorane = absolutna kota 

pritličja 0,00 obstoječe šole = 418,80 m n.v.
Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta: P+1
– absolutna višina slemena:  +11,50
– absolutna višina venca:  +9,00
Bruto površine objekta:
pritličje:  1,353,00 m2

nadstropje: 190,00 m2

Skupna bruto površina dvorane je 1.1543,00 m2.
2. Prizidek nove predavalnice in dodatnih učilnic
Tlorisni gabariti objekta:
– klet (deloma vkopana): 17,30 x 15,50 m
– pritličje 17,30 x 15,50 m
Absolutne kote terena, etaž in vhodov:
klet: –1,15 = 417,75 m.n.v.
pritličje: +1,60 = 420,50 m.n.v.
*absolutna kota pritličja 0,00 prizidka = absolutna kota 

pritličja 0,00 obstoječe šole
Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta:  K+P
– absolutna višina slemena:  +6,90
– absolutna višina venca:  +5,90
Bruto površine objekta:
klet:  268,15 m2

pritličje: 268,15 m2

Skupna bruto površina prizidka je 536,30 m2.
3. Vrtec
Tlorisni gabariti objekta:
– pritličje (26,00–32,00) m x 12,00 m + pokrita povezava
– nadstropje 22,80 m x 12,00 m
Absolutne kote terena, etaž in vhodov: P+1
pritličje: –1,60 = 417,30 m.n.v.
nadstropje (kota vhoda): +1,85 = 420,75 m.n.v.
*absolutna kota pritličja 0,00 prizidka = absolutna kota 

pritličja 0,00 obstoječe šole
Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta:  P+1
– absolutna višina slemena:  +7,50 = 426,40 m.n.v.
– absolutna višina venca:  +5,35 = 424,25 m.n.v.

Bruto površine objekta:
pritličje 380,00 m2

nadstropje: 275,00 m2

Skupna bruto površina prizidka je 655,00 m2.
Prostorska enota PE2
(območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni dom 

in zasebne ambulante) in socialno-varstvenemu zavodu (dom 
starejših))

Dom starejših Gorenja vas
Tlorisni gabariti objekta:
– pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje: 49,00 x 36,80 m
Absolutne kote terena, etaž in vhodov:
Višinske kote etaž:
pritličje  +0,00 m = 401,20 m.n.v.
1. nadstropje +3,63 m = 404,83 m.n.v.
2. nadstropje +6,93 m = 408,13 m.n.v.
Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta:  P+1
Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 15–30°.
Možna tudi izvedba drugih oblik strehe.
Smer slemena strehe mora biti vzporedna daljši stranici 

objekta.
Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena z izvedbo 

strešnih odprtin.
Kritina: sive barve.
Bruto površine objekta:
pritličje:  1207,80 m2

nadstropje: 1122,90 m2

mansarda:  1122,90 m2

Skupna bruto površina je 3453,60 m2.
Prizidek zasebnih ambulant Zdravstvenega doma Gore-

nja vas
Tlorisni gabariti objekta:
– tlorisa objekta v okviru kvadratnega gabarita 

19,90 x 19,90 m s trikotno prirezanim SV vogalom dimenzij 
11,40 m x 11,40 m in JZ vogalom dimenzij 4,70 x 4,70 m, ki 
je na obstoječ objekt zdravstvenega doma pripet s pritličnim 
delom skupnega vhoda.

Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta:  P+1
Streha: ravna streha z ekstenzivno zazelenitvijo ali stre-

šnim prodcem.
Prostorska enota PE3
(območje predvideno za večstanovanjsko gradnjo z zuna-

njimi zelenimi površinami in parkirišči)
Večstanovanjski bloki A1, A2, A3
Tlorisni gabariti objektov:
– pritličje: 24,60 x 11,20 m
maks. 26,60 x 13,20 m (širitev dopustna na Z in J fasadi)
– nadstropje: 24,60 x 11,20 m
maks. 26,60 x 13,20 m (širitev dopustna na Z in J fasadi)
Absolutne kote terena in vhodov:
blok A1: 401,40 m.n.v.
blok A2: 400,10 m.v.n.
blok A3: 399,70 m.v.n.
Višinski gabariti in etažnost:
– etažnost objekta:  P+2
– absolutna višina slemena:  +9,00
– absolutna višina venca:  +10,00
Bruto površine objektov:
pritličje: 275,52 m2

1. nadstropje: 351,12 m2

2. nadstropje: 351,12 m2

Skupna bruto površina bloka A je 977,76 m2.

14. člen
(pogoji za odstranitev objektov)

V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih 
objektov:

– obstoječa telovadnica osnovne šole Ivana Tavčarja, na 
zemljišču parc. št. 656/6, k.o. Gorenja vas
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– požarno stopnišče, na zemljišču parc. št. 656/4, 
k.o. Gorenja vas

– zunanje stopnišče in vkopana cisterna pri Zdravstvenem 
domu, na zemljišču parc. št. 528/20, k.o. Gorenja vas

– južni del objekta Zdravstvenega doma, na zemljišču 
parc. št. 528/14, k.o. Gorenja vas.

Odstranitve objektov so razvidne iz grafičnega načrta 
št. 4.7. »Načrt odstranitve objektov«.

15. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Prostorska enota PE1
(območje namenjeno izobraževalni, vzgojno-varstveni in 

športno-rekreacijski dejavnosti)
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Obstoječa šolska telovadnica in garderobe se porušijo.
Za gradnjo nove večnamenske dvorane je potrebno pod-

betonirati obstoječe temelje objektov na stiku z novimi, prav 
tako pa bo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo 
na tem delu.

Zunanje požarno stopnišče, na severni strani prizidka iz 
leta 1998 se poruši in nadomesti z novim v okviru nove večna-
menske dvorane.

Posegi na zunanjosti in v notranjosti šolskega objekta 
morajo biti skladni s funkcionalnimi, oblikovnimi in likovnimi 
izhodišči prvotnega stanja pred prizidavami.

Prostorska enota PE2
(območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni 

dom) in socialno-varstvenemu zavodu (dom starejših)
Obstoječi objekt zdravstvenega doma je 3 etažen objekt, 

vzdolžno zasnovan iz treh zaporednih sklopov v smeri se-
ver–jug.

Pritlična etaža je glede na skromno svetlo višino 2,65 m 
in umestitve zaklonišča na S–V delu objekta, le deloma izko-
riščena z nezahtevnimi programi. Na južnem delu se nahajajo 
prostori študentskega kluba, na zahodni strani so urejeni dosta-
va lekarne, vhod in shrambe stanovalcev, prostor kotlovnice ter 
na delu zdravstvenega doma, prostori fizioterapije, manjšega 
invalidskega stanovanja ter požarnega izhoda.

Na vzhodnem delu zdravstvenega doma osrednji del za-
seda zaklonišče, na eni strani neizkoriščeni prostori zdravstve-
nega doma ter na drugi strani garaže in servisni prostori.

Prvo nadstropje z dostopno klančino in zunanjim sto-
pniščem na vzhodni strani funkcionalno predstavlja pritličje 
objekta. Na južni strani osrednjega vhodnega dela so poslovni 
prostori lekarne, na severnem pa v celoti zdravstvenega doma 
z internim svetlobnim jaškom – atrijem.

V mansardi oziroma 2. nadstropju se nad lekarno, na 
J strani, nahajata 2 stanovanji, severno pa prostori zdravstve-
nega doma in eno večje stanovanje. Stanovanja so dostopna 
preko samostojnega stopnišča na zahodni strani osrednjega 
dela objekta.

Objekt je kombinirane AB in opečne konstrukcije, in glede 
na konstrukcijsko zasnovo ne omogoča bistvenih sprememb. 
Fasada je v pritličju in nadstropju fasadna silikatna opeka, v 
mansardi pa je lesena obloga – opaža, temnejše rjave barve. 
Izolacija fasade je vprašljiva, predvsem vidnih betonskih pre-
klad odprtin.

Prvotno leseno stavbno pohištvo je ponekod zamenjano 
s PVC ali AL stavbnim pohištvom.

Streha metuljaste zasnove z notranjo žloto in internim atri-
jem je v pločevinasti izvedbi in je potrebna ocene dotrajanosti. 
Ob rekonstrukciji strehe z menjavo obstoječe strešine je možna 
izvedba drugačne oblike strehe in izkoriščenost mansarde.

Obstoječe zaklonišče je po predpisih potrebno ohraniti, 
potrebna pa bo strokovna ocena stanja vzdrževanosti.

Zunanja ureditev doma sicer pokriva sedanje potrebe 
objekta, je pa nujna prometna ureditev dostopne ploščadi. 
Glavni dostop je s severne strani preko parkirišča na vzhodni 
strani. Na zahodni strani je omogočen servisni dostop ter par-
kiranje stanovalcev.

Predvidena je energetska sanacija in rekonstrukcija ob-
stoječega zdravstvenega doma.

Obvezna je ureditev z zagotovitvijo neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe objekta v skladu z veljavno zakonodajo.

Obstoječa dostopna rampa se odstrani in zagotovi dostop 
do prostorov ZD z dvigali.

Prostorska enota PE3
(območje predvideno za večstanovanjsko gradnjo z zuna-

njimi zelenimi površinami in parkirišči)
Dopustni posegi na obstoječem objektu – TP so redna in 

investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije, ki ohranjajo zu-
nanjo podobo objekta v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev.

Prostorska enota PE4
(območje namenjeno izgradnji parkirišča)
Na območju PE ni obstoječih objektov.
Prostorska enota PE5
(območje pretežno ohranjanja primarne rabe – travnik 

in večstanovanjske gradnje z zunanjimi zelenimi površinam)
Na območju PE ni obstoječih objektov.
Prostorska enota PE6
(območje obstoječe stanovanjske soseske s pripadajoči-

mi zunanjimi zelenimi površinami in parkirišči)
Dopustni posegi na obstoječih objektih so redna in inve-

sticijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije, ki ohranjajo zunanjo 
podobo objekta v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev.

Prostorska enota PE7
(območje parkirišč)
Na območju PE ni obstoječih objektov.

IV. NAČRT PARCELACIJE

16. člen
(načrt parcelacije)

Obstoječa parcelacija območja OPPN se prilagodi pozida-
vi posameznih prostorskih enot. Na novo se uredi parcelacija.

Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije so 
razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3.»Načrt obodne parcelacije 
in parcelacije zemljišč« in št. 3.4. »Načrt zakoličbe«.

17. člen
(javne površine)

Površine, namenjene javnemu dobru in javni rabi, so 
razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5. »Površine, namenjene 
javnemu dobru in javni rabi«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

18. člen
(etapnost gradnje)

Podrobni načrt se lahko izvaja v eni sami ali več etapah, 
ki so časovno medsebojno neodvisne. Posamezna etapa se 
mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.

Gradnja se bo izvajala v etapah skladno s potrebami 
investitorja. Vsaka etapa mora biti zaključena celota, vključno 
s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo 
in priključki ter zunanjimi ureditvami.

V novopredvidenih območjih gradnje, kjer še ni zgrajene pro-
metne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna po 
izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.

Predvideni sekundarni vodi in dostopi morajo biti zgrajeni 
pred oziroma sočasno z gradnjo objektov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA  

IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

19. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

V severozahodni del obravnavanega območja, ki sega 
v vplivno območje enote EŠD 2580 Gorenja vas – Cerkev 
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sv. Janeza Krstnika, ni dopustno umeščati objektov, sprejemlji-
va pa je izgradnja predvidene ceste.

Potrebno je omogočiti strokovni konservatorski arheološki 
nadzor nad zemeljskimi deli (56. člen ZVKD-1). Zaradi priprave 
konservatorskega nadzora je investitor (oziroma izvajalec) o 
točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno 
območno enoto ZVKDS štirinajst dni pred samim pričetkom 
zemeljskih del.

Stroški strokovnega konservatorskega arheološkega nad-
zora ne bremenijo investitorja.

20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov  

ter ohranjanja narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar-

stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja. Pri pridobi-
vanju projektne dokumentacije je treba pridobiti vodno soglasje 
v skladu z veljavno zakonodajo.

Vsi posegi morajo biti skladni z naravovarstvenimi pogoji.
2. Varstvo vode in podtalnice
Predvidene gradnje in ureditve ne posegajo na območje 

varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena 
območja. Na spodnjem ravninskem delu je podzemna voda 
plitvo pod površjem, zato je potrebno objekte zaščititi pred vplivi 
podzemne vode.

Pri posegih je potrebno predvideti dobro odvodnjavanje 
površinskega odtoka oziroma meteorne vode s primerno kapa-
citeto kanalizacije za preprečevanje morebitnih poplav.

Glede na strokovno mnenje „Izdelava strokovnega mne-
nja o nivoju podtalnice in pogostostjo poplav na območju OPPN 
GRV 20-4“, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdri-
hova 28a, 1000 Ljubljana pod šifro P144 v januarju 2012 in do-
polnjeno mnenje iz marca 2013 so predvideni ukrepi saniranja 
odvajanja in poteka obstoječih zalednih voda.

Za odvajanje meteornih voda mora biti povečani površin-
ski odtok v okviru površinskih zadrževalnih objektov. Med pro-
storsko enoto PE4 in PE3 je v ta namen rezervirano območje 
za izgradnjo naravnega zadrževalnika.

Predvidena je sprememba poteka vodenja obstoječih za-
lednih voda, pri čemer je od mesta vtoka vodenje predvideno v 
odprtem kanalu ob cesti, južno od ograjenega vrta vrtca, nato 
se tok usmeri v prepust in nadaljuje svoj odprti tok po območju 
zelenih površin do priključka na obstoječo traso vodotoka.

Podrobno so ukrepi opisani v 23. členu tega odloka (Po-
goji za komunalno in energetsko urejanje).

Vse objekte je obvezno priključiti na javno kanalizacijo in 
vanjo odvajati odpadne komunalne in predhodno prečiščene 
tehnološke in padavinske vode, skladno s predpisi, ki določajo 
način odvajanja odpadnih voda.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisom o 
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter drugimi predpisi.

Predviden je ločen sistem kanalizacije odpadnih vod, z 
navezavo v obstoječo javno kanalizacijo.

Na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvodnih 
in poplavnih zemljišč in zaradi vpliva vode labilnih zemljišč je 
potrebno pred morebitnimi posegi vanje pridobiti vodnogospo-
darske pogoje upravljavca.

Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komu-
nalnih in padavinskih voda je potrebno upoštevati veljavno 
zakonodajo.

3. Varstvo zraka
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi predvide-

nega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zako-
nodajo, predpise in določila s tega področja.

Načrtovane objekte je potrebno priključiti na ekološko 
čiste vire energije.

Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izbolj-
šanje toplotne izolacije objektov ter uporabo ekološko spreje-
mljivih goriv.

4. Varstvo pred hrupom
Mejne ravni hrupa v okolju v posameznih obdobjih dneva 

določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
glede na območja varstva pred hrupom. Območja varstva 
pred hrupom so v skladu s 4. členom iste uredbe določena 
na podlagi namenske rabe prostora občine Gorenja vas. Na 
obravnavanem območju leži strnjena stanovanjska pozidava v 
zaselkih Trata in Sestranska vas, vhodno in južno ob območja 
OPPN so predvsem kmetijske površine.

Neposredno ob SV meji območja OPPN leži obrat tovarne 
Jelovica d.d. Območja stanovanjske pozidave so razvrščena v 
III., kmetijske površine ter proizvodna območja v IV. območje 
varstva pred hrupom.

Na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti ustre-
zno stopnjo varstva pred hrupom za prostorski enoti PE 2 in PE 
3, ki sta v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
razvrščeni v II. stopnjo varstva pred hrupom, v osnutku plana 
pa razvrščeni v CU GRV 20-4, kjer velja III. stopnja varstva 
pred hrupom, hkrati pa se stikata še z industrijskim območjem 
IG GRV 20-5, kjer velja IV. stopnja varstva pred hrupom.

Za zaščito s hrupom preobremenjenih območij in stavb z 
varovanimi prostori na območju plana je skladno z Zakonom 
o varstvu okolja upravljavec vira hrupa dolžan izvesti ukrepe, 
s katerimi se bo obremenitev okolja s hrupom zmanjšala pod 
zakonsko predpisane vrednosti.

Pri načrtovanju protihrupne zaščite za območje OPPN 
GRV 20-4 Gorenja vas je smiselno upoštevati naslednje mo-
žnosti za zmanjšane obremenitve okolja s hrupom:

– zmanjšanje emisije hrupa na viru
Prevladujoči vir hrupa na območju plana je odpraševalna 

naprava podjetje Jelovica d.d. Glede na to, da je vir hrupa 
lociran v višini med 4 in 8 m, z izvedbo protihrupnih ograj 
tega vira hrupa ni možno sanirati. Na podlagi računske ocene 
obremenitev s hrupom bi bilo potrebno emisijo tega vira hrupa 
zmanjšati za najmanj 8 dB(A). Protihrupna sanacija obstoječe 
odpraševalne naprave je možna z izboljšanjem izolacijskih 
lastnosti sten odpraševalne naprave, namestitvijo protihrupne-
ga dušilnika na napravi, sanacijo dovodnih cevi v napravo in 
z drugimi ukrepi, za kar je treba izdelati ustrezen elaborat. V 
primeru, da sanacija obstoječe naprave ni izvedljiva ali eko-
nomsko upravičena, je najprimernejša rešitev namestitev nove 
odpraševalne naprave z ustrezno protihrupno tehnologijo na 
vzhodnem območju podjetja;

– ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje
Za dodatno zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom na 

severnem delu območja OPPN, ki je delno izpostavljeno hrupu 
s proizvodnih manipulativnih površin podjetja Jelovica d.d., 
smiselno predvideti polno parcelno ograjo v dolžini med 100 in 
130 m ter višine 2,5 m. Ograjo je potrebno izvesti v absorpcijski 
izvedbi z zadostno zvočno izolirnostjo (vsaj 25 dB). Zavezanec 
za izvedbo polne parcelne ograje je investitor plana;

– pasivni protihrupni ukrepi
Za zmanjšanje obremenitve s hrupom v varovanih prosto-

rih stavb na območju OPPN mora investitor v izvedbeni projek-
tni dokumentaciji predvideti in med gradnjo zagotoviti izvedbo 
ustrezne zvočne izolirnosti fasadnih elementov v varovanih 
prostorih, ki so orientirani proti podjetju Jelovica d.d in proti novi 
dovozni cesti. Ukrepi morajo zagotavljati izpolnjevanje zahtev 
Pravilnika o zvočni zaščiti stavb. Prav tako je pri projektiranju 
stavb smiselno upoštevati, da so za hrup občutljivi bivalni 
prostori kot so spalnice, otroške in dnevne sobe, orientirani na 
južno stran.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi predvide-
nega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zako-
nodajo, predpise in določila s tega področja.

Za preprečevanje hrupa v času gradnje je potrebno upo-
rabljati gradbeno mehanizacijo, ki ustreza normam kakovosti 
za tovrstno opremo. Ravni hrupa gradnje ne smejo presegati 
mejnih vrednosti za vir hrupa.
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5. Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje odpadkov je urejeno v skladu z OPN Občine 

Gorenja vas - Poljane, člen št. 58 (Uradni list RS, št. 48/10).
Podrobne pogoje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki 

zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov 
poda izvajalec GJS.

Na obravnavanem območju Gorenja vas zagotavlja iz-
vajanje GJS ravnanja s komunalnimi odpadki Občina Gorenja 
vas - Poljane.

Zbiranje in ravnaje s komunalnimi odpadki je potrebno 
načrtovati skladno z veljavno zakonodajo.

Pri ureditvi zbiranja in oddaje odpadkov mora vsakokratni 
lastnik objekta oziroma povzročitelj odpadkov upoštevati vsa-
kokratno veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. 
V skladu s prvim odstavkom 37. člena odloka je potrebno pri 
načrtovanju prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in 
poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah 
namembnosti upoštevati določbe odloka. V skladu z drugim 
odstavkom 37. člena odloka morajo načrtovalci in projektanti 
pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, so-
sesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati 
poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe odloka 
ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter 
opremo izvajalca.

Poleg naštetega je v času gradnje potrebno upoštevati 
tudi omilitvene ukrepe, vezane predvsem na preprečevanje 
razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih odpadkov v tla na 
območju gradbišča.

Ukrepi za zmanjšanje obremenjenosti okolja z nevarnimi 
odpadki med gradnjo bodo začasni in morajo biti podrobneje 
opredeljeni v poročilu o vplivih na okolje oziroma projektu za 
gradbeno dovoljenje.

6. Ohranjanje narave
Območje obravnavanega prostorskega akta se nahaja na 

ekološko pomembnem območju Poljanska Sora (id. št. 36100) 
(Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, 
št. 48/04), ob naravni vrednoti Gorenja vas – močvirna dolina 
(id. št. 8054) ter na varstvenem območju Natura 2000 Poljan-
ska Sora Log - Škofja Loka (Uredba o posebnih varstvenih 
območjih, območjih Natura 2000 – Uradni list RS, št. 49/04, 
59/07 in 43/08).

Predvidene ureditve ne smejo posegati v naravno vre-
dnoto Gorenja vas – močvirna dolina na način, ki bi lahko 
neposredno vplival na njen vodni režim.

Usmeritve za varstvo posebnega varstvenega območja, 
območja Natura 2000:

– Pri urejanju javne razsvetljave in osvetljevanju zunanjih 
površin grajenih objektov naj se upoštevajo določila Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07)

– Pri pripravi in izvedbi gradbenih del naj se za odlaganje 
odkopanega, gradbenega idr. materiala izberejo za to določena 
mesta, izven varovanega območja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  

Z VARSTVOM PRED POŽARI

21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

1. Splošno
Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na sto-

pnjo potresne ogroženosti območja.
Območje OPPN se nahaja v 7. coni potresne ogroženosti 

po MSC lestvici. Projektni pospešek tal je za območje OPPN 
glede na Temeljno karto potresne nevarnosti Slovenije 0,225 g.

Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe 
občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo poslabšala.

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno ustrezno 

dokazati izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom. 
Za požarno manj zahtevne objekte je potrebno predložiti elabo-
rat – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte 
pa elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

Območje OPPN se ne nahaja na erozijsko ogroženem 
območju.

Območje OPPN se delno nahaja na plazovito ogroženem 
področju. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upo-
števati splošne prostorsko izvedbene pogoje iz OPN (Uradni 
list RS, št. 48/10) in Občinski načrt zaščite in reševanja ob ze-
meljskem plazu za Občino Gorenja vas - Poljane (izdelovalec: 
A.OM Andrej Ambrožič s.p., Mestni trg 3, 4220 Škofja Loka, 
datum: 31. 3. 2011).

2. Intervencijske poti in površine
Dostopi do novih objektov in delovne površine za inter-

vencijska vozila morajo biti predvideni v vseh fazah gradnje in 
uporabe, v skladu z veljavnimi predpisi.

Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozi-
lom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in 
radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zuna-

njim hidrantnim omrežjem s hidranti. Za zagotavljanje požarne 
varnosti je predvideno obstoječe hidrantno omrežje, ki se po 
potrebi dogradi.

Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.8. »Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«.

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen
(pogoji za prometno urejanje)

1. Splošno
Na območju OPPN je predvidena celostna ureditev pro-

metne infrastrukture.
V skladu s smernicami OPN občine Gorenja vas - Poljane 

(Uradni list RS, št. 48/10) oziroma upravljavca prometne infra-
strukture je na območju potrebno ustrezno urediti priključke na 
javno prometno infrastrukturo, kolesarski in peš promet, dovoz 
intervencijskih komunalnih in dostavnih vozil in mirujoči promet.

Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, parkir-
ni prostori v kletnih etažah in druge površine morajo biti urejeni 
tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z be-
tonskim ali kamnitim robnikom.

Na mestu predvidenega prehoda za pešce pri uvozu na 
klančino morajo biti robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane 
ljudi.

2. Motorni promet
Območje predmetnega OPPN-ja se napaja preko obstoje-

čih lokalnih cest LC 100150 Gorenja vas–Goli vrh in LK 101010 
Sestranska vas, ki imata urejene priključke na regionalno cesto 
R2-407, odsek 1144 Gorenja vas–Lučine.

Na območju urejanja je potrebno obstoječe cestno omrež-
je preurediti in dograditi, ter tako zagotoviti dostop do obstoje-
čih in predvidenih objektov.
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Nova dovozna cesta do zdravstvenega doma
Ker je obstoječ dovoz do Zdravstvenega doma urejen 

mimo dvorišča bližnje cerkve se skladno z izhodišči, ki jih je 
posredoval naročnik, predvidi nova dovozna cesta s priključ-
kom na lokalno cesto LK 101010 Sestranska vas. Obstoječa 
dovozna cesta mimo cerkve se uredi kot površina za pešce in 
kolesarje.

Cesta bo namenjena dostopu do zdravstvenega doma, 
kjer je urejenih tudi nekaj stanovanj, novega prizidka Doma 
starejših občanov, novega prizidka zasebnih ambulant in novih 
površin za mirujoči promet.

Predvidena dovozna cesta ima sledeč tipski prečni prerez:

vozišče 2 x 2,75 = 5,50 m
pločnik = 1,60 m
skupaj = 7,10 m

Izbran prerez omogoča srečanje osebnega in tovornega 
vozila ter srečanje 2 pešcev na pločniku. Zagotovljena je pre-
voznost tudi za največja intervencijska vozila (gasilsko vozilo 
z lestvijo).

Zaradi ugodnega poteka obstoječega terena znaša vzdol-
žni naklon vozišča med 1 % in 2 %.

Predvideni priključki na dovozno cesto se oblikujejo z 
uvozno-izvoznimi radiji velikosti R = 5 m.

Za umirjanje prometa je predvidena izvedba fizičnega 
ukrepa – grbine na stiku nove pešpoti, ki je predvidena na trasi 
obstoječe dostopne ceste do zdravstvenega doma. Grbina 
naj se izvede skladno s tehnično specifikacijo za ceste TSC 
03.800: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

Osnovna šola z vrtcem in večnamensko dvorano
Na območju okrog šole in vrtca je prometna ureditev s 

čim manj motornega prometa, po drugi strani pa je potrebno 
zagotoviti dostopnost intervencijskim vozilom.

Zaradi navedenih razlogov so vzhodno in zahodno od 
objektov urejene intervencijske poti, ki so namenjene interven-
ciji in določenim uporabnikom. Cestno omrežje na tem območju 
je ločeno na območje splošne rabe in območje kjer je dovoljena 
uporaba le določenim skupinam uporabnikov (zaposleni, sta-
novalci, lastniki parcel, intervencija, dostava).

Na zahodu se rekonstruira obstoječa javna pot JP600520 
Šola–Mihevk, ki služi za potrebe dostave za šolo, dostopu do 
obstoječih objektov in dostopu do kmetijskih površin, po novem 
pa tudi za potrebe dostopa intervencijskim vozilom. Širina voz-
išča v območju uvozov do objektov je 5,4 m, v nadaljevanju pa 
3,5 m. Na prehodu v umirjeno območje prometa ob šoli je pred-
viden ukrep za umirjanje prometa (npr. grbina). Ob vozišču se 
uredi pločnik širine 1,60 m. Na zahodni strani šolskega objekta 
se ob cesti uredi tudi parkirišče. Utrjeno vozišče s pločnikom 
se uredi do predvidene depandanse.

Obstoječa dovozna pot do glavnega vhoda v šolo se 
ukine – uredi se šolsko dvorišče.

Na mestu obstoječega zunanjega športnega igrišča s te-
kaško stezo in makadamskega parkirišča se uredi novo športno 
igrišče in novo parkirišče z dovozno cesto in priključkom na LC 
100150 Gorenja vas–Goli vrh.

Od parkirišča do obstoječega servisnega objekta za teni-
ška igrišča je predvidena ureditev intervencijske poti po vzho-
dni strani šolskega objekta. Pot je širine 3,5 m (razširitve v kri-
vinah), na zaključku pa se uredi primeren prostor za obračanje 
intervencijskih vozil.

Zdravstveni dom s prizidkoma doma starejših občanov in 
zasebnih ambulanta.

Površine okrog Zdravstvenega doma ob katerem je pred-
videna tudi izvedba prizidka doma starejših občanov in prizidek 
zasebnih ambulant je potrebno prilagoditi novi ureditvi. V zdra-
vstvenem domu je urejenih tudi par stanovanj.

Vzhodno od obstoječega objekta je predvidena izvedba 
parkirišč, zahodno pa prilagoditev obstoječe dovozne poti.

Dovozna pot (zahodno od obstoječega objekta) je širine 
3,5 m z razširitvami v krivinah za prevoz gasilskega vozila. 
Na območju severno od zdravstvenega doma je na koncu 

predvideno obračališče za osebna vozila in kombinirana vozila 
(dolžine do 6 m).

Med dovozno potjo in obstoječo poljsko potjo je predviden 
izvedba AB opornega zidca svetle višine cca 1,5 m in dolžine 
cca 45 m.

Intervencijske površine med novopredvidenimi večstano-
vanjskimi objekti

Intervencijske poti okrog novopredvidenih večstanovanj-
skih objektov so prvenstveno namenjene pešcem, v primeru 
izrednega dogodka (nesreča, naravna katastrofa ...) pa tudi 
dostopu intervencijskih vozil.

Glavne poti so 3,0 m, pomožne poti (med objekti) pa 
2,0 m. Pri slednjih je skladno s SIST DIN14090 zagotovljen 
prosti profil (brez fizičnih ovir) širine vsaj 3,0 m. Če je pot obo-
jestransko omejena s fizičnimi ovirami na dolžini več kot 12 m, 
je minimalna širina poti 3,5 m.

Dostop do pomožnih intervencijskih površin je mogoč z 
južne strani iz predvidenega parkirišča in iz vzhodne strani po 
glavni intervencijski poti mimo avtobusnega postajališča.

Pri načrtovanju intervencijskih poti je bila upoštevana tudi 
lokacija obstoječe transformatorske postaje, ki je prikazana tudi 
v situacijah.

Obstoječi večstanovanjski objekti
Vozišče LK 101010 Sestranska vas se do obstoječega 

parkirišča ohranja, v nadaljevanju pa je potrebna manjša raz-
širitev le-tega.

Za zagotavljanje ustreznega dostopa intervencijskim vo-
zilom je potrebna tudi razširitev obstoječe dovozne poti okrog 
objektov. Izhodiščna širina enosmerne poti je 3,50 m. Razši-
ritve v krivinah so bile izvedene na podlagi zavijalnih krivulj 
gasilskega vozila z lestvijo. Na zunanji strani krivin je potrebno 
zagotoviti prosti profil v širini 1,5 m.

Avtobusno postajališče
Po podatkih predstavnika naročnika je obstoječe avtobu-

sno postajališče z obračališčem za avtobuse potrebno ohraniti 
oziroma prilagoditi novi ureditvi prostora.

Geometrija novega obračališča je bila določena na osnovi 
zavijalnih krivulj avtobusa. Širina asfaltirane površine obrača-
lišča je od 3,8 m do 5,2 m in se zaključuje z dvignjenim robni-
kom. Ob robniku je potrebno zagotoviti prosti profil širine 1,5 m 
v katerem se ne smejo nahajati stalne fizične ovire.

Ob postajališču je predvidena izvedba čakališča z nad-
strešnico za čakajoče potnike. Nadstrešnica ne sme segati v 
prosti profil postajališča.

V nadaljnjih fazah projektiranja naj se smiselno upošteva 
določila iz Pravilnika o tehničnih normativih in minimalnih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih 
in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37/03).

3. Mirujoči promet
Pri določanju potrebnega števila parkirnih mest je potreb-

no upoštevati Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10) v katerem so v 
54. členu so navedene zahteve po potrebnem številu parkirnih 
mest glede na namembnost objekta.

Glede na to, da se npr. šolske dejavnosti odvijajo sko-
raj izključno v dopoldanskem času, prireditve v večnamen-
ski dvorani pa se odvijajo praviloma popoldan, je potrebe po 
parkirnih mestih smiselno časovno razdeliti na dopoldanski in 
popoldanski čas. Nekatere dejavnosti pa se odvijajo tudi preko 
celega dneva, zato so upoštevane tako v dopoldanskem, kot v 
popoldanskem času.

Iz analize predvidene ureditve mirujočega prometa je raz-
vidno, da je na celotnem območju OPPN zagotovljenih 310 PM. 
V dopoldanskem času je potrebnih 313 PM, popoldan pa od 
206 do 228 PM (odvisno od števila sedežev v večnamenski 
dvorani).

Število zagotovljenih parkirnih mest je na celotnem obmo-
čju OPPN  za najmanj 82 večje od potrebnega.

a) Na območju OŠ, vrtca in večnamenske dvorane (PE1) 
je zagotovljenih 72 PM.
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V dopoldanskem času je potrebnih skupaj 117 PM (45 PM 
za zaposlene in 72 PM za obiskovalce), kar pomeni, da predvi-
dne površine za mirujoči promet zadoščajo le za obiskovalce. Iz 
tega razloga predlagamo, da zaposleni v OŠ in vrtcu parkirajo na 
obstoječem parkirišču v PE 7 (oddaljenost od šole cca 250 m).

V popoldanskem času se bodo občasno odvijale dru-
žabne prireditve v večnamenski dvorani za kar je potrebno 
po normativu največ 32 PM. Obstoječa ureditev (72 PM) torej 
normativ presega za 40 PM.

b) V območju Doma starejših občanov, zdravstvenega 
doma z lekarno in prizidka za zasebne ambulante (PE2) je po 
normativu skupaj potrebnih 58 PM (od tega 37 za obiskovalce 
in 21 za zaposlene), ob objektu pa je zagotovljenih (v PE2 in 
PE4 skupaj) 50 PM. Ker je obstoječe parkirišče v PE7 oddalje-
no le cca 200 m, je ob dejstvu, da lahko del zaposlenih parkira 
tam, ureditev mirujočega prometa ustrezna.

Izvedba površin za mirujoči promet se bo izvajala fazno, 
skladno s fazno izgradnjo objektov (dom starejših občanov, 
prizidek za zasebne ambulante, lekarna itd.). Ob vsaki fazi 
izvedbe objektov mora biti ob objektih ali bližnji okolici zagoto-
vljeno ustrezno število parkirnih mest.

c) Na območju obstoječih in novih večstanovanjskih 
objektov (PE3 in PE6) je potrebno zagotoviti 138 PM, zagoto-
vljeno pa je 188 PM. Presežek 50 PM lahko koristijo uporabniki 
(predvsem zaposleni) objektov na preostalem območju pred-
metnega OPPN.

Na površinah za mirujoči promet v območju posameznih 
prostorskih enot je predvideno predpisano število parkirnih 
mest za invalidne osebe (5 %).

4. Kolesarski in peš promet
Ob načrtovanih cestah v območju predmetnega OPPN je 

predvidena izvedba deniveliranih površin za pešce minimalne 
širine 1,60 m (skladno z OPN) oziroma samostojnih površin za 
pešce (med objekti), ki bodo večinoma namenjeni tudi prevozu 
intervencijskih vozil (širina 2,0 m–3,0 m).

Kolesarski promet bo zaradi predvidene majhne prometne 
obremenitve (ocena cca 500 vozil/dan) tangiranih cest potekal 
po vozišču občinskih cest.

Glavni dostopi do objektov morajo biti urejeni tako, da so 
uporabni za funkcionalno ovirane osebe.

Prometna ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.6 
Prometno tehnična situacija ureditev z idejno višinsko regula-
cijo in načrt intervencijskih poti.

23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

1. Splošni pogoji
Predvidena je posodobitev in nadgradnja obstoječe ko-

munalne in energetske infrastrukture.
Vsi novi vodi se, glede na smernice OPN občine Gorenja 

vas - Poljane, člen št. 58 (Uradni list RS, št. 48/10), z izvedbo 
novih cestnih povezav izvedejo pod zemljo v trasi ceste.

Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od po-
sameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu 
določiti natančno lego posameznih vodov.

Podrobni načrt podaja konceptualne rešitve. Natančne 
rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upošte-
vati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve podrobnega 
načrta. Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu (trase po-
sameznih vodov, zasnove, način priključevanja, faznost izved-
be), ki so usklajene s posameznimi upravljavci infrastrukture. 
Dopustna je fazna in začasna izvedba.

2. Vodovod
Na obravnavanem območju zagotavlja izvajanje obvezne 

občinske javne službe oskrbe s pitno vodo Občina Gorenja 
vas - Poljane, v okviru režijskega obrata, ki je organizacijska 
enota občinske uprave.

Upoštevani morajo biti veljavna zakonodaja s področja 
oskrbe s pitno vodo. Posebno pozornost je potrebno zagota-
vljanju kakovostnih, količinskih zahtev za oskrbo s pitno vodo 
in požarne zahteve. Območje je potrebno protipožarno varovati 

in primerno opremiti z »javno hidrantno mrežo«. V primeru 
potrebe po »zasebnem hidrantnem omrežju ali posameznem 
hidrantu« se ga vgradi za vodomer.

Sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti projektirani, 
opremljeni in izvedeni tako, da je izključena možnost povratnega 
vpliva okolice in vode iz internih vodovodnih omrežij na vodovod. 
Določitev lokacije in delovanje zračnikov ter blatnikov mora biti 
izvedena tako, da je preprečeno vstopanje vode iz okolice v vo-
dovod. Varovanje pitne vode pred onesnaženjem v napeljavah in 
splošne zahteve varovala proti onesnaževanju zaradi povratne-
ga toka, ter oprema, ki se s tem namenom vgrajuje v vodovodno 
omrežje so opisane v standardu SIST EN 1717.

Vodovodni sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti 
projektirani, izvedeni in delovati v takih pogojih obratovanja, 
da je preprečena možnost zadrževanja vode v sistemu, ki 
bi povzročila nesprejemljivo poslabšanje kvalitete pitne vode. 
Skrbno je potrebno proučiti naslednje dejavnike, ki vplivajo na 
zadrževanje vode: slepi vodovodi, odcepi za hidrante, neizo-
lirane cevi vgrajene vnaprej (pred trajno uporabo), odseki s 
trajno nizkim pretokom vode, povečane dimenzije vodovodov 
zaradi požarne varnosti in ostalih občasnih zahtev. Po potrebi 
mora biti predvideno občasno izpiranje, ki ga določi projektant. 
Javni vodovod je treba načrtovati v skladu z normativi na tem 
področju, ki jih določa veljavna zakonodaja in SIST standardi. V 
primeru potrebe, je pred priklopom potrebno posodobiti obsto-
ječe vodovodno omrežje. Maksimalni tlak na mestu priključka 
pri pretoku nič je 6 bar. Minimalni tlak na mestu priključka pri 
pretoku nič je 1,5 bar. V posebnih pogojih in v posameznih 
primerih sta navedena tlaka lahko tudi drugačna. Na delu 
omrežja, kjer teh parametrov ni možno doseči ali iz ekonomskih 
razlogov ni upravičeno, mora uporabnik: vgraditi za obračun-
skim vodomerom reducirni ventil, če je tlak v omrežju višji od 
6 bar; oziroma po pridobitvi soglasja upravljavca, vgraditi za 
obračunskim vodomerom napravo za dvig tlaka, če je tlak v 
omrežju manjši od 1,5 bara.

Vodovodi morajo biti zaščiteni proti toplotnim vplivom 
tako, da se temperatura vode pri minimalnem pretoku ne spre-
minja za več kot 3 °C. Vodovodi, ki potekajo po terenu, so pra-
viloma vkopani v globini 1,2 m od dokončno urejenega nivoja 
terena do temena cevi. Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, 
morajo biti zaščiteni proti pojavu kondenzacije.

Vodovodi morajo biti zaščiteni pred mehanskimi vplivi in 
onesnaženjem. Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih pro-
izvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje 
statičnih in dinamičnih obremenitev. Lokacijsko naj bodo vgrajeni 
tako, da je v primeru okvare možen izkop s strojem, ki ima orodje 
za izkop širine najmanj 30 cm. Za vse vodovode, vključno s pri-
ključki, če ni drugače zahtevano, se uporabljajo cevi za nazivni 
tlak PN 10 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo tudi cevi za višji 
nazivni tlak (PN 16, PN 25). Razdalja med temenom cevi in ni-
veleto terena je: v voznih površinah min. 1,2 m, maks. 1,5 m, v 
nevoznih površinah min. 1,0 m, maks. 1,5 m, vodovodni priključki 
0,8 m, na izpostavljenih legah 1,0 m, izjemoma pri križanjih z 
ostalo infrastrukturo 2,5 m od nivoja zemljišča. Vodovodne cevi 
so razvrščene glede na premer od DN 100, 150 in 250. DN 
pomeni nazivni premer glede na notranji premer. Litoželezne 
duktilne cevi se vgrajujejo za primarne in magistralne cevovode 
ter praviloma na območjih večjih tlakov ter pod asfaltnimi povr-
šinami in to najmanj kvalitete klase K9 (EN545:2006). PE-HD 
cevi se vgrajujejo do vključno fi110 mm, v močvirnih zemljiščih, 
v nasipanih zemljiščih, v plazovitih zemljiščih. Materiali, iz katerih 
so izdelani cevi in elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo 
v stik z vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobiolo-
ških lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno z 
ustreznimi dokazili.

Zagotoviti je potrebno tudi ustrezne odmike cevovoda od 
objektov, greznice, dreves ali drevoredov, grmičevja ter drugih 
možnih virov onesnaženja in deponije z odpadnimi in škodlji-
vimi snovmi. Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi na-
peljavami mora vodovod potekati horizontalno brez vertikalnih 
lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko 
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kot prečkanja osi vodovoda in osi druge podzemne inštalacije 
med 45° in 90°.

Vse cevovode in objekte je potrebno preizkusiti na vodo-
tesnost. Kontrola tesnosti mora potekati v skladu s standardom 
SIST EN 1610 in ostalo veljavno zakonodajo. Preizkus vodote-
snosti mora narediti akreditirani laboratorij.

3. Kanalizacijsko omrežje
Obravnavano območje ima zagotovljeno izvajanje obve-

zne občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod ter odvajanja padavinske vode Občina Gorenja 
vas - Poljane, v okviru režijskega obrata, ki je organizacijska 
enota občinske uprave. Obravnavano območje je delno opre-
mljeno z javno kanalizacijo komunalnih in padavinskih voda. 
Zaradi gradnje objektov (prizidek doma starejših občanov, pri-
zidek zasebnih ambulant …) je potrebno načrtovati prestavitev 
obstoječega kanalizacijskega omrežja na način, da se zagotovi 
nemoteno, gravitacijsko in varno odvajanje odpadne vode.

Za potrebe definiranja rešitev v vezi odvajanja pada-
vinskih odpadnih voda iz območja urejanja, je bilo izdelano 
strokovno mnenje „Izdelava strokovnega mnenja o nivoju pod-
talnice in pogostostjo poplav na območju OPPN GRV 20-4“, ki 
ga je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 
Ljubljana pod šifro P144 v januarju 2012 in dopolnjeno mnenje 
iz marca 2013.

Mnenje je bilo izdelano za potrebe ureditve povečanega 
površinskega odtoka z območja (povečan delež utrjenih povr-
šin – problem lastnih voda). Prav tako se je podalo mnenje v 
zvezi s pogostostjo poplav na območju tako s strani tujih (Po-
ljanska Sora) kot tudi zalednih voda. V mnenju je opredeljena 
strokovna rešitev načina odvajanja meteornih voda, ki zaradi 
neugodne geološke strukture ne more biti izvedena preko 
ponikovalnice, temveč mora biti povečani površinski odtok, ki 
ga povzročajo nove pozidave, zadržan v okviru površinskih 
zadrževalnih objektov ustreznih prostornin.

V analizi poplavljanja je bilo ugotovljeno, da območje 
ogrožajo predvsem trije tipi voda, in sicer tuje vode, ki predsta-
vljajo poplavljanje rek, zaledne vode in lastne vode. Tuje vode 
predstavlja Poljanska Sora, ki poteka skozi območje Gorenje 
vasi, a je ugotovljeno, da je ta ne predstavlja ogroženosti, saj 
je območje OPPN GRV 20-4 dovolj dvignjeno in odmaknjeno 
od Poljanske Sore, ki ga tako neposredno ne ogroža. Zaledne 
vode predstavljajo koncentriran površinski odtok z neposredne-
ga zaledja (hrib, grič), ki najbolj ogroža območja neposredno 
ob vznožju. Območje OPPN GRV 20-4 se nahaja pod zalednim 
hribom in je bila zato potrebna izvedba analize zalednih voda. 
Analiza je pokazala, da pride do koncentracije toka neposredno 
nad obstoječo šolo (OŠ Ivana Tavčarja), kjer se tok pod cesto 
propagira naprej proti jarku Mihevk in nazadnje v Poljansko 
Soro. Ostali del zaledne vode obide območje OPPN in se steka 
neposredno proti Poljanski Sori. Poleg tega je ta tok tudi manj 
koncentriran. Zaradi ustreznega dimenzioniranja odvodnika 
in morebitnega prepusta pod obstoječo cesto so bili določeni 
pričakovani maksimalni pretoki z zalednega povodja, ki nepo-
sredno tangira na območje OPPN. Zaradi majhnosti povodja je 
bil odtok s povodja preračunan po različnih avtorjih (empirične 
enačbe). Enačbe so kot rezultat dale maksimalne odtoke s 
povodja, ki predstavljajo pretoke s 100-letno povratno dobo.

Izračunani pretoki predstavljajo stanje pri 100 % odtoku. 
Glede na slabo prepustnost območja s slabo zarastjo (izgube 
zaradi vegetacije – krošenj) je bilo strokovno ocenjeno, da velik 
delež padavin tudi odteče, zato je bilo za potrebe projekta upo-
števan 60 % odtok s povodja. Kot merodajno intenziteto pa je bil 
privzet naliv z 10 min trajanjem in povratno dobo 100 let. Tako 
dobljen končni pretok z območja znaša 2.1 m3/s s povratno dobo 
100 let. Glede na dobljene rezultate je bilo ugotovljeno, da je ob-
stoječe stanje pod-dimezionirano saj prepust premera 400 mm 
ne more prevajati določenih količin in je potrebna sanacija.

Vodenje zalednih voda se od mesta vtoka predvidi v odpr-
tem kanalu ob cesti, južno od ograjenega vrta vrtca, pa se tok 
usmeri v prepust in nadaljuje svoj odprti tok po območju zelenih 
površin do priključka na obstoječe stanje.

Lastne vode predstavljajo tisti del padavin, ki padejo ne-
posredno na analizirano območje v našem primeru na območje 
OPPN GRV 20-4. Zadrževanje lastnih voda na samem obmo-
čju ni problem saj na tem delu ni zaznanih depresij in se voda 
naravno (obstoječi padec) drenira proti dnu doline oziroma proti 
Poljanski Sori. Kljub vsemu pa bo zaradi dodatnih utrjenih povr-
šin prišlo do pospešenega in povečanega površinskega odtoka 
z območja. Povečana površinska voda bo dodatno bremenila 
površinski odvodnik Mihevk in na koncu tudi Poljansko Soro. 
Posledično je potrebno izvesti omilitveni ukrep ureditve mete-
orne odvodnje in tako v največji meri izničiti vpliv pospešenega 
in povečanega površinskega odtoka. Meteorno odvodnjo je v 
splošnem možno urediti na tri načine, in sicer neposreden od-
tok v površinski odvodnik, ponikanje in površinsko zadrževanje. 
Prva dva načina ni možno implementirati v primeru OPPN GRV 
20-4 zaradi poslabševanja stanja poplavne varnosti dolvodno 
in zaradi relativno slabe geološke strukture tal in višine podtal-
ne vode zato se na predmetnem območju izvede površinsko 
zadrževanje z mikro suhim zadrževalnikom.

Kolikor upoštevamo, da z utrjenih površin odteče celo-
tna količina vode in za merodajno vrednost časa koncentracije 
privzamemo 10 min ugotovimo, da za povratno dobo 100 let 
potrebujemo zadrževalni volumen v velikosti 680 m3, kar znaša 
80 % celotnega volumna padavin na utrjene površine pri 100-le-
tnem dogodku z 10- minutnim časom trajanja (100 % volumen 
znaša 848,8 m3). Glede na definiran volumen je potrebno izvesti 
površinski zadrževalnik ustrezne velikosti in ga ustrezno umestiti 
znotraj območja. Predvidena lokacija suhega zadrževalnika je na 
meji med ureditvenim območjem PE4 in PE3 na severni strani 
stanovanjskih blokov v ureditveni enoti PE3. Zadrževalnik mora 
biti opremljen z dušilko in prelivom, ki bo odvečno vodo z zami-
kom in zmanjšanimi pretoki usmerjal kot površinski tok proti Po-
ljanski Sori ali pa v obliki prekritega odvodnika. Za dušenje iztoka 
iz zadrževalnika se naj uporablja kratka cevna dušilka premera 
200 mm z jaškom na iztočnem delu dušilke. Varnostni preliv 
iz suhega zadrževalnika naj bo oblikovan v dolžini 4 metrov s 
prostim odtokom v smeri proti vzhodu. Izpusti meteornih voda iz 
utrjenih površin OPPN, naj bodo priključeni na zadrževalnik, po 
potrebi preko ustreznih objektov (peskolovi, lovilci olj). S predsta-
vljeno izvedbo suhega zadrževalnika bo mogoče uporabiti tudi 
obstoječi odvodnik premera 800 mm pod cesto in parkiriščem za 
odvodnjo lastnih meteornih voda.

Pri načrtovanju in izvajanju odpadne kanalizacije mora 
biti upoštevana veljavna zakonodaja s področja varstva okolja, 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v javno 
kanalizacijo. Projektira in gradi se izključno ločen kanalizacijski 
sistem komunalne in padavinske vode. Zasnova funkcionalnih 
enot naj omogoča optimalno koriščenje kanalizacijskih sis-
temov in objektov. Členitev urbane površine mora omogočiti 
smotrno zasnovo kanalizacijskih naprav in njihovo vzdrževanje. 
Pri načrtovanju izrabe prostora je potrebno predvideti zadostne 
odmike objektov in vodov od javne kanalizacije.

Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije ko-
munalnih odpadnih vod se določi tako, da hitrost v kanalu pri 
srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,8 m/s. Revizijski 
jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali 
prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov. 
Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma za 
kanale fi 160 do fi 250–40,0 m. Pri projektiranju in izvedbi kana-
lizacijskega sistema mora izvajalec zagotoviti pogoje, da se na 
novozgrajeni kanal lahko priključijo vsi objekti na predmetnem 
območju gradnje kanala in zagotovi maksimalna možnost pri-
klopa z gravitacijskim odtekanjem vode. Ta pogoj bo izpolnjen 
z ustrezno projektirano traso kanala, globino kanala, izgradnjo 
sekundarnih kanalov, načrtovanjem priklopov objektov na javno 
kanalizacijo in zagotavljanjem ostalih tehničnih rešitev. Cevi za 
javne kanalizacijske sisteme morajo ustrezati veljavnim stan-
dardom in ostali zakonodaji. Vsi elementi sistema, kot so cevni 
razvod, spojni kosi, priključni kosi morajo biti izdelani iz ena-
kega materiala. Kanalizacijske cevi so lahko izdelane iz trdega 
PVC-ja – gladke izvedbe ali pa iz polietilena – rebrasta izvedba.
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Vsak novozgrajeni kanal mora biti pregledan s TV kamero 
in preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo. Kanali-
zacijski jaški se preizkušajo na vodotesnost posebej. Preizkus 
vodotesnosti opravljajo pooblaščene pravne in fizične osebe, ki 
o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.

Črpališča se gradijo povsod tam, kjer vode ni mogoče 
odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje 
za dvig vode na višji nivo, kjer se ponovno omogoči gravitacij-
sko odvajanje.

Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati 
Odlok in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanaliza-
cije v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 95/08). 
Ob tem se upošteva na območju RS veljavne SIST standarde 
s predmetnega področja. Pri projektiranju in izgradnji ločenega 
sistema kanalizacije je potrebno zagotoviti takšne rešitve, da je 
na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za 
potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in kana-
lizacijskih naprav. Kanalizacijski sistem, kjer je možno, mora 
potekati v javnih površinah, kot so ceste ali druge enostavno 
dostopne površine.

4. Elektroenergetsko omrežje
Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava je ureje-

no v skladu z OPN Občine Gorenja vas - Poljane, člen št. 59 
(Uradni list RS, št. 48/10).

Za potrebe razvoda električne energije na območju občine 
služi napetostno omrežje z obratovalno napetostjo 20/0,4 kV.

Naselja, ki se bodo urejala na podlagi OPPN in PIP, se 
bodo oskrbovala z električno energijo iz obstoječih trafo postaj.

Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter loka-
cije trafo postaj je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje 
pri določanju lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu 
določenih širin koridorjev na vsako od osi daljnovodov s pripa-
dajočimi trafo postajami:

– varovalni koridor 20 kV – 20 m (10 m + 10 m). V koridor-
ju obstoječih in predvidenih daljnovodov novogradnja, gradnja 
in saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno soglasje upravljavca.

– objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se iz-
ogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, 
izjemnim krajinam.

Omrežje javne razsvetljave v naselju mora biti zemeljsko. 
Polaganje kablov je praviloma ob poti ali ob cesti. Ceste in 
hodniki za pešce se opremijo z nizkimi uličnimi svetilkami. Po-
sebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaževanju prostora 
z močno razsvetljavo.

Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko upo-
rabljajo le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim 
in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV-svetlobe 
(halogenska svetila), namestitve novih obcestnih svetilk naj 
se omeji na minimum, po polnoči naj se moč osvetljevanja 
zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji 
(največ do 22. ure), posamezni objekti naj imajo svetila opre-
mljena s senzorji.

Obravnavano območje se oskrbuje z električno energijo 
preko distribucijskega elektroenergetskega omrežja v upravlja-
nju Elektro Ljubljana d.d..

Priključitev predvidenih objektov se izvede po pogojih 
upravljavca elektroenergetskega omrežja.

Predmet tega načrta je idejna rešitev elektrifikacije za 
območje urejanja GRV 20-04 Gorenja vas. Za predmetni objekt 
so bile s strani Elektro Ljubljana okolica z dne 13. 1. 2011 iz-
dane smernice št. 12/2011, katere so pri izdelavi tega načrta 
upoštevane.

Predvidene prostorske ureditve podane v osnutku pred-
metnega prostorskega akta segajo v območje varovalnega 
pasu obstoječega srednjenapetostnega (v nadaljevanju: SN) 
nadzemnega voda D V 20 kV Gorenja vas, ki poteka v sever-
nem robu ureditvenega območja, k.o. Gorenja vas in trans-
formatorske postaje TP 20/0,4 kV Gorenja vas Bloki (parc. 
št. 611/14, k.o. Gorenja vas). Preko območja, ki je obrav-
navano v osnutku predmetnega prostorskega akta potekajo 

tudi nizkonapetostni (NN) 0,4 kV zemeljski vodi namenjeni 
napajanju obstoječih stanovanjskih objektov in osnovne šole. 
Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih 
elektroenergetskih vodov, ki so v lasti in upravljanju podjetja 
Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da se po potrebi 
zagotovi ustrezna mehanska zaščita oziroma umik predmetnih 
EE vodov, ki potekajo preko ureditvenega območja skladno s 
tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja 
Elektro Ljubljana d.d. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroe-
nergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

Napajanje predvidenih in obstoječih objektov na prostor-
skih enotah PE1, PE2, PE4 in PE6 se zagotovi preko novih in 
obstoječih NN izvodov (ustreznih dimenzij) obstoječih trans-
formatorskih postaj TP 20/0,4 kV Gorenja vas mizar (parc. 
št. 531/8, k.o. Gorenja vas) in TP 20/0,4 kV Gorenja vas Bloki 
tako kot je razvidno iz spodnjega novega stanja obremenitve 
posamezne TP. Upošteva se, da se na TP Gorenja vas mizar, 
preveže tudi obstoječi zdravstveni dom Gorenja vas.

Energetska analiza
– Predvidena je izgradnja naslednjih objektov:
– Telovadnica  PE1 – 55 kW
– Prizidek k osnovni šoli  PE1 – 17 kW
– Vrtec PE1 – 22 kW
– Dom starejših občanov (prizidek ZD) PE2 – 90 kW
– Zasebne ambulante (prizidek ZD) PE2 – 90 kW
– Stanovanjski bloki (3 enote) PE3 – 55 kW

Obstoječe stanje:
– Zdravstveni dom  PE2– 60 kW (se prestavi iz TP Gor. vas  

na TP Mizarstvo)
– Osnovna šola  PE1 – 70 kW (se prestavi iz TP Mizarstvo  

na TP Bloki)
– Bloki  PE6 – 117 kW
– Jelovica 1 izven PE – 345 kW

Obremenitev transformatorjev
Obstoječa obremenitev TP:
TP Gorenja vas Bloki (400 kVA) 117 kW
TP Gorenja vas (205 kVA) 195 kW
TP Gorenja vsa Mizarstvo (630 kVA) 345 kW

Novo stanje obremenitev posameznega TP:
1. TP Gorenja vas Bloki (400 kVA)
– Bloki  PE6 – 117 kW
– Telovadnica  PE1 – 55 kW
– Prizidek k osnovni šoli  PE1 – 17 kW
– Vrtec PE1 – 22 kW
– Osnovna šola PE1 – 70 kW
– Bloki  PE3 – 55 kW
Nova skupna konična moč transformatorja:  391 kW
Obstoječi transformator 400 kVA ustreza.

2. TP Gorenja vas Mizarstvo (630 kVA)
– Zdravstveni dom PE2 – 60 kW
– Dom starejših občanov (prizidek) PE2 – 90 kW
– Zasebne ambulante (prizidek) PE2 – 90 kW
– Jelovica 1 izven PE – 345 kW
Nova skupna konična moč transformatorja:  584 kW
Obstoječi transformator 630 kVA ustreza.

Priključitev novih objektov se izvede z novim NN kabel-
skim vodom iz obstoječih TP. Ustrezno se prilagodijo tudi SN 
in NN varovalke.

Od TP do novih objektov se izvedejo novi NN podzemni 
vodi, predvidi se NN kable N-A2XY-J 4×150+1,5 mm2 oziroma 
4x70+1,5 mm2. Za osnovno šolo in vrtec na ureditveni enoti 
PE1 naj se predvidi NN kabel E-AY2Y-J 4x240+1,5 mm2.



Stran 2394 / Št. 20 / 21. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Trase novih NN kablov naj potekajo po javnih površinah 
(pločniki ob novih cestah). V končni fazi se trasa točno določi 
glede na soglasja lastnikov zemljišč.

Po celotni dolžini novih kabelskih tras se položi ozemlji-
tveni valjanec Fe-Zn 25×4 mm. Do merilnih kabelskih omaric 
se izvede zveza z vodnikom P/F 35 mm2.

Krmiljnenje tarife se predvidi preko PLC komunikacije. V 
NN podzemnem omrežju se izvaja preko dodatnega vodnika 
1,5 mm2 Cu v NN kablu.

Kabelske omarice, merilna in priključna mesta v njih se 
izvedejo v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana.

Povsod pod urejenimi površinami je potrebno električni 
kabel polagati v kabelski kanalizaciji.

Kabelska kanalizacija za NN kable se izvede s PVC 
zaščitnimi cevmi fi 110 mm, za izvod proti osnovni šoli naj se 
predvidi cevi fi 160 mm.

Od KJ do KRO oziroma PMO se uporabijo cevi Stigma-
flex fi 110 mm. Število cevi je odvisno od števila kablov (vsak 
kabel v svoji cevi). Ustrezno se doda rezervne cevi. Na lomih 
kabelskih tras in pred kabelskimi oamricami (KRO, PMO) se 
izvedejo kabelski jaški.

Kabelska kanalizacija in kabelski jaški se izvedejo v skla-
du s tipizacijo Elektro Ljubljana.

5. Komunikacijsko omrežje
Komunikacijsko omrežje je urejeno v skladu z OPN Obči-

ne Gorenja vas - Poljane, člen št. 61 (Uradni list RS, št. 48/10).
Območje OPPN načrta GRV 20-4 v Gorenji vasi je s sta-

lišča telekomunikacijske komunalne urejenosti vezano na TK 
kabelsko omrežje ponudnika Telekom Slovenije d.d., in sicer 
v funkcijsko lokacijo (telefonska centrala) Gorenja vas. Ker se 
območje urejanja nahaja ob že komunalno urejenem območju 
je poleg druge komunalne infrastrukture razvejano tudi teleko-
munikacijsko kabelsko omrežje. Le-to je izvedeno z bakrenimi 
kabli, delno uvlečenimi v kabelsko kanalizacijo, v večji meri 
pa so kabli položeni direktno v zemljo. Kabelsko omrežje je 
tako obstoječe na južnem delu območja (4 stanovanjski bloki), 
podobno pa ima obstoječ TK priključek tudi objekt Zdravstveni 
dom in osnovna šola z enoto vzgojno-varstvenega zavoda.

Tehnična rešitev napajanja OPPN območja upošteva iz-
dane smernice podjetja Telekom Slovenije d.d., št. 38/06-BD-
00141201011300021 oziroma 1093/2010-KR, z dne 22. 12. 2010.

Novo TK omrežje je zasnovano s predhodno zgrajeno 
TK kabelsko kanalizacijo (v nadaljevanju besedila: TKK) iz 
PVC cevi, v katero se kasneje uvlečejo potrebni kabli. TKK je 
predvidena kot optimalna rešitev trase, saj omogoča uvlečenje 
kablov tudi v kasnejših časih brez posega v prostor. Priključna 
točka nove TKK na obstoječo omrežje oziroma obstoječo TKK 
je obstoječ kabelski jašek v hodniku za pešce ob cesti na p. 
št. 531/8. Do slednjega kabelskega jaška je namreč že zgraje-
na TKK. Trasa nove TKK je zbrana v večji meri v nepovoznih 
površinah, ob upoštevanju druge obstoječe in predvidene ko-
munalne infrastrukture.

Kapaciteta nove TKK bo 1 x 2 cevi premera 110 mm, sku-
pna dolžina novih cevi na glavni trasi z odcepi do posameznih 
objektov bo cca 915 m. Na mestih odcepov TKK ali na mestih 
kabelskih spojk je potrebno zgraditi/vgraditi betonske kabelske 
jaške (v grafiki oznaka TK_KJ), ki služijo za spajanje kablov, 
lažje vlečenje kablov v cevi ter namestitev kabelskega pribo-
ra in opreme. V predmetnem načrtu so na ključnih lokacijah 
predvideni betonski kabelski jaški kot betonska cev, premera 
100 cm, kot pomožni kabelski jaški pa kot betonska cev preme-
ra 80 cm. Omenjeni kabelski jaški so opremljeni z lito-železnimi 
pokrovi, dim. 60/60 cm.

Tako predvidena "prenosna pot" oziroma TKK omogoča 
uvlečenje večjih telekomunikacijskih vodov oziroma kablov od 
obstoječega TK omrežja do kabelskih omaric ali komunikacij-
skih omar v za to namenjenih kabelskih prostorih. Na drugi stra-
ni se predvideni kabli zaključijo oziroma spojijo ali na rezerve v 
obstoječem omrežju ali pa se jih uvleče do telefonske centrale.

V smislu potreb bodočih objektov za prenos podatkov, go-
vora in drugih aplikacij ter varnostnega vidika bodo TK zunanji 

priključki zasnovani s kabli z bakrenimi vodniki (TK kabel) in s 
kabli z optičnimi vlakni (TO kabel).

Kapacitete, tip in ostale parametre kablovodov se določi v 
kasnejših fazah načrtovanja. Samostojni TK priključki so pred-
videni za 3 stanovanjske bloke, objekt Dom starejših, obstoječ 
objekt VVZ in za novo depandanso VVZ. Za objekta osnovna 
šola in Zdravstveni dom se predvidi nova TKK povezava in 
posodobitev že obstoječega TK priključka. V primeru zahtev 
po TK povezavah za objekt Večnamenska športna dvorana, se 
priključki lahko pridobijo iz priključka na osnovni šoli. Pri tem 
je potrebno poudariti, da se vsi priključki izvedejo na omrežje 
Telekom Slovenije d.d..

Projektirani TK kabli kot tudi optični kabli se bodo predvi-
doma zaključili v kabelskih omaricah iz INOX materiala (v gra-
fiki oznaka TK_KO), ki bodo nameščene neposredno ob nove 
objekte ali vgrajene v fasado objekta. Kolikor bo v katerem od 
novih objektov predviden TK prostor (ali podoben servisen 
prostor) se lahko kabli zaključijo tudi v takem prostoru.

6. Javna razsvetljava
Predvidi se nadgradnja obstoječe javne razsvetljave ob 

novi prometni infrastrukturi.
Interne površine znotraj območja bodo osvetljene preko 

interne razsvetljave.
Omrežje javne razsvetljave v naselju mora biti zemeljsko. 

Polaganje kablov je praviloma ob poti ali ob cesti. Ceste in ho-
dniki za pešce se opremijo z nizkimi uličnimi svetilkami.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaževanju 
prostora z močno razsvetljavo. Za osvetljevanje poti, ulic, cest 
in objektov se lahko uporabljajo le popolnoma zasenčena sve-
tila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo 
emisijo UV-svetlobe (halogenska svetila), namestitve novih 
obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po polnoči naj se 
moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj 
se časovno omeji (največ do 22. ure), posamezni objekti naj 
imajo svetila opremljena s senzorji.

7. Alternativni viri energije
Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko 

oskrbo objektov v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Pri zasnovi novih objektov naj se upoštevajo principi za 

zmanjšanje porabe energije.
Potek komunalne in energetske infrastrukture je razviden 

iz grafičnega načrta številka 4.5. »Zbirni načrt komunalnih 
vodov in naprav«.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov 
ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in 
po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prome-
tna varnost zaradi gradnje ni poslabšana in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni 
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;

– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov 
in terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in 
namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje 
objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, 
če je le-ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnjo 
poškodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo. V fazi PGD 
geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je treba 
opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;
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– investitor mora naročilo za prevzem gradbenih odpad-
kov zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del.

25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

1. Tlorisni gabariti objektov
Tlorisni gabariti objekta se smejo spremeniti do ±5  %, 

vendar ne več kot za +2,00 m.
2. Višinski gabariti objekta
Odstopanja višinskega gabarita so lahko do ±1,00 m.
3. Višinska kote terena in pritličja
Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višinskih 

kot pritličij objektov do ±0,50 m.
4. Prometne ureditve, komunalni vodi, objekti in naprave
Odstopanja pri trasah prometnih ureditev, komunalnih 

in energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem 
pristojnega nosilca urejanja prostora. Dopustne so spre-
membe tras posameznih prometnih ureditev, komunalnih 
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. V skladu s pogoji 
upravljavcev so dopustne tudi izvedbe prometnih ureditev 
in komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo 
mogoče predvideti. Dovoljene so tudi tolerance pri urejanju 
zunanjih igrišč v PE1 in pri površinah za mirujoči promet, če 
jih na podlagi ustrezne projektne dokumentacije pogojujejo 
primernejši obratovalni parametri ali ekonomičnejša inve-
sticijska vlaganja ob pogoju, da spremembe ne spreminjajo 
vsebinskega koncepta OPPN.

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev  

po uveljavitvi veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 

Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev Občine 
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94), spremembe in 
dopolnitve za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni 
list RS, št. 11/99, 17/00, 67/01, 102/01, 132/04, 92/06, 34/07, 
90/07, 119/08).

27. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so 

dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela, spremembe 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti za posamezno 
prostorsko enoto ter rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminja 
zunanji gabarit objektov in fasadni plašč.

28. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled 
pri občinski upravi Občine Gorenja vas - Poljane, oddelku, 
pristojnem za urejanje prostora.

29. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-001/2010-063
Gorenja vas, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja urejanja POH51-2 – 
počitniški objekti

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZP Načrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in Sklepa o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območja urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti 
(Uradni list RS, št. 30/11) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja urejanja POH51-2  
– počitniški objekti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane (Ura-
dni list RS, št. 48/10, 76/10 – popr., 81/10 – obvezna razlaga, 
22/11 – popr. in 53/11 – popr.) sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja 
POH51-2 Podvrh – počitniški objekti.

(2) OPPN je izdelal Pravi kot d.o.o., Kopališka ulica 1, 
4220 Škofja Loka, pod številko projekta 166POH/10, februar 
2014.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN je sestavljen iz odloka s prilogami in grafičnega 
dela:

1. Tekstualni del:
I. Splošne določbe;
II. Opis prostorske ureditve;
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor;
IV. Zasnova in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
V. Zasnova komunalne infrastrukture;
VI. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine;
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov 

in ohranjanja narave;
VIII. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
IX. Dopustna odstopanja;
X. Načrt parcelacije;
XI. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 

za izvajanje OPPN;
XII. Vrste dopustnih posegov po prenehanju veljavnosti 

OPPN;
XIII. Končne določbe.
2. Grafični del:
2.1. Izsek iz kartografske dokumentacije OPN Občine 

Gorenja vas - Poljane – Načrt namenske rabe prostora;
2.2. Lega prostorske ureditve v širšem prostoru;
2.3. Varovanja in omejitve v prostoru;
2.4. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem;
2.5. Geodetski načrt območja z obstoječim parcelnim 

stanjem;
2.6. Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi ele-

menti za zakoličbo;
2.7. Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projek-

tiranje;
2.8. Karakteristični prerezi;
2.9. Zasnova projektnih ureditev prometne, energetske in 

komunalne infrastrukture;
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2.10. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Priloge
3.1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – 

lokacijska informacija;
3.2. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja POH51-2 Podvrh – 
počitniški objekti;

3.3. Prikaz stanja prostora;
3.4. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
3.5. Strokovne podlaga za pripravo OPPN;
3.6. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro-

stora;
3.7. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam 

sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi 
OPPN;

3.8. Tehnični elementi za zakoličbo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje OPPN)

(1) OPPN bo izdelan za manjše območje znotraj enote 
urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti.

(2) Območje OPPN se nahaja v severnem delu območja 
počitniških objektov ob javni poti JP 601211 Četena ravan – 
Podvrh. Na severnem robu meji na gozdne površine, na vzho-
du, jugu in zahodu pa meji na stavbna zemljišča z obstoječimi 
počitniškimi objekti. Dostop do gozda z novo ureditvijo ostane 
nespremenjen.

(3) Območje OPPN obsega naslednje parcele št.: 213/4, 
213/8 in 213/9, k.o. Podvrh.

(4) Velikost območja je 1.252 m2.

4. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN je predvidena izgradnja dela pro-
metne in komunalne infrastrukture za nemoteno izvedbo in 
uporabo objektov znotraj območja podrobnega načrta. Izven 
območja OPPN bodo iz javne poti JP 601211 preko parc. 
št. 213/10, k.o. Podvrh, izvedeni dostopi in dovozi do novo-
predvidenih počitniških objektov, priključek na javni vodovod, 
ki bo potekal preko parcel št. 212/1, 213/7, k.o. Podvrh, in del 
elektroenergetske infrastrukture.

5. člen
(predvideni posegi v območju)

V območju OPPN POH51-2 Podvrh – počitniški objekti 
je predvidena:

– gradnja treh počitniških objektov (A1–A3) s pripadajočo 
komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo (dovozi in dosto-
pi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob 
objektih in zelene površine);

– gradnja prometne, energetske, komunalne in telekomu-
nikacijske gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij 
v javni rabi in internih dovoznih cest.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Zemljišča predvidena za pozidavo v naravi predsta-
vljajo travnike.

(2) Dostop do parcel je možen po javni poti JP 601211 
Četena ravan–Podvrh.

(3) Gospodarska javna infrastruktura je delno izvedena 
do območja OPPN (vodovodno omrežje, NN elektro omrežje, 
telekomunikacijsko omrežje).

(4) Komunalne odpadne vode bodo speljane v nepretočne 
greznice.

(5) Meteorne vode s streh in utrjenih površin se vodijo 
v ponikovalnice oziroma se zbirajo za potrebe sanitarnih vod 
in zalivanja vrtov. Meteorne vode s strešin bodo speljane v 
ponikovalnice oziroma se zbirajo za potrebe sanitarnih vod in 
zalivanja vrtov.

(6) Z novo pozidavo bo zagotovljeno ohranjanje in razvi-
janje prepoznavne podobe naselja kot celote in njegovih po-
sameznih delov. Nova arhitektura bo soustvarila prepoznavno 
identiteto.

(7) Gozdni rob se ohranja, pri posegih v gozdni rob se 
le-ta na novo vzpostavi.

(8) Predvidena izgradnja počitniških objektov ne bo vpli-
vala na osončenje sosednjih objektov in ne bo poslabševala 
varnosti pred požarom in naravnimi nesrečami.

7. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor morajo biti skladni z elementi prikazanimi 

na situaciji: Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projek-
tiranje (list št. 2.7.)

Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja 

OPPN;
– dovoz – določa položaj možnih dovozov in vstop na 

parcelo;
– meja gozdnega roba;
– smer slemena določa smer loma strešine.

8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in vrste dopustnih dejavnosti)

Znotraj ureditvenega območja OPPN POH51-2 Podvrh je 
dovoljena izgradnja počitniških objektov.

IV. ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

9. člen
(vrste gradenj)

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra-
denj:

– novogradnje počitniških objektov namenjenih sekun-
darnemu bivanju;

– dozidave so dopustne v primeru izboljšave funkcional-
ne zasnove in nastanitvenega standarda (dopustno enkratno 
povečanje zazidane površine objekta do 20 %), ni pa dopustno: 
povečanje nastanitvenih kapacitet v posameznem objektu ali 
povečevanje števila sekundarnih stanovanj (bivalnih enot);

– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne 
potrebe (en objekt do površine 15 m2, ograje);

– postavitev pomožnih infrastrukturnih objektov;
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze in 
okoljska infrastruktura);

– gradnja opornih zidov do višine 1.20 m (max.).

10. člen
(gabariti objektov)

(1) Počitniški objekti A1 – A3:
– Tlorisni gabarit posameznega objekta: 6,00 m x 9,00 m 

(razmerje stranic 1:1,5) + 0,60 m x 2,00 m izzidek na vzhodni 
strani + 1,50 m x 2,70 m izzidek na zahodni strani.

– Višinski gabarit: klet, pritličje in mansarda (K+P+M), 
višina kolenčnega zidu v mansardi največ 0,40 m, klet mora biti 
delno zasuta, možen dostop v nivoju dvorišča. Višinski gabarit 
prilagojen obstoječi gradbeni strukturi. Streha nad objektom: 
simetrična dvokapnica naklona 45°, podaljšana preko izzid-
kov. Sleme poteka v vzdolžni smeri. Čopi niso dovoljeni. Za 
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osvetlitev mansardnih prostorov so predvidena strešna okna 
ali klasične frčade.

– Objekti so lahko zidani klasično ali pa so montažne 
izvedbe.

– Parkirišča ob objektu je možno nadkriti z ravno streho. 
Maksimalna velikost pokritega parkirišča je 6,00 x 6,00 m.

11. člen
(oblikovanje zunanje podobe objektov)

(1) Arhitektonsko oblikovanje objektov:
Neavtohtoni in neznačilni arhitekturni elementi in detajli na 

fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, 
stolpiči in polkrožno oblikovana okna, so prepovedani.

Balkoni na čelnih fasadah so dovoljeni le kot gank v za-
trepu. Okenske odprtine: kombinacije pokončnih (v razmerju 
1:1,5) in kvadratnih okenskih odprtin manjše dimenzije, ki so 
razporejene osno v enotnem rastru.

Fasade morajo biti obdelane z zaključnimi ometi v spektru 
svetle barve oziroma zemeljskih tonov v kombinaciji z lesom v 
naravni barvi in v kombinaciji z naravnim kamnom. Lahko so v 
celoti lesene, klet pa se izvede v naravnem kamnu ali v ometu 
svetlo sive barve.

Strešine morajo biti izvedene enotno, krite s temno sivo 
kritino. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni 
barvi lesa. Napušči naj bodo odprti, z vidno strešno konstruk-
cijo. Zapiranje napuščev s škatlami ni dovoljeno.

Pri gradnji objektov naj se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka, glina les in steklo).

(2) Nezahtevni in enostavni objekti:
Vrtne ute, lope, ekološki otok, kompostniki, drvarnice in 

nadstrešnice morajo slediti oblikovanju matičnega objekta.
(3) Višina objektov je razvidna iz grafične priloge: Karak-

teristični prerezi (kote pritličij) (list št. 2.8.).
(4) Sončni kolektorji ali sončne celice morajo biti izvedeni 

v ravnini strehe.

12. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov je razvidna iz načrta: Lega objektov na 
zemljiščih in usmeritve za projektiranje (list. št. 2. 7.).

(2) Vse novogradnje (A1–A3) so pozicionirane z eno 
fiksno točko. Kote slemena strehe posameznega objekta so 
določene z višinskimi kotami v toleranci ± 0,50 m glede na 
konfiguracijo terena. Smeri slemenov objektov so pravokotne 
na plastnice terena in so razvidne iz načrta Načrt lege objektov 
na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo (list. št. 2.6.).

13. člen
(ureditev okolice)

(1) Višinske terenske razlike morajo biti premoščene s 
travnimi brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le v 
primeru, ko ni možno razlike v nivoju terena izvesti z brežino 
oziroma, da zahteva za gradnjo izhaja iz geomehanskega poro-
čila. Maksimalna višina opornih zidov je 1,20 m. Večje višinske 
razlike morajo biti premoščene z večimi opornimi zidovi višine 
1,2 m zgrajenimi v kaskadah. Oporni zidovi morajo biti obdelani 
z naravnimi materiali in ozelenjeni.

(2) Ograje je možno postavljati na parcelne meje dogovor-
no med sosedi. Višina ograje ob cesti pri uvozih na posamezno 
parcelo ne sme presegati višine 1,00 m. Medposestne ograje 
višine maksimalno 1,00 m so dovoljene v izvedbi žive meje ali 
lesenega plota. Okolica objektov se ureja skladno z obstoječo 
krajino. Zasaditve okolice objektov morajo biti izvedene iz av-
tohtonih dreves in grmovnic. Ciprese in hortikulturni elementi 
iz tujih okolij niso dovoljeni.

(3) Po končani gradnji je potrebno provizorije odstraniti. 
Odvečni gradbeni in izkopni material je potrebno odpeljati na 
ustrezno deponijo ter okolico objektov zahumuzirati, zatraviti 
in zasaditi.

(4) Pri novih zasaditvah visokoraslih sadnih in drugih 
dreves se uporabljajo stare avtohtone sorte.

(5) Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, 
nasipavanje in zasipavanje) se izvajajo tako, da se ohranijo la-
stnosti terena pred začetim posegom, tako, da je vidna podoba 
čim manj spremenjena.

14. člen
(stopnja izkoriščenosti)

Faktor zazidanosti ne sme preseči 0,40; faktor izrabe pa 
ne 1,2.

15. člen
(parcele za gradnjo)

Velikost in oblika parcel za gradnjo počitniških objektov 
(A1–A3) je razvidna iz načrta: Načrt lege objektov na zemljišču 
s tehničnimi elementi za zakoličbo (list št. 2.6.).

V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

16. člen
(1) Načrtovana komunalna oprema obsega:
prometne površine (dovoze, parkirišča), javni vodovod 

za sanitarno in požarno vodo, fekalno kanalizacijo speljano v 
nepretočno greznico, meteorno kanalizacijo, ravnanje s komu-
nalnimi odpadki, elektroenergetsko omrežje in telekomunika-
cijsko omrežje.

Načrtovane rešitve s potekom prometne, energetske, ko-
munalne in druge gospodarske infrastrukture so razvidne iz 
načrta: Zasnova projektnih ureditev prometne, energetske in 
komunalne infrastrukture (list št. 2.9.).

(2) Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora 
potekati v kabelski podzemni izvedbi, v ali ob cestnem telesu 
tako, da bo nanj možno priključevanje posameznih objektov.

(3) Vse objekte je obvezno priključiti na:
– javno pot JP 601211 Četena ravan–Podvrh (s parcelno 

št. 213/10, k.o. Podvrh);
– javni vodovod;
– fekalno kanalizacijo s priključkom na nepretočno gre-

znico (zasebno);
– meteorno kanalizacijo (zasebno);
– elektroenergetsko omrežje.
(4) Pri projektiranju objektov in komunalnih naprav je po-

trebno upoštevati pogoje iz smernic posameznega upravljavca 
komunalne naprave, ki so sestavni del tega odloka.

1. Ceste in druge prometne površine
1.1. Ceste
(1) Območje OPPN ima dostop po obstoječi javni poti 

JP 601211 Četena ravan–Podvrh preko parcele 213/10, 
k.o. Podvrh.

(2) V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti in 
opisati ter ustrezno utemeljiti vse posege v varovalnem pasu 
javne poti (cestni priključek, podporni in oporni zid, komunalni 
vodi, zunanja ureditev), ki se navezujejo na gradnjo priključkov 
predvidenih objektov.

1.2. Kolesarski in peš promet
Kolesarji in pešci bodo uporabljali javno pot in okoliške 

gozdne ceste in poti.
1.3. Mirujoči promet
Parkirna mesta (v nadaljevanju: PM) so predvidena v 

sklopu posamezne parcele za gradnjo počitniškega objekta. 
Na vsaki parceli za gradnjo počitniškega objekta je predvidena 
gradnja vsaj 2 PM/ počitniški objekt.

2. Oskrba z vodo
2.1. Vodovod
(1) Območje OPPN se opremlja z izgradnjo Javnega 

vodovoda Podvrh–Zapreval.
(2) Investitor mora načrtovati priklop na javni vodovod 

Podvrh–Zapreval, do opreme območja z javnim vodovodom 
pa lastno oskrbo s pitno vodo.
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(3) Priklop na primarni javni vodovod bo izveden na parceli 
št. 212/1, k.o. Podvrh. Priklop bo izveden preko sekundarnega 
vodovoda skladno s pogodbo o opremljanju iz 78. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju. Pogodba o opremljanju je sestavni 
del vloge za izdajo soglasja. Pri načrtovanju mora investitor za 
objekt/objekte predvideti opremo za razbremenitev tlaka. Gra-
dnja mora biti izvedena skladno z zahtevami za graditev.

(4) Vsako odjemno mesto posebej bo priključeno na se-
kundarni vodovod. Poraba vode bo merjena preko vodomera v 
vodomernem jašku izven objekta na stalno dostopnem mestu.

(5) Pri načrtovanju, gradnji in uporabi je potrebno upo-
števati določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 54/09).

2.2. Hidrantno omrežje
Za zaščito pred požarom je v območju OPPN za vsak 

objekt predviden posamezen hidrant, ki bo vgrajen za vodo-
merom.

Lokacije hidrantov so razvidne iz načrta: Zasnova projek-
tnih ureditev prometne, energetske in komunalne infrastrukture 
(list št. 2.9).

3. Odvajanje odpadnih voda
(1) V območju OPPN je predviden ločen sistem odvodnja-

vanja odpadnih in meteornih vod iz streh in utrjenih površin.
(2) Območje OPPN se nahaja v varstvenem pasu vodnih 

virov (delno v 2. in delno v 3. varstvenem pasu), zato je bilo 
izdelano geološko poročilo (priloga št. 3.5.3), ki vsebuje tudi 
oceno vpliva posega na vodni vir in ukrepe, ki jih je potrebno 
pri projektiranju upoštevati.

3.1. Fekalna kanalizacija
(1) Fekalne odpadne vode bodo speljane v nepretočne, 

vodotesne greznice.
(2) Pri načrtovanju, gradnji in uporabi objekta mora in-

vestitor upoštevati zahteve veljavnih predpisov ter omejitve 
Odloka o varstvu vodnih virov.

(3) Greznica mora biti nepretočna in zgrajena skladno s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, njeno praznenje pa 
se mora izvajati skladno s predpisi občin, ki urejajo občinsko 
gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat).

(4) Investitor mora načrtovati in zgraditi nepretočno 
greznico ustrezne velikosti. Greznica mora biti skladno s 
34. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode dostopna specialnim vozilom (10 m3 
komunalno vozilo).

(5) Investitor oziroma vsakokratni lastnik objekta mora 
upravljavcu javne kanalizacije javiti pričetek uporabe stavbe 
(vpis v evidenco).

(6) Po opremi območja poselitve z javno kanalizacijo mora 
biti objekt priključen na javno kanalizacijo skladno z veljavnimi 
predpisi.

3.2. Meteorna kanalizacija
(1) Meteorne vode s streh se vodijo v ponikovalnice ozi-

roma se zbirajo za potrebe sanitarnih vod in zalivanja vrtov.
(2) Onesnažene padavinske vode (meteorne vode) iz ma-

nipulacijskih površin in cestišč se v skladu s tehničnimi predpisi, 
glede na obremenitev, odvajajo preko peskolovov, lovilcev olj 
oziroma drugih ustreznih čistilnih naprav. Peskolove, lovilce olj 
in čistilne naprave je potrebno nadzirati in vzdrževati v skladu 
s predpisi.

(3) Za ureditev ponikovalnic je potrebno pridobiti geolo-
ško poročilo, iz katerega bo razvidna sestava tal in na pod-
lagi ponikovalnega preizkusa prikazana zmožnost ponikanja 
padavinske vode. Stabilnost tal se ne sme zaradi ponikanja 
poslabševati. Izvedba ponikanja meteornih in odpadnih vod 
mora biti izvedena tako, da ponikanje ne vpliva neugodno na 
objekte in zemljišča.

4. Elektroenergetsko omrežje
(1) Predvideni počitniški objekti bodo priključeni v di-

stribucijsko omrežje z vzankanjem v nizkonapetostni izvod 
»1-VIKENDI ZGORAJ«, ki poteka ob južnem robu ureditvenega 
območja in se napaja iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV 

Podvrh (parc. št. 218/1, k.o. Podvrh). Omenjen NN izvod je ob 
lokaciji predvidenih objektov izveden s tipiziranim prerezom A1 
4x50 mm2. Vključitev je potrebno izvesti z zemeljskimi vodniki 
istega oziroma večjega tipiziranega prereza, vse po predhodno 
izdelani projektni dokumentaciji.

(2) Vsi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi 
površinami, naj se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kana-
lizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

(3) V priključno merilne kabelske omarice predvidenih 
objektov je potrebno vgraditi prednapetostne odvodnike razre-
da 1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti 
kontrolne meritve.

(4) Po celotni trasi priključnega nizkonapetostnega ze-
meljskega voda je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 
4x25 mm.

(5) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja oziroma dovoljenj mora investitor v skladu z 
71. členom Energetskega zakona (Uradni list. RS, št. 27/07, 
70/08, 22/10) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in 
odjem električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) pridobiti 
soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni teh-
nični pogoji in parametri priklopa predmetne EE infrastrukture.

4.1. Javna razsvetljava
Obravnavano območje OPPN se nahaja v odprtem pro-

storu, zato zaradi svetlobnega onesnaževanja, javna razsve-
tljava območja ni načrtovana. Predvidena je le osvetlitev uvo-
zov ob lokalni cesti. Za osvetljevanje dvorišč in objektov na ob-
močju naj se uporabijo svetila opremljena s senzorji. Svetila naj 
bodo nameščena tako, da ne svetijo nad vodoravnico. Uporabi 
naj se zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in neprodušnim 
steklom in s čim manjšo emisijo UV – svetlobe.

5. Ogrevanje objektov
(1) Ogrevanje objektov bo individualno.
(2) Ogrevanje objektov naj se zagotavlja z energetsko 

obnovljivimi viri, ki štejejo kot pomembna nacionalna strateška 
zaloga energije.

(3) Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi 
sistemi (okna, sončni zidovi) ali z aktivnimi solarnimi sistemi 
(sončni kolektorji in sončne celice).

(4) V primeru, da izbrani energent za ogrevanje zahteva 
zunanji rezervoar, mora biti lokacija istega na parceli za gradnjo 
počitniškega objekta. Rezervoar ne sme biti vidno izpostavljen, 
lokacija se ozeleni ali ogradi z leseno polno ograjo.

6. Telekomunikacijsko omrežje
(1) Obravnavano območje "OPPN POH51-2 PODVRH – 

počitniški objekti" je v območju napajanja telefonske centrale 
Javorje.

(2) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije je potrebno izdelati projekt tele-
komunikacijskega omrežja v skladu s predvidenimi potrebami. 
Priključna točka je na obstoječem telekomunikacijskem objektu 
TKO PODVRH 1.

(3) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev 
objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti Te-
lekomu Slovenije izvedbo telekomunikacijskega omrežja po 
izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za prekop tangiranih 
zemljišč in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice 
na tangiranih parcelah.

(4) V primeru posegov na območje obstoječih telekomuni-
kacijskih naprav je obvezno potrebno pred pričetkom del le-te 
označiti in ustrezno zaščititi v skladu z navodili nadzornega 
Telekoma Slovenije.

7. Ravnanje z odpadki
(1) Ločene zbrane frakcije se oddajo na obstoječi ekološki 

otok v naselju Podvrh, ki se nahaja izven območja OPPN.
(2) Počitniški objekti na območju OPPN se uporabljajo 

občasno in so od poti smetarskega vozila oddaljeni več kot 
150 m, zato bo oddaja odpadkov urejena v tipiziranih vrečah.

(3) Prevzemno mesto za oddajo odpadkov je na lokaciji 
obstoječega ekološkega otoka v Podvrhu.
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(4) V okviru zelenih površin se mora načrtovati in nadalje 
zagotoviti in urediti kompostiranje bioloških odpadkov v hišnem 
kompostniku in kompost uporabiti na lastnih površinah.

(5) Lastnik oziroma uporabnik novega objekta je dolžan 
prijaviti občinski gospodarski javni službi (GJS) ravnanja z 
odpadki začetek uporabe objekta, in sicer najkasneje 15 dni 
pred začetkom uporabe.

(6) Za gradbene odpadke mora investitor poskrbeti skla-
dno s predpisi.

(7) Za odpadke, ki nastajajo v okviru dejavnosti in niso 
komunalni odpadki, se mora načrtovati ustrezno, od komunal-
nih odpadkov ločeno zbiranje in oddajo skladno z določbami 
Uredbe o ravnanju z odpadki in drugimi področnimi predpisi.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO  
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
1. Varstvo kulturne dediščine
(1) Na obravnavanem območju OPPN ni registriranih enot 

kulturne dediščine.
(2) Varstvo arheoloških ostalin velja na celotnem območju 

urejanja.
(3) Na območju OPPN ne bodo opravljene predhodne 

arheološke raziskave pred začetkom zemeljskih del, zato je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine RS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se 
bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzo-
ra nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj 
o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana 
vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno 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 arhe-
ološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen
1. Varstvo pred hrupom
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) sodi obravnavano 
območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje ve-
ljajo dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. 
Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hru-
pom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti 
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne 
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

(2) V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza 
tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za 
zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo vsa 
gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim tednom.

2. Varstvo tal
(1) Območje OPPN se nahaja na območju zahtevnejših 

erozijskih ukrepov.
(2) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim 

manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene poti 
ter deponije se uporabljajo obstoječe infrastrukturne površine.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva 
in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za 

katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S 
transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materi-
alov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob 
sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti 
odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine – travnike 
oziroma na površine parcel obstoječih objektov.

(4) Humus se ob začetku gradbenih del odstrani in depo-
nira na način, ki ohranja njegovo rodovitnost oziroma tako, da 
ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodovi-
tnim materialom.

(5) Izkopni in neškodljivi rušitveni materiali se uporabijo 
na parcelah za gradnjo kot materiali za zasipavanje objektov in 
izravnavo različnih nivojev terena z brežinami.

3. Varstvo zraka
(1) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvideva-

jo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in 
dovoznih cest.

(2) Objekti morajo biti ogrevani z ekološko čistimi viri (plin, 
biomasa, sonce, geosonda).

4. Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem
(1) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin 

naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno ali oranžno sve-
tlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice 
(nizkotlačne in visokotlačne). Svetilke naj bodo nepredušno za-
prte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

(2) Osvetljevanje območja, dovozne poti, parkirišč in 
objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja, za 
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo. 
Preprečevanje svetlobnega onesnaževanja sosednjih gozdnih 
površin se izvaja z zasenčenjem svetilk proti gozdu.

5. Ohranjanje narave
(1) Območje se nahaja v drugem in tretjem varstvenem 

območju vodnih virov.
Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja se ureja 

skladno z določili Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 30/10). Skladno z uredbo so 
na območju OPPN predvidene nepretočne greznice.

(2) Na območju OPPN ni drugih naravnih vrednot, zava-
rovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.

6. Varovanje gozdov
(1) Pred posegom v gozd oziroma gozdni prostor mora 

investitor pridobiti soglasje k projektnim rešitvam, ki ga izda 
Zavod za gozdove Slovenije.

(2) Objekti in ureditve morajo biti od sosednjega goz-
da odmaknjeni najmanj za višino odraslih dreves sosednjega 
gozda, v nasprotnem primeru morajo investitorji prevzeti od-
govornost za poškodbe na njihovih objektih in nepremičninah, 
ki bi jih lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali 
gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru ali ujme 
ter sanacija njihovih posledic.

(3) Objekti ter pripadajoče komunalne, prometne in zu-
nanje ureditve morajo biti zgrajeni, postavljeni oziroma urejeni 
tako, da ne bodo ovirali ali onemogočali obstoječih dostopov 
do sosednjega gozda.

(4) Pri gradnji komunalnih priključkov na gozdnih ze-
mljiščih in nekategoriziranih prometnicah v gozdnem prostoru 
je dopustno posegati le v obsegu, ki ga zahtevajo minimalni 
tehnični normativi za komunalne objekte in za izvedbo gradnje 
(delovni pas).

(5) Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzroče-
na škoda na sosednjem gozdnem robu, na gozdnih tleh in na 
prometnicah v gozdnem prostoru.

(6) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objektov 
zavarovati vegetacijo sosednjega gozda in telo prometnic v 
gozdnem prostoru pred poškodbami.

(7) Morebitni odvečni odkopni in gradbeni material, ki bi 
nastajal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd.

(8) Za ureditev zelenih površin zaradi bližine gozda pravi-
loma ni dopustno uporabiti tistih vrst drevnin, ki so prenašalke 
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hruševega ožiga, in tujerodnih invazivnih vrst zeli, da bi se 
preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst v na-
ravno okolje.

7. Osončenje
Oblikovanje objektov in razpored prostorov mora omogo-

čiti 45º kot osončenja občutljivih prostorov za bivanje in delo.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM  

PRED POŽAROM

19. člen
(1) Vsi objekti na območju OPPN morajo biti dimen-

zionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo potresne 
ogroženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se 
Občina Gorenja vas - Poljane nahaja v območju s projektnim 
pospeškom tal (g) 0,225.

(2) Načrtovanje gradbene konstrukcije objekta mora biti 
skladno s predpisi o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.

20. člen
(stabilnost terena)

(1) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti 
terena niti v fazi gradnje niti v fazi uporabe.

(2) Za vse posege v območju OPPN je potrebno izdelati 
Geološko geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal, po-
gojih temeljenja in ponikanja. Geološko geomehansko poročilo 
mora vsebovati tudi rešitve, ki bodo na potencialno stabilnostno 
problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilno-
sti terena.

(3) Temeljna tla posameznih objektov mora zapisniško 
prevzeti geomehanik.

21. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V OPPN so upoštevani predpisi s področja zagota-
vljanja požarne varnosti. Zagotovljeni so zadostni odmiki med 
objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotovljeni 
ustrezni ukrepi (protipožarna ločitev) in zagotovitev zadostne 
količine vode za gašenje iz javnega vodovodnega omrežja pre-
ko posameznih hidrantov. Manipulacijske površine ob objektih 
omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in zagotavljajo delov-
ne površine za intervencijska vozila.

(2) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine 
za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

IX. TOLERANCE

22. člen
(1) Pri določanju višinske kote objekta so dovoljene tole-

rance do ± 50 cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivajo 
na varnost cestnega prometa.

(2) Širina objektov je lahko 6,00–7,00 m, dolžina pa 
9,00–10,00 m, razmerje stranic najmanj 1:1,4 ali več.

(3) Tlorisne gabarite se lahko presega z izzidki na vzdol-
žnih fasadah, ki so lahko zamaknjeni iz gabarita stavbe do 
1,50 m ter ne smejo presegati 1/3 dolžine objekta.

(4) Tlorisne gabarite se lahko presega z balkoni na vzdolžnih 
fasadah, ki so lahko zamaknjeni iz gabarita stavbe do 1,50 m.

(5) Dovoljeno je tudi odstopanje od velikosti in oblike 
tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah, ven-

dar morajo biti upoštevana določila tega odloka. Prav tako je 
dovoljeno odstopanje od ostale zunanje ureditve na parceli za 
gradnjo, ki je prikazana v grafičnih prilogah.

(6) Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komunal-
nem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne pro-
jektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, 
da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.

X. NAČRT PARCELACIJE

23. člen
Parcelacija na območju OPPN je obstoječa.

XI. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

24. člen
(etapnost izvedbe)

Dovoljena je sočasna gradnja objektov in prometne ter 
komunalne infrastrukture.

25. člen
(tehnični pogoji za projektiranje)

Širine in radiji cestnih priključkov ter elementi občinske 
ceste morajo biti prilagojeni potrebam komunalnih in interven-
cijskih vozil oziroma prometa. Cestni in hišni priključki morajo 
biti prilagojeni niveleti vozišča ceste na katero se priključujejo. 
Območje križišč in njihova neposredna okolica ob cesti mora 
biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na 
območju cestnih priključkov na občinske ceste. Investitor je 
dolžan območje notranjih prometnic opremiti s predpisano 
talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo na la-
stne stroške in jo redno vzdrževati. Meteorna in druga voda 
s parcel in priključkov ne sme pritekati na javno cesto ali na 
njej zastajati.

26. člen
(obveznosti v času gradnje)

V času gradnje imajo investitorji in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da 
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi);
– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem 

času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in 
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi;

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo-
sobljene službe;

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov prekinjene 
ali poškodovane;

– ob izvedbi posega je investitor dolžan odstraniti plodno 
zemljo in jo začasno deponirati na za to predvideni lokaciji;
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– po končani gradnji je potrebno odstraniti začasne objek-
te, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemlji-
šča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

XII. VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

27. člen
OPPN preneha veljati, ko je izveden, ko so z načrtom 

predvideni objekti zgrajeni in v uporabi. Izvedenost načrta 
ugotovi Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane z odlokom. 
Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja z občinskim 
prostorskim načrtom (OPN).

XIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na sedežu 

Občine Gorenja vas - Poljane in na Upravni enoti Škofja Loka.

29. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opra-

vlja Inšpektorat RS za okolje in Inšpektorat RS za promet, 
energetiko in prostor.

30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-001/2011-032
Gorenja vas, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

728. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 
84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 53/05 – ZVMS, 111/5 
Odl. US, 150/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 
– ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane 
(Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas 
- Poljane na 21. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena pri sledečih nepremičninah v lasti 
Občine Gorenja vas - Poljane:

k.o. 2037 Podvrh: 1003/0, 1004/0, 1005/0, 1006/0, 126/4, 
128/4, 129/2, 149/2, 150/2, 187/2, 221/13, 327/5, 430/3, 431/2, 
984/8;

k.o. 2038 Dolenčice: 466/4, 500/3, 500/5, 506/2, 955/0;
k.o. 2039 Gorenja Ravan: 1081/20, 1081/23, 1276/73, 

1276/74, 1312/0, 1313/0, 244/2, 244/3, 245/2, 247/2;
k.o. 2040 Podobeno: 1262/2, 173/4, 175/2, 956/18;
k.o. 2041 Visoko: 130/2;
k.o. 2046 Kovski Vrh: 110/5, 110/6, 113/19;
k.o. 2047 Dobje: 12/7, 12/14, 105/2, 112/8, 113/8, 1177/2, 

1177/3, 128/19, 128/3, 133/6, 135/2, 135/6, 135/7, 135/9, 
1353/2, 1357/3, 1444/3, 1444/5, 1445/1, 1462/2, 1473/2, 
1481/6, 1482/10, 184/2, 209/3, 213/3, 294/5, 294/7, 294/8, 
300/11, 300/13, 301/1, 301/3, 341/11, 341/12, 341/5, 341/6, 
341/7, 341/9, 370/3, 374/2, 384/4, 384/5, 410/11, 410/14, 
410/16, 410/17, 610/9, 826/7, 826/8, 95/0;

k.o. 2048 Dolenje Brdo: 219/6, 332/4;
k.o. 2049 Hotavlje: 156/2, 1569/6, 1569/7, 163/3, 163/4, 

168/2, 2076/14, 2076/15, 2076/17, 2076/18, 2076/2, 2076/9, 
2081/10, 2081/12, 2081/14, 2081/15, 2081/17, 2081/19, 
2081/5, 2114/3, 2119/4, 498/6, 520/2, 59/4, 781/2, 783/2, 
783/4, 888/2, 888/4, 889/1;

k.o. 2050 Leskovica: 1412/24, 1828/5, 1844/1, 1844/3, 
1844/4, 1844/5, 1844/6, 578/6, 578/8, 578/9, 699/2;

k.o. 2051 Podjelovo Brdo: 770/2;
k.o. 2052 Laniše: *76/2, 678/0, 685/3, 746/2;
k.o. 2055 Stara Oselica: 265/6, 271/3, 271/6, 332/2;
k.o. 2056 Trebija: 10/7, 23/11, 10/12, *128, 207/2, 224/2, 

225/46, 225/54, 273/12, 29/2, 55/4, 893/5;
k.o. 2057 Gorenja vas: 101/6, 102/1, 102/10, 102/11, 

102/7, 102/9, 107/2, 1132/9, 116/2, 1316/2, 1426/1, 1426/10, 
1426/8, 1426/9, 162/12, 162/13, 162/15, 162/18, 162/19, 
162/20, 162/21, 162/22, 162/23, 165/4, 165/5, 165/6, 166/3, 
166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 168/1, 168/2, 170/18, 170/19, 
172/6, 172/7, 172/8, 173/2, 173/7, 175/10, 175/11, 190/1, 
277/14, 364/3, 491/25, 491/26, 511/4, 513/2, 515/10, 515/12, 
515/8, 531/9, 540/4, 541/3, 611/6, 611/7, 611/8, 656/8, 658/11, 
658/9, 660/7, 665/11, 739/3;

k.o. 2058 Dolenja Dobrava: 1130/10, 1130/8, 1131/2, 
1131/4, 1132/2, 1143/2, 1146/2, 1154/4, 1168/2, 1168/5, 1169/4, 
1169/7, 1241/2, 1241/5, 1241/7, 1246/2, 1413/4, 1534/2, 
164/12, 164/15, 259/11, 311/7, 583/13, 835/18, 843/1, 887/17, 
887/20, 887/32, 887/33, 901/6, 910/2, 910/4;

k.o. 2059 Lučine: 1117/2, 1122/0, 50/4, 50/5, 943/5.

II.
Nepremičnine, navedene v točki I. tega sklepa, pridobijo 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovi-
tveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava.

Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremič-
ninah, navedenih pod točko I. tega sklepa, zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-003/2014-002
Gorenja vas, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GROSUPLJE

729. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Grosuplje za leto 2014

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), 
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29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 22. redni seji dne 12. 3. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Grosuplje za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014 

(Uradni list RS, št. 32/13 in 85/13) – v nadaljevanju: odlok, se 
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2014 določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 1  

Proračuna  
2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 35.814.221
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 19.734.632

70 DAVČNI PRIHODKI 15.508.018
700 Davki na dohodek in dobiček 10.229.278
703 Davki na premoženje 1.641.240
704 Domači davki na blago in storitve 3.637.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.226.614
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.861.190
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Denarne kazni 81.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 168.150
714 Drugi nedavčni prihodki 2.107.124
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.884.320
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 314.720
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 1.569.600
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 14.195.269
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 3.181.808
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna EU 11.013.461
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 38.445.022
40 TEKOČI ODHODKI 5.036.762
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 936.680
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 153.154
402 Izdatki za blago in storitve 3.631.578
403 Plačila domačih obresti 162.000
409 Rezerve 153.350
41 TEKOČI TRANSFERI 6.435.032
410 Subvencije 279.246
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.940.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 911.385
413 Drugi tekoči domači transferi 1.303.701
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 26.515.728
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26.515.728

43 INVESICIJSKI TRANSFERI 457.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 225.500
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 232.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.630.801
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.  

IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 700
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 700
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 700
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 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 POSO.  

IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.  
(IV.-V.) 700

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 4.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 4.000.000
500 Domače zadolževanje 4.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.768.000
55 ODPLAČILA DOLGA 1.768.000
550 Odplačila domačega dolga 1.768.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –398.101

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.232.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 2.630.801
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

DNE 31. 12. 2013
(9009 Splošni sklad za drugo) 398.101

«

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 10. člena odloka, tako da se 

glasi:
»Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000,00 EUR 
za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.«

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 4100-0001/2013
Grosuplje, dne 12. marca 2014

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.
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730. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini parc. št. 1221/11, 
k.o. 1787 –  Mali Vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 ter odločbe 
Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 
22. seji dne 12. 3. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičnini parc. št. 1221/11,  
k.o. 1787 – Mali Vrh

1.
Na nepremičnini parc. št. 1221/11, k.o. 1787 – Mali vrh, 

se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postane ta 
nepremičnina last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 
Grosuplje, matična številka 5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0032/2013
Grosuplje, dne 12. marca 2014

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

IVANČNA GORICA

731. Sklep o imenovanju enega predstavnika, 
predlaganega s strani zainteresirane javnosti, 
v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, 
turizem, promocijo, informiranje in upravljanje 
Jurčičeve domačije

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 59/11 in 98/13) in 9. člena Odloka o ustanovitvi 
Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, in-
formiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, 
št. 98/13) je župan Občine Ivančna Gorica dne 12. 3. 2014 
sprejel

S K L E P
o imenovanju enega predstavnika, predlaganega 

s strani zainteresirane javnosti,  
v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, 

turizem, promocijo, informiranje in upravljanje 
Jurčičeve domačije

1. člen
V Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, pro-

mocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije se na 
podlagi javnega poziva in predloga zainteresirane javnosti 
imenuje:

– Dragica Šteh, Velike Pece 19, 1296 Šentvid pri Stični.

2. člen
Mandatna doba traja 4 leta.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0008/2014-6
Ivančna Gorica, dne 12. marca 2014

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

732. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/07, 
76/08, 100/08), 2., 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, 
št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/02, 
110/02, 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/07, 17/08, 21/08, 76/08), 4. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Ura-
dni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11 in 92/11) in 13. člena 
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 
34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. redni seji dne 
27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč

1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99, 109/05, 51/09 in 82/13) se 
v 40. členu črta zadnji odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2009
Jesenice, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

LAŠKO

733. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta Občine 
Laško in Okoljskega poročila z dodatkom 
za varovana območja

Na podlagi 50. 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, 57/12 – 
ZUPUDPP-A) in 5., 13., 18. in 37. člena Statuta Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je župan Občine Laško 
dne 18. marca 2014 sprejel
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S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 

prostorskega načrta Občine Laško in Okoljskega 
poročila z dodatkom za varovana območja

1. člen
Župan Občine Laško odreja, da se javno razgrne:
1. Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta 

(v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Laško, ki ga je izdelalo 
podjetje RC Planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 230/06;

2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine 
Laško, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. iz Domžal s številko 196/09 
v januarju 2014;

3. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana OPN na varovana območja, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. 
iz Domžal s številko 196/09 v januarju 2014.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo od 1. aprila 2014 do 

5. maja 2014 javno razgrnjeno:
– v prostorih preddverja Urada župana Občine Laško, 

Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Laško, Trubarjeva uli-

ca 3, 3270 Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Ašker-

čeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice,
– v prostorih Krajevne skupnosti Zidani Most, Zidani Most 

12, 1432 Zidani Most,
– v prostorih Krajevne skupnosti Marija Gradec, Marija 

Gradec 29, 3270 Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda Jama 1, 

3270 Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Sedraž, Sedraž 26, 3270 

Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Šentrupert, Šentru-

pert 89, 3271 Šentrupert,
– v prostorih Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim, Vrh nad 

Laškim 9a, 3270 Laško,
– v prostorih Krajevne skupnosti Jurklošter, Jurklo-

šter 19a, 3273 Jurklošter,
– na spletnih straneh Občine Laško (http://www.lasko.si).
Druge priloge, ki so bile osnova za izdelavo predloga 

OPN bodo ves čas javne razgrnitve na vpogled javnosti v 
preddverju Urada župana Občine Laško.

3. člen
V času javne razgrnitve od 1. 4. 2014 do 5. 5. 2014, lahko 

na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo 
podajo svoje pisne pripombe in predloge v knjigo pripomb in 
pobud vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti 
ali jih posredujejo na Urad za gospodarske javne službe okolje 
in prostor Občine Laško, ali na elektronski naslov: obcina@
lasko.si.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v torek, dne 15. aprila 2014, ob 16. uri, v Kulturnem centru 
Laško, Trg Svobode 6, v Laškem. Na javni obravnavi bosta 
pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenem 
gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Laško (http://www.lasko.si), 
na oglasni deski Občine Laško ter na oglasnih deskah krajevnih 
skupnosti Laško, Rimske Toplice, Zidani Most, Marija Gradec, 
Rečica, Sedraž, Šentrupert, Vrh nad Laškim, Jurklošter, na 
TV Krpanu, TV Elstik d.o.o. in v časopisu Novi tednik. Javno 

naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 430-14/06
Laško, dne 18. marca 2014

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LENDAVA

734. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda 
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 4. člena 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 
45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 
26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13), 17. člena 
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 
– popr., 55/11 – popr. in 56/12 – pop.) in Soglasja Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-6/2014/8 z dne 26. 2. 
2014, izdajam v zvezi uvrstitve delovnega mesta direktorja 
Javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih 
Lendava v plačni razred naslednji

S K L E P

1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Svet mladih – 

zavod za usposabljanje mladih Lendava/Fiatalok Világa – Ifju-
sági képzési Központ Lendva, se za določitev osnovne plače 
uvrsti v 35. plačni razred.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-0055/2013-8
Lendava, dne 10. marca 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA

735. Pravilnik o pogojih in postopkih zadolževanja 
javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

Na podlagi določil Akta o ustanoviteljskih pravicah in usta-
novitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 
in 11/11), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. (notar-
sko potrdilo opr. št. SV 57/14 z dne 10. 1. 2014 – prečiščeno 
besedilo), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (notar-
sko potrdilo opr. št. SV 116/14 z dne 17. 1. 2014 – prečiščeno 
besedilo), Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
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SNAGA Javno podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 
596/12 z dne 22. 3. 2012 – prečiščeno besedilo), Akta o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. (notarsko potrdilo 
opr. št. SV 2560/13 z dne 30. 12. 2013 – prečiščeno besedilo), 
10.g člena Zakona o financiranju občin ZFO-1A (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 
40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314), določil Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 
– ZIPRS1415) in Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in 
spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin 
(Uradni list RS, št. 3/13), je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., na 17. redni seji 
dne 14. marca 2014 soglasno sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih in postopkih zadolževanja  

javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri 

zadolževanju upoštevati javna podjetja, povezana v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: javna podjetja).

Javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva 
na način in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo javne 
finance ter financiranje občin in podzakonskimi predpisi, izda-
nimi na podlagi le-teh, pod pogoji, ki jih določijo občine ustano-
viteljice Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanovite-
ljev), ter pogoji, ki jih določajo akti o ustanovitvi javnih podjetij 
in ta pravilnik, če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov.

Upoštevaje Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovi-
tvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 
11/11), javnim podjetjem izda z zakonom predpisano soglasje 
za zadolžitev Svet ustanoviteljev, kot skupni organ, ki v skladu z 
zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, izvršuje ustanoviteljske 
pravice občin v javnih podjetjih.

Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine, določen v 10.b oziroma 10.g členu Zako-
na o financiranju občin.

2. člen
Zadolžitev po tem pravilniku pomeni:
– najem kredita (dolgoročnega ali kratkoročnega),
– izdajo jamstva (poroštva) za obveznosti druge pravne 

osebe iz naslova kreditov ali dolžniških vrednostnih papirjev,
– finančni najem (lizing),
– blagovni krediti,
– plasmaji prostih denarnih sredstev (zadolžitve) med 

povezanimi družbami.
Krediti po tem pravilniku so tudi okvirni krediti, krediti po na-

čelu tekočega računa, revolving krediti in druge podobne zadolži-
tve, pri katerih ima dolžnik možnost ponovno črpati že odplačane 
zneske zadolžitve do dogovorjene višine. Za višino zadolžitve se 
pri teh kreditih šteje zgornji limit odobrenega kredita.

3. člen
Javna podjetja morajo poročati o zadolženosti na način, v 

obliki in v rokih, kot jih določa Pravilnik o pošiljanju podatkov o 
stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja 
in občin (Uradni list RS, št. 3/13) oziroma vsakokrat veljavni 
predpis, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah 
zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.

Javna podjetja morajo občinam, v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah 
zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin najpozneje 

do 25. avgusta tekočega leta poslati podatke o napovedi zadol-
ževanja za naslednja 3 koledarska leta, iz katerih je razviden 
obseg predvidenih črpanj in odplačil zadolžitev.

4. člen
Javna podjetja morajo za potrebe priprave odlokov, s 

katerimi se sprejmejo proračuni/rebalansi proračunov občin, 
katerih ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih izvršuje Svet 
ustanoviteljev, zaradi določitve obsega zadolževanja in ob-
sega izdanih poroštev v javnih podjetjih, pripraviti napoved 
predvidenega obsega zadolžitev, skladno z lastniškimi deleži 
posameznih občin v JAVNEM HOLDINGU Ljubljana, d.o.o., 
oziroma po kriterijih, ki jih določi Svet ustanoviteljev za posa-
mezna javna podjetja. Javna podjetja posredujejo napoved 
predvidenega obsega zadolžitev občinam, katerih ustanovi-
teljske pravice v javnih podjetjih izvršuje Svet ustanoviteljev, v 
rokih in vsebini, določenih za pripravo proračunov/rebalansov 
proračunov občin.

V primeru, da prvo črpanje in zadnje odplačilo posamezne 
zadolžitve zapadeta v istem proračunskem (koledarskem) letu, 
navedene zadolžitve ni potrebno vključiti v proračun/rebalans 
proračuna občine.

5. člen
Svet ustanoviteljev, na podlagi sprejetih odlokov o prora-

čunu/rebalansu proračuna občin za koledarsko leto zadolžitve, 
najkasneje v roku 30 dni od prejema predloga za pridobitev 
soglasja k zadolžitvi na podlagi 7. in 8. člena tega pravilnika, jav-
nemu podjetju pošlje odgovor na predlog za pridobitev soglasja.

6. člen
Javno podjetje, ki se namerava zadolžiti, mora pred pri-

četkom postopka za zadolžitev pridobiti pisno soglasje Sveta 
ustanoviteljev k zadolžitvi in o tem obvestiti družbenika.

Družbenik poda mnenje k predlogu za zadolžitev, ki je 
sestavni del predloga javnega podjetja za pridobitev soglasja 
Sveta ustanoviteljev.

7. člen
V predlogu za pridobitev soglasja Sveta ustanoviteljev za 

kratkoročno zadolžitev mora javno podjetje navesti:
– razloge in namen za zadolževanje,
– predvideno višino glavnice,
– vire za odplačilo zadolžitve.
Javno podjetje mora pridobiti soglasje za kratkoročno 

zadolžitev za posamezen kredit ali pa za skupno višino kratko-
ročne zadolžitve v posameznem poslovnem letu.

8. člen
V predlogu za pridobitev soglasja Sveta ustanoviteljev za 

dolgoročno zadolžitev mora javno podjetje navesti:
– razloge in namen za zadolževanje,
– osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino glav-

nice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene 
stroške zadolžitve, predvideno ročnost, predvidene roke črpanj 
in predvideno zavarovanje) ter

– vire za odplačilo zadolžitve.

9. člen
Zadolžitev mora javno podjetje izvesti po postopku jav-

nega naročanja, v skladu z zakonom, ki ureja javno naroča-
nje, katerega izvede služba JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, 
d.o.o., pristojna za javna naročila, po pridobitvi soglasja Sveta 
ustanoviteljev.

Služba JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., pristojna 
za javna naročila, izvede postopek javnega naročanja po poo-
blastilu javnega podjetja.

Ponudbe morajo biti dane v okviru pogojev, ki jih javno 
podjetje določi v razpisni dokumentaciji, sicer se ne štejejo za 
popolne.

Kolikor javno podjetje v postopku javnega naročanja ne prej-
me nobene ponudbe oziroma prejme ponudbe, ki niso pravilne, 
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lahko postopek nadaljuje z zbiranjem ponudb, pri čemer mora 
upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb in povabiti k oddaji po-
nudb najmanj 5 ponudnikov. Prejete ponudbe morajo biti dane v 
okviru pogojev, ki jih javno podjetje določi v vabilu k oddaji ponudb.

Pred podaljšanjem obstoječe kratkoročne kreditne po-
godbe, mora javno podjetje upoštevati načelo konkurenčnosti 
ponudb in povabiti k oddaji ponudb najmanj 3 ponudnike. Koli-
kor so pogoji po obstoječi kratkoročni kreditni pogodbi oziroma 
spremenjeni pogoji zadolževanja ugodnejši od pridobljenih po-
nudb, lahko javno podjetje podaljša obstoječo kreditno pogod-
bo, kljub spremenjenim pogojem zadolževanja, v nasprotnem 
primeru pa mora izvesti novo javno naročilo. Javno podjetje 
lahko podaljša obstoječo kratkoročno kreditno pogodbo s spre-
menjenimi pogoji zadolževanja tudi v primeru, če kljub povabilu 
k oddaji ponudb ne prejme nobene ponudbe.

Ponudba, ki jo predloži več ponudnikov skupaj, se šteje 
za eno ponudbo. En ponudnik lahko da samostojno ponudbo 
ali pa sodeluje pri skupni ponudbi več ponudnikov.

10. člen
Javnemu podjetju ni potrebno upoštevati določil 9. člena 

tega pravilnika v primeru:
– ko se zadolžuje pri matični družbi in
– ko se zadolžuje na podlagi razpisanih sredstev medna-

rodnih finančnih organizacij in drugih finančnih organizacij RS 
(na primer EIB, EKO sklad ipd.).

Pogoji takšne zadolžitve morajo biti ugodnejši od trenu-
tnih pogojev zadolžitev pri poslovnih bankah, kar mora javno 
podjetje izkazati tako, da k predlogu za pridobitev soglasja k 
zadolžitvi priloži vsaj 2 veljavni ponudbi drugih ponudnikov, iz 
katerih je razvidno, da je zadolžitev pri matični družbi oziroma 
mednarodnih finančnih organizacijah in drugih finančnih orga-
nizacijah RS ugodnejša.

11. člen
Predvidoma na prvi seji Sveta ustanoviteljev po prav-

nomočnosti postopka izbora ponudnika za zadolžitev, javno 
podjetje obvesti Svet ustanoviteljev o pogojih zadolžitve.

12. člen
Javno podjetje mora najpozneje v 8 delovnih dneh po 

sklenitvi pogodbe poslati kopijo te pogodbe ali dodatka k po-
godbi strokovni službi, pristojni za finance JAVNEGA HOL-
DINGA Ljubljana, d.o.o. in občinam, skladno s Pravilnikom o 
pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih 
oseb javnega sektorja in občin.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 19-SU/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014

Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Zoran Janković l.r.
Predsednik

736. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – 
ZUJF) ter 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 32. seji dne 10. marca 
2014 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana

I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat čla-

na Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Danilu Šariću.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega 

sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvene-

ga sklepa.

Št. 011-70/14-3
Ljubljana, dne 10. marca 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

737. Sklepi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, poveza-
nih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., na 17. redni seji dne 
14. marca 2014 soglasno sprejel naslednje

S K L E P E

1. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata druž-
be SNAGA Javno podjetje d.o.o. za znižanje cene storitve 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov.

1.1. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov je 0,1095 EUR/kg oziroma 
8,8860 EUR/m3, od tega:

– cena javne infrastrukture 0,0291 EUR/kg oziroma 
2,3615 EUR/m3,

– cena storitve javne službe je 0,0804 EUR/kg oziroma 
6,5245 EUR/m3.

2. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata družbe 
SNAGA Javno podjetje d.o.o. za povišanje cene storitve obde-
lave določenih vrst komunalnih odpadkov.

2.1. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov je 0,0524 EUR/kg oziroma 4,7250 EUR/m3, od tega:

– cena javne infrastrukture 0,0009 EUR/kg oziroma 
0,0812 EUR/m3,

– cena storitve javne službe je 0,0515 EUR/kg oziroma 
4,6438 EUR/m3.

3. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme predlog Sklepa družbe 
SNAGA Javno podjetje d.o.o. o tarifnem sistemu za obračun 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

Št. 10-SU/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014

Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Zoran Janković l.r.
Predsednik
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738. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta 
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno 
podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo, opr. št. SV 596/12 z dne 
22. 3. 2012 – prečiščeno besedilo) ter 30. člena v povezavi 
s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Svet ustanoviteljev 
javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., 
na 17. redni seji dne 14. marca 2014 soglasno sprejel

S K L E P
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb  
varstva okolja

1. S tem sklepom se določi tarifni sistem za obračun 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja za Mestno občino Ljubljana in občine: Brezovica, Do-
brova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in 
Škofljica, in sicer za:

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vklju-
čuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in 
kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in me-
šanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov),

– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje BIO od-
padkov),

– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov.
2. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi ele-

menti tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračun-
skem obdobju in so:

– cena za eno praznjenje zabojnika za komunalne od-
padke (EUR/liter),

– cena za prevzem tipizirane vrečke za mešane komunal-
ne odpadke (EUR/liter),

– cena za prevzem tipizirane vrečke za BIO odpadke 
(EUR/liter),

– cena za en vnos v podzemne zbiralnice ali zbirne sti-
skalnice (EUR/liter),

– cena za maso obdelanih določenih vrst komunalnih 
odpadkov (EUR/kg),

– cena za maso odloženih komunalnih odpadkov 
(EUR/kg) in

– cena za nadstandardne storitve po javno objavljenem 
ceniku izvajalca javne službe (EUR).

3. Elementi tarifnega sistema obračuna storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke 
tega sklepa (v nadaljevanju tudi: javna služba ravnanja s ko-
munalnimi odpadki) so:

– storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– storitev zbiranja BIO odpadkov,
– storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– storitev odlaganja komunalnih odpadkov in
– nadstandardne storitve.
4. Osnova za izračun tarifnih postavk oziroma zaraču-

nanih cen so s strani pristojnih občinskih organov potrjene 
cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
iz 1. točke tega sklepa za obračunski enoti kg in m3, ki so 
sestavljene v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. Iz povprečnih cen, 
potrjenih na m3, se za redno zbiranje komunalnih odpadkov, po 
vrstah javnih služb in storitev in glede na velikost zabojnikov, 
vrečk in velikost vnosa v podzemne zbiralnice, v sorazmernem 
deležu prostornine, izračuna cenik izražen v litrih, upoštevaje, 
da je 1 m3 1.000 litrov.

5. Obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa se za uporab-
nike v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, 
kjer se komunalni odpadki zbirajo v podzemnih zbiralnicah 
in zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih, prostornine od 80 do 
1.100 l, izvaja mesečno. Vsem uporabnikom se obračunajo 
storitve iz prve, druge, tretje in četrte alineje 1. točke tega skle-
pa, razen uporabnikom, ki BIO odpadke hišno kompostirajo in 
nimajo zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Tem uporabnikom 
se ne zaračuna storitev iz druge alineje 1. točke tega sklepa. 
Za obračun storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih 
odpadkov se upošteva s poslovnim načrtom in z letnim poroči-
lom izvajalca javne službe določen delež izločenih odpadkov, ki 
se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe.

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki 
BIO odpadke hišno kompostira in nima zabojnika za zbiranje 
BIO odpadkov:

Zu = Cmko x Šmko

kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za prostornino zabojnika za mešane komu-

nalne odpadke,
Šmko – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 

za mešane komunalne odpadke, izračunano na letni ravni in 
določeno na dve decimalni mesti.

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki ima 
zabojnik za zbiranje BIO odpadkov:

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)

kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za prostornino zabojnika za mešane komu-

nalne odpadke,
Cbio – cena za prostornino zabojnika za BIO odpadke,
Šmko – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 

za mešane komunalne odpadke, izračunano na letni ravni in 
določeno na dve decimalni mesti,

Šbio – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 
za BIO odpadke, izračunano na letni ravni in določeno na dve 
decimalni mesti.

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, vklju-
čenega v sistem podzemnih zbiralnic ali zbirnih stiskalnic, ki 
BIO odpadke kompostira in ima hišni kompostnik:

V podzemne zbiralnice in zbirne stiskalnice uporabniki 
komunalne odpadke prepuščajo s karticami, ki beležijo število 
vnosov. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov 
je 30 litrov. Na mesec se obračuna dejansko število vnosov 
komunalnih odpadkov, vendar ne manj kot 6. Obračuna se 
vsaka aktivna kartica.

Zu = Cmko x Šmko

kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za 30 l določenih vrst komunalnih odpadkov,
Šmko – število mesečnih vnosov določenih vrst komunal-

nih odpadkov, vendar ne manj kot 6.
Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, 
vključenega v sistem podzemnih zbiralnic ali zbirnih stiskalnic 
ki BIO odpadkov ne kompostira in nima hišnega kompostnika:
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V podzemne zbiralnice in zbirne stiskalnice uporabniki 
odpadke prepuščajo s karticami, ki beležijo število vnosov. Ob-
računska količina za en vnos komunalnih odpadkov je 30 litrov, 
za en vnos BIO odpadkov je 10 litrov. Na mesec se obračuna 
dejansko število vnosov komunalnih odpadkov in dejansko 
število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot 6 vnosov 
komunalnih odpadkov in 4 vnosi BIO odpadkov. Obračuna se 
vsaka aktivna kartica.

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)

kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za 30 l določenih vrst komunalnih odpadkov,
Cbio – cena za 10 l BIO odpadkov,
Šmko – število mesečnih vnosov določenih vrst komunal-

nih odpadkov, vendar ne manj kot 6,
Šbio – število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj 

kot 4.
6. Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpad-

kov, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komu-
nalnih odpadkov, je:

Zo = Ko x Cob

kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov 

izražena v kg,
Cob – cena obdelave določenih vrst komunalnih odpad-

kov izražena v EUR/kg.
7. Pri obračunu obdelave določenih vrst komunalnih od-

padkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, se za obračun storitve odlaganja ostan-
kov predelave komunalnih odpadkov upošteva s poslovnim 
načrtom in z letnim poročilom izvajalca javne službe določen 
delež izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v 
ceniku izvajalca javne službe. Obračun obdelave in odlaganja 
ostankov predelave komunalnih odpadkov, ki se v obdelavo 
pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov, je:

Zo = (Ko x Cob) + (KKo x Cod)

kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov 

izražena v kg,
KKo – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpad-

kov, zmanjšana za delež z obdelavo izločenih odpadkov, obja-
vljen v ceniku izvajalca javne službe, izražena v kg,

Cob – cena obdelave določenih vrst komunalnih odpad-
kov izražena v EUR/kg,

Cod – cena odlaganja ostankov predelave komunalnih 
odpadkov izražena v EUR/kg.

8. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranje-
vanja komunalnih odpadkov, ki se na odlaganje pripeljejo izven 
rednega zbiranja komunalnih odpadkov, je:

Zo = Ko x Cod

kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa odloženih odpadkov izražena v kg,
Cod – cena odlaganja ostankov predelave komunalnih 

odpadkov izražena v EUR/kg.
9. Obračun nadstandardnih storitev se opravi po veljav-

nem ceniku izvajalca javne službe.
10. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa 
med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s sku-
pnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se 
uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem v posameznem stanovanju, za pravne osebe pa število 
zaposlenih. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen 
upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa niso posredovali 
pisnih podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih ali število 
zaposlenih pri pravnih osebah, se uporabi kot merilo, za raz-
delitev stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki iz 1. točke tega sklepa po posameznih stanovanjih in 
poslovnih prostorih, podatke o tlorisnih površinah stanovanj in 
poslovnih prostorov.

11. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in 
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 1. točke tega sklepa upoštevata najmanj ena 
tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost 
odvoza, obračun storitev pa se izvede 2-krat letno.

12. V primeru občasnega nastanka večjih količin meša-
nih komunalnih odpadkov ali BIO odpadkov, lahko uporabni-
ki posamezno vrsto odpadka prepuščajo v ustrezni tipizirani 
vrečki za mešane komunalne odpadke ali za BIO odpadke, ki 
jih nabavijo na prodajnih mestih, ki jih določi izvajalec javne 
službe. Z nakupom tipizirane vrečke so plačane tudi storitve 
posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 
1. točke tega sklepa.

13. Obračun storitev javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa se izvaja na osnovi 
podatkov za posameznega uporabnika, za posamezno stavbo 
in podatkov registra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki 
vplivajo na obračun storitev, so možne na osnovi podatkov 
iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe 
sporočajo uporabniki.

14. Izvajalec javne službe, lahko na pisno vlogo uporab-
nika, brez dodatnih stroškov, zamenja zabojnike za vse vrste 
odpadkov za manjše ali večje, razen v primeru zmanjšanja 
volumna za zabojnike za mešane komunalne odpadke ali bio-
loške odpadke, ki se uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku 
izvajalca javne službe.

15. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakon-
sko predpisane dajatve.

16. Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, št. 9-SU/2013 z dne 
21. 3. 2013.

17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu ob-
čine, uporabljati pa se začne na podlagi potrjenih cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 
1. točke tega sklepa, z dnem objave cenikov.

18. Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 
okolja s potrjeno ceno in cenik nadstandardnih storitev oblikuje 
in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na 
krajevno običajen način.

Št. 18-SU/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014

Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Zoran Janković l.r.
Predsednik

739. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki za redni odvoz odpadkov

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepa Sveta 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., št. 10-SU/2014 z dne 14. 3. 2014 objavlja
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C E N I K
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  

za redni odvoz odpadkov

1. člen
V družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. se določijo nove cene 

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov 
za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, 
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Medvode ter Škofljica:

Zneski v EUR/eno praznjenje 

Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Odlaganje ostankov 
predelave  

ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

Osnovna 
cena 

skupaj

Davek  
na dodano 
vrednost  

9,5 %

Končna 
cena  

z 9,5 % 
DDV

infrastruktura storitev infrastruktura storitev infrastruktura storitev
Cena za storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki (MKO)

Vrečka - lit          
50 0,0453 1,1566 0,0041 0,2322 0,1181 0,3262 1,8825 0,1788 2,0613

100 0,0906 2,3132 0,0081 0,4644 0,2362 0,6525 3,7650 0,3577 4,1227
Zbiralnica - lit          

30 0,0271 0,6940 0,0024 0,1393 0,0708 0,1957 1,1293 0,1073 1,2366
Zabojnik - lit          

80 0,0724 1,8506 0,0065 0,3715 0,1889 0,5220 3,0119 0,2861 3,2980
120 0,1086 2,7759 0,0097 0,5573 0,2834 0,7829 4,5178 0,4292 4,9470
240 0,2173 5,5518 0,0195 1,1145 0,5668 1,5659 9,0358 0,8584 9,8942
360 0,3260 8,3276 0,0292 1,6718 0,8501 2,3488 13,5535 1,2876 14,8411
500 0,4528 11,5661 0,0406 2,3219 1,1808 3,2623 18,8245 1,7883 20,6128
550 0,4980 12,7228 0,0447 2,5541 1,2988 3,5885 20,7069 1,9672 22,6741
660 0,5976 15,2673 0,0536 3,0649 1,5586 4,3062 24,8482 2,3606 27,2088
700 0,6339 16,1926 0,0568 3,2507 1,6531 4,5672 26,3543 2,5037 28,8580
770 0,6972 17,8119 0,0625 3,5757 1,8184 5,0239 28,9896 2,7540 31,7436
900 0,8149 20,8191 0,0731 4,1794 2,1254 5,8721 33,8840 3,2190 37,1030

1.000 0,9055 23,1323 0,0812 4,6438 2,3615 6,5245 37,6488 3,5766 41,2254
1.100 0,9961 25,4455 0,0893 5,1082 2,5977 7,1770 41,4138 3,9343 45,3481

Prazna 
stavba          

26,67 0,0241 0,6169 0,0022 0,1239 0,0630 0,1740 1,0041 0,0954 1,0995
80 0,0724 1,8506 0,0065 0,3715 0,1889 0,5220 3,0119 0,2861 3,2980

Cena za storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIO)
Vrečka - lit          

50 0,0306 0,3583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3889 0,0369 0,4258
100 0,0612 0,7166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7778 0,0739 0,8517

Zbiralnica -lit          
10 0,0061 0,0717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0778 0,0074 0,0852

Zabojnik - lit          
80 0,0490 0,5732 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6222 0,0591 0,6813

120 0,0734 0,8600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9334 0,0887 1,0221
240 0,1469 1,7198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8667 0,1773 2,0440

2. člen
Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravna-

nja z odpadki plačan z nakupom vrečke.

3. člen
Za uporabnika podzemnih zbiralnic in zbirnih stiskalnic je 

obračunska količina za en vnos KO 30 lit, za en vnos BIO 10 lit. 
Na mesec se obračuna dejansko število vnosov, vendar ne 
manj kot 6 vnosov KO in 4 vnosi BIO odpadkov.

4. člen
Za uporabnika zabojnikov je mesečni strošek storitve rav-

naja z odpadki zmnožek cene za posamezno velikost posode, 

števila posod in povprečnega mesečnega števila praznjenj za 
KO in za BIO odpadke.

5. člen
V primeru prazne stavbe se obračuna ali ena tretjina 

najmanjše velikosti zabojnika (26,67 lit) ali pa najmanjša 
velikost zabojnika (80 lit) in najmanjša frekfenca odvoza. 
Velikost zabojnika za obračun prazne stavbe določi občinski 
odlok.

6. člen
Za dodatno praznjenje zabojnikov po naročilu veljajo cene 

iz cenika, povečane za 100 %.
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7. člen
Ta cenik začne veljati in se uporabljati 1. 4. 2014.

Ljubljana, dne 14. marca 2014

Janko Kramžar l.r.
Direktor

740. Priloga k Ceniku storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki za redni odvoz 
odpadkov

P R I L O G A   K   C E N I K U
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  

za redni odvoz odpadkov

SNAGA Javno podjetje d.o.o. skladno s petim in šestim 
odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in na podlagi 
sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 10-SU/2014 z dne 14. 3. 2014, 
objavlja porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike oziroma pre-
račun cen iz mase v prostornino:

Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino

Zbiranje 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov

Zbiranje 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov

Obdelava 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov

Odlaganje 
ostankov 
predelave  

ali odstranjevanja 
komunalnih 
odpadkov

A.
Masa določenih vrst komunalnih odpadkov  
v tonah 92.908 20.000 41.796 41.796

B. Delež odloženih odpadkov po obdelavi – – – 0,9000

C. Obračunska prostornina zabojnikov v m3 475.710 144.626 463.517 463.517

D. Sodilo za preračun v kg/lit = (A*B/C) 0,1953 0,1383 0,0902 0,0812

Potrjena in zaračunana cena storitev ravnanja z odpadki v EUR/kg

1. Cena javne infrastrukture 0,0046 0,0044 0,0009 0,0291

2. Cena storitve 0,1185 0,0518 0,0515 0,0804

Potrjena in zaračunana cena storitev ravnanja z odpadki v EUR/m3 oziroma 1.000 lit

3. Cena javne infrastrukture (1.*D*1.000) 0,9055 0,6123 0,0812 2,3615

4. Cena storitve (2.*D*1.000) 23,1323 7,1658 4,6438 6,5245

Ta priloga začne veljati in se uporabljati 1. 4. 2014

Ljubljana, dne 14. marca 2014

Janko Kramžar l.r.
Direktor

741. Izvleček Cenika za obdelavo in odlaganje 
določenih vrst komunalnih odpadkov

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Lju-
bljana, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na 
podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, poveza-
nih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 10-SU/2014 z 
dne 14. 3. 2014 objavlja

I Z V L E Č E K   C E N I K A
za obdelavo in odlaganje določenih vrst 

komunalnih odpadkov

1. člen
V družbi Snaga Javno podjetje d.o.o. se določijo nove 

cene za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih od-
padkov za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, Do-
brova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode ter 
Škofljica:
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Znesek v EUR/kg

Šifra 
odpadka

Klasifik. 
številka 
odpadka

VRSTA ODPADKA Cena za  
infrastrukturo

Cena za 
storitev

Osnovna 
cena 

skupaj

DDV 
9,5 %

Končna 
cena z 

9,5 % DDV

1. Obdelava komunalnih odpadkov

1-001 20 03 01 Mešani kom. odpadki iz gospodinjstev – 
redni odvoz SNAGA 0,0009 0,0515 0,0524 0,0050 0,0574

1-109 20 03 01 Mešani kom.  odpadki iz proizvodnje, obrti 
in storitvenih  dejavnosti 0,0009 0,0515 0,0524 0,0050 0,0574

2. Odlaganje komunalnih odpadkov

 20 02 Odpadki iz vrtov, parkov in odpadki  
iz pokopališč 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-006 20 02 02 Zemlja in kamenje 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-024 20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi  
iz pokopališč 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

 20 03 Drugi komunalni odpadki 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-001 20 03 01 Mešani kom. odpadki iz gospodinjstev – 
redni odvoz SNAGA 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-109 20 03 01 Mešani kom.  odpadki iz proizvodnje,  
obrti in storitvenih  dejavnosti 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-150 20 03 02 Odpadki z živilskih trgov, ki se odlagajo 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-049 20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest – biorazgradljivi 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-013 20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest – pometnine 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-153 20 03 06 Odpadki iz čiščenja kom. odpadne vode 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

1-018 20 03 07 Kosovni odpadki 0,0291 0,0804 0,1095 0,0104 0,1199

2. člen
Z obdelavo se izloči 10,00 % odpadkov.

3. člen
Ta cenik začne veljati in se uporabljati 1. 4. 2014.

Ljubljana, dne 14. marca 2014

Janko Kramžar l.r.
Direktor

MEDVODE

742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Medvode za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr. in 101/13) in 128. člena Statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
59/13) je Občinski svet Občin Medvode na 25. seji dne 18. 3. 
2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Medvode za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2012 

je realiziran v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.074.424

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.804.538

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –730.114

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442) 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV  
(IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 426.034

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 343.852

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 1.073.966

XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 730.114

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za 
leto 2013.

4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 1.931.670 EUR se 

razporeja s proračunom za leto 2014.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-319/2012-27
Medvode, dne 18. marca 2014

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

743. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) 
in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 
– UPB in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji 
dne 18. 3. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Medvode  

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2014 

(Uradni list RS, št. 15/13 in 45/13) se spremeni 2. člen, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2014 določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 
proračuna 

2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.172.143

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.276.773

70 DAVČNI PRIHODKI 10.228.213

700 Davki na dohodek in dobiček 8.253.213

703 Davki na premoženje 1.610.000

704 Domači davki na blago in storitve 365.000

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.048.560

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 735.384

711 Takse in pristojbine  5.000

712 Globe in druge denarne kazni 10.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.168

714 Drugi nedavčni prihodki 1.281.008

72 KAPITALSKI PRIHODKI 931.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 931.000

73 PREJETE DONACIJE 25.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 25.000

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 939.370

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 182.170

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 757.200

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.234.698

40 TEKOČI ODHODKI 3.323.839

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 628.110

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 106.970

402 Izdatki za blago in storitve 2.432.759

403 Plačila domačih obresti 96.000
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409 Rezerve 60.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.066.550

410 Subvencije 240.300

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.684.800

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 513.300

413 Drugi tekoči domači transferi 1.628.150

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.555.751

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.555.751

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 288.558

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 117.558

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 171.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –3.062.555

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Davki na dohodek in dobiček

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

440 Davki na dohodek in dobiček

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.700.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.700.000

500 Domače zadolževanje 1.700.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 569.000

55 ODPLAČILA DOLGA 569.000

550 Odplačila domačega dolga  569.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.931.555

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 1.131.000

XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) 3.062.555

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.931.555

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 iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk 
in trimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine 
Medvode.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v 

prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski pre-
jemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v pro-
računu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.«

3. člen
V 13. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega 

holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2014 lahko zadolži do 
skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež 
lastništva, skupno največ do 672.000 EUR, in sicer:

1. do 326.400 EUR za kratkoročno zadolžitev pri ban-
kah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, 
če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz nepro-
računskih virov;

2. do 192.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah 
oziroma pri finančnih institucijah za financiranje nakupa av-
tobusov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov in;

3. do 153.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri ma-
tični družbi za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne 
likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov.

Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, 
d.o.o..«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 
2014.

Št. 410-319/2012-26
Medvode, dne 18. marca 2014

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.
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MURSKA SOBOTA

744. Letni program športa v Mestni občini Murska 
Sobota za leto 2014

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na 23. redni seji dne 30. januarja 2014 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014

Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacio-
nalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na ravni lokalnih 
skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program 
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, 
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, 
in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine 
Murska Sobota.

V register športnih društev s sedežem v Mestni občini 
Murska Sobota je bilo leta 2013 vpisanih 135 društev ter njiho-
vih zvez. Na razpis za sofinanciranje različnih programov se je 
leta 2013 prijavilo 63, izbranih pa je bilo 60 izvajalcev letnega 
programa športa.

Letni program športa določa vsebine, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z 
letnim programom, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.

Vse športne panoge bodo v skladu z merili razvrščene 
po prednostni listi.

Športni programi so razdeljeni na posamezne vsebine ter 
razvojne in strokovne naloge v športu.

1. Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
2. Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne nalo-

ge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in zvez,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Sredstva za programe športa se dodeljujejo na podlagi 

Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje Pro-
grama športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2014 in v 
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa 
v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 22, z dne 
23. 3. 2009).

Opis vsebin:
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE 

IN ŠTUDENTOV
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne 

vzgoje predšolskih otrok:
»Mali sonček« in »Ciciban planinec«
»Naučimo se plavati«
Programi športnih društev in drugih izvajalcev

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 
15 let)

Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne 
športne vzgoje šoloobveznih otrok:

»Zlati sonček« in »Krpan«
»Naučimo se plavati«
Sofinancira se najem objekta, prevozni stroški, seminarji 

in posveti.
Priznajo se stroški vadbe: strokovni kader in najem objek-

ta za programe otrok iz mestne občine v obsegu 60 ur za eno 
vadbeno skupino posameznega izvajalca.

1.3. Občinska, medobčinska in področna šolska tekmo-
vanja

Sofinancirajo se sodniški stroški, najem objekta, pokali in 
kolajne od tekmovanja na občinski, medobčinski in področni 
ravni za osnovne šole.

Za srednje šole se sofinancira nakup pokalov in priznanj.
1.4. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Sofinancirajo se stroški vadbe: strokovni kader in najem 

objekta za programe otrok in mladine iz mestne občine v ob-
segu 80 ur za eno vadbeno skupino posameznega izvajalca.

1.5. Programi športnih društev in drugih izvajalcev:
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki 

izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do 
20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov 
letno.

2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMER-
JENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (Športne šole)

2.1. Otroške športne šole
Program otroških športnih šol predvideva sofinanciranje 

vadbe posameznikov in ekip I. stopnje športnih šol (cicibani in 
cicibanke), II. stopnje športnih šol (mlajši dečki in deklice) in 
III. stopnje športnih šol (starejši dečki in deklice). Mladi športni-
ki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v tekmovalnih siste-
mih nacionalnih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. 
Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra in 
materialnih stroškov programa ter najema športnega objekta.

2.2. Mladinske športne šole
Program mladinskih športnih šol predvideva sofinancira-

nje vadbe posameznikov in ekip IV. stopnje športnih šol (mlajši 
mladinci in mladinke) in V. stopnje športnih šol (starejši mladinci 
in mladinke). Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, 
nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 
do naslova državnega prvaka. Sredstva so namenjena sofi-
nanciranju strokovnega kadra, materialnih stroškov in stroškov 
najema objekta.

2.3. Kakovostni in vrhunski šport
V program kakovostnega športa so vključene članske 

kategorije, to so ekipe in posamezniki, ki niso vključeni v pro-
gram vrhunskega športa. V program so vključeni kategorizirani 
športniki mladinskega in državnega razreda.

V program vrhunskega športa so vključeni športniki med-
narodnega in perspektivnega razreda.

2.4. Delovanje društev
Program delovanja društev predvideva sofinanciranje 

delovanja približno 60 športnih društev in zvez. Sofinancirana 
bodo društva z najmanj 15 člani s plačano članarino.

Merila za sofinanciranje teh programov so: število članov 
društva, število organiziranih vadbenih skupin v netekmovalni 
dejavnosti in število organiziranih vadbenih skupin v tekmovalni 
dejavnosti.

2.5. Sofinanciranje strokovnega dela
Izbranim klubom in društvom bomo sofinancirali strokovni 

kader (trenerji, strokovni delavci) kolikor bodo zadostili vsem 
pogojem meril to je strokovna izobrazba športne smeri najmanj 
6. stopnje ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pri-
dobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje 
in licenco in reference v športni panogi.

2.6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Program predvideva organizacijo letne prireditve »Športni 

dosežki« na kateri se podelijo priznanja najboljšim športnikom, 
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športnicam, društvom, šolam, športnikom invalidom iz Mestne 
občine Murska Sobota.

Priznanja zaslužnim za delo v športni dejavnosti se 
podeljujejo na letnih skupščinah Športne zveze M. Sobota.

3. ŠPORTNA REKREACIJA IN DRUGO
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– sofinanciranje športnih razredov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev, klubov in zvez na področju 

športne rekreacije,
– športne prireditve na področju športne rekreacije,
– informacijski sistem na področju športa.
3.1. Športna rekreacija
Program športne rekreacije za občane od 20–65 let se 

prizna vadba vsaj enkrat tedensko 32 tednov letno, priznajo 
se stroški najema objekta. Za skupine občanov nad 65 let se 
prizna strošek najema objekta in strokovni kader za najmanj 
20 udeležencev v skupini.

3.2. Šport invalidov
V ta program so vključene organizirane vadbene skupine 

invalidov, in sicer za vadbo dvakrat tedensko, najmanj 32 te-
dnov letno, sofinancira pa se strokovni kader in najem objekta 
za najmanj 5–10 udeležencev v skupini.

3.4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Sredstva so namenjena izvajalcem športa v Mestni ob-

čini Murska Sobota ki pošiljajo svoje člane na programe 
izobraževanja na področju športne rekreacije.

3.5. Športne prireditve
Program predvideva sofinanciranje že tradicionalnih ka-

kovostnih športnih prireditev ter športno-rekreativnih priredi-
tev, ki imajo večletno tradicijo, so primerne za vse starostne 
kategorije, na njih sodeluje vsaj 100 udeležencev, vendar 
največ dve na posameznega izvajalca.

Sofinanciranje osrednjih aktivnosti 2014:
Organizacija delavskih športnih iger, sodelovanje me-

stne reprezentance na krosu občinskih reprezentanc, športno 
rekreativne aktivnosti v akciji »Razgibajmo življenje«, Cooper-
jev test, »Mini olimpiada«.

3.6. Informacijski sistem
Priprava informacijske baze podatkov o vseh izvajalcih 

športnih programov.
Skupaj vrednost programa 225.000 EUR.
Sredstva so predvidena na postavki 18051013 Letni 

program športa.
4. ŠPORTNI OBJEKTI
Program predvideva sofinanciranje stroškov mestnega 

stadiona Fazanerija (elektrika in tekoče vzdrževanje) v Mur-
ski Soboti v višini 39.000 EUR. Sredstva so predvidena na 
postavki 18051000 Stadion Fazanerija.

Investicije v nakup in ureditev športnih objektov v skupni 
vrednosti 540.000 EUR.

Sredstva so predvidena na sledečih postavkah:
18051011 Turistični center Fazanerija – bazenski kom-

pleks 536.000 EUR
Za nakup avdiovizualne opreme in postavitev reflektorjev 

na stadionu Fazanerija
18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objek-

tov
Tekoče vzdrževanje športnih objektov 4.000 EUR.

Št. 671-0002/2014-2(170)
Murska Sobota, dne 30. januarja 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

745. Spremembe in dopolnitve Letnega programa 
športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 
2014

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na 25. redni seji dne 6. marca 2014 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
L E T N E G A   P R O G R A M A   Š P O R T A
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014

1. člen
Mestni svet je na 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel Letni 

program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014.

2. člen
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska 

Sobota na 24. seji dne 17. 2. 2014 se spremeni predzadnji 
stavek 3. točke in glasi: »Skupna vrednost programa znaša 
285.000 EUR«.

3. člen
Spremeni se točka 4. ŠPORTNI OBJEKTI in po novem 

glasi:
»Program predvideva sofinanciranje stroškov mestnega 

stadiona Fazanerija (elektrika in tekoče vzdrževanje) v Murski 
Soboti v višini 39.000 EUR. Sredstva so predvidena na postav-
ki 18051000 Stadion Fazanerija.

Investicije v nakup in ureditev športnih objektov v skupni 
vrednosti 14.000 EUR.

Sredstva so predvidena na sledečih postavkah:
18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči 

10.000 EUR
18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 

4.000 EUR«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve Letnega programa športa 

v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014 začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-0002/2014-4(170)
Murska Sobota, dne 6. marca 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud1 (62/10 – popr.), 57/12, 
101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 17. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine 
Murska Sobota na 25. redni seji dne 6. marca 2014 sprejel 
naslednji
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra lokalnega 

pomena – občinske lokalne ceste, javne poti in kolesarske poti, 
za nepremičnine, parc. št. 4650/3, 5364/9, 5364/7, 5365/13, 
5365/9, 5337/2, 4398/4, 4431/5, 4468/5, 4650/1, 4695/2, 
5360/9, 5361/2, 5362/5, 5364/5, 5365/7, 4695/4, 5361/8, vse 
vpisane v katastrski občini 105 – Murska Sobota.

2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa se za nepremičnine iz prejšnje-

ga člena, pri pristojni zemljiški knjigi predlaga izbris zaznambe 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinske lokalne 
ceste, javne poti in kolesarske poti.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3506-0001/2014-3(187)
Murska Sobota, dne 6. marca 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

NOVO MESTO

747. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Ureditvenega načrta centralnega 
dela Bršljina

Na podlagi 18., 57. in 61.a 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 in 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – 
skl. US: U-I-43/13-8) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne 
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je podžupanja 
Mestne občine Novo mesto dne 11. marca 2014 sprejela

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

ureditvenega načrta)
(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako 

NM/10-OPPN-a je uveljavljen Ureditveni načrt centralnega 
dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07; v na-
daljevanju: UN Bršljin), s katerim so določeni pogoji urejanja 
za novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje, 
novogradnje in prenove na sedanjih in novih poslovnih ob-
močjih, preureditev cestnega omrežja na območju central-
nega dela Bršljina, urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste 
in prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju 
ureditvenega načrta.

(2) Pobudnik želi v ureditveni enoti P5 – 1. del, Ob-
močje bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Bla-
govno-trgovskega centra, v bivši Petrolovi upravni stavbi, 
del objekta nameniti izvajanju izobraževalnih in športnih 
dejavnosti.

2. člen
(okvirno območje SDUN)

(1) V območje urejanja, ki bo predmet SDUN bo vklju-
čena ureditvena enota P5 – 1. del, ki zajema zemljišča parc. 
št. 176/2, 178, 176/1, 175/2, 173/1, 173/2, 175/4, vse k.o. 1456 
Novo mesto, v velikosti 8 232 m2.

(2) Na osnovi v postopku priprave izdelanih strokovnih 
podlag in izraženih interesov pobudnika priprave SDUN ali 
pripravljavca SDUN se območje SDUN lahko tudi zmanjša 
in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z 
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne 
in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in dolo-
čili 133. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadalj.; v 
nadaljevanju: OPN).

3. člen
(skrajšani postopek priprave)

Ker se SDUN nanašajo samo na posamične posege v 
prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih 
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na 
podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj 
nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne raz-
grnitve 15 dni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) SDUN se bodo izdelale na podlagi obstoječih stro-
kovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave UN 
centralnega dela Bršljina, njegovih sprememb in dopolnitev in 
OPN, ob upoštevanju predpisov, ki so se spremenili od uvelja-
vitve Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina 
naprej ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, zato 
variantne rešitve niso potrebne. Poleg zgoraj navedenega bodo 
za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo osnut-
ka prostorskega akta, upoštevane zasnove za posamezne 
prostorske rešitve ter zunanje ureditve, če niso v nasprotju z 
javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora, ki 
jih predložijo investitorji.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obli-
ki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine SDUN, skladno 
s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta.

5. člen
(roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava SDUN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka SDUN – 15 dni po podpisu 

pogodbe o pripravi SDUN med pripravljavcem, pobudnikom 
in izdelovalcem

– pridobitev smernic NUP – 15 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite 

presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu 
okolja).

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SDUN – 15 dni 
po prejetju smernic NUP:

– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka SDUN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen 

osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo 
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po 
roku za izdelavo dopolnjenega osnutka SDUN);

– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev 
na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na 
odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.

3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek SDUN – 7 dni po 

dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred 
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začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi;

– javna razgrnitev SDUN traja 15 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave 

in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč 
do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb 
in predlogov s strani pripravljavca;

– sprejem stališč do pripomb – 15 dni po prejemu stališč 
s strani izdelovalca.

5. Faza: izdelava predloga SDUN:
– izdelava predloga SDUN v skladu s sprejetimi stališči 

do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani 
župana ter pridobitev mnenj NUP – 15 dni;

– občina pregleda predlog SDUN – 7 dni po dostavi 
predloga s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v 
mnenja NUP;

– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega 
predloga SDUN – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;

– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega pred-
loga SDUN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in 
njegovim odborom v 2. obravnavi;

– objava v Uradnem listu Republike Slovenije – 10 dni po 
sprejetju na občinskem svetu;

– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega 
akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave SDUN ter izvaja-
jo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, 
Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in ZPNačrt, posledično pa se 
podaljšajo roki izdelave in sprejema SDZN.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 
za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske 
projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno obmo-
čje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 
Novo mesto;

4. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 7, 8000 Novo mesto;

5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 
8000 Novo mesto;

6. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 
Ljubljana;

7. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbev-
škova ulica 10, 8000 Novo mesto;

8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja 
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo 
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana;

10. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
11. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske 

javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo 
mesto;

12. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo uteme-
ljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave SDUN.

(3) SDUN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena 
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu 
za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki 
odloči, ali je za predmetne SDUN potrebno izvesti CPVO.

(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a čle-
nom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema 
vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja pro-
stora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v 
skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer 
mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če 
kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko dolo-
čenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal 
odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDUN.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

in izdelave SDZN)
Izdelavo SDZN v celoti financira pobudnik priprave, ki v 

postopku priprave in izdelave SDUN nastopa kot naročnik in 
investitor.

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

Št. 350-14/2014(1902)
Novo mesto, dne 11. marca 2014

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

mag. Mojca Špec Potočar l.r.

748. Sklep o vrednosti točke za izračun taks 
v Mestni občini Novo mesto za leto 2014

Na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB2 
(Uradni list RS, št. 7/13) sprejmem v zvezi z Odlokom o ogla-
ševanju (Uradni list RS, št. 47/12)

S K L E P
o vrednosti točke za izračun taks v Mestni občini 

Novo mesto za leto 2014

Tarifa 1

Objekt Višina takse EUR/m2/ 
leto 2014

velike samostoječe ali stenske table 70,49

velike samostoječe ali stenske 
svetlobne vitrine 130,91

vrtljive lamelne samostoječe  
ali stenske table 130,91

plakatni stebri: okrogli in tristrani 70,49

obešanke na drogovih javne 
razsvetljave 70,49

samostoječe ali stenske svetlobne 
prikazovalnike (displeje) 130,91

objekti s platni na slepih fasadah 
stavb 40,28

objekti s slikovno ali pisno 
obdelanimi stenami stavb 40,28
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Tarifa 2

Objekt Višina takse EUR/m2/ 
 za leto 2014

objekti za obešanje transparentov 130,91

velike in male stenske table  
na gradbiščnih ograjah 70,49

objekti s poslikavami na platnih 
gradbenih odrov 70,49

prenosni ulični panoji tipa A 70,49

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 354-5/2014
Novo mesto, dne 13. februarja 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič

Po pooblastilu župana
št. 032-16/2010 z dne 13. 1. 2014

mag. Franci Bačar l.r.
Podžupan

749. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe 
plakatnih mest za volitve poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – 
ZPolS-D, 11/11 in 98/13) Mestna občina Novo mesto objavlja

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest 

za volitve poslancev iz Republike Slovenije  
v Evropski parlament

I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV

1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni 
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na 
razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na 
razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v 
Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiri-
ščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske 
»Plava laguna«.

2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizator-
ju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na 
Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti 
in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge 
morajo prispeti najkasneje do 4. 4. 2014 do 11. ure. Vrstni 
red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo 
dne 4. 4. 2014 ob 12. uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, 
II. nadstropje.

3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja 
lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost 
panoja.

4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje 
izpisano ime organizatorja volilne kampanje.

5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti 
navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo 
odgovorna za urejenost panoja.

II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN

Uporaba drugih površin zunaj plakatnih mest navedenih 
v prvem poglavju teh pogojev je dovoljena skladno s prvim 
odstavkom devetega člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji, ki določa da je plakatiranje zunaj plakatnih mest 
iz 8. člena tega zakona dovoljeno s soglasjem lastnika ozi-
roma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč. 

V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja 
in obveščanja Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 47/12), 
ki v petem poglavju določa:

Mestna občina Novo mesto določi oglaševalska mesta 
za namen volilne in referendumske kampanje s pravilnikom. 
Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje je 
brezplačno in brez plačila takse. Mestna občina Novo mesto 
zagotavlja enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plaka-
tov na oglaševalska mesta vsem organizatorjem volilne in 
referendumske kampanje. Organizatorji pridobijo oglaševalska 
mesta na podlagi javnega razpisa, ki je določen v zakonodaji 
s področja volilne in referendumske kampanje. Oglaševalska 
mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za 
oglaševanje. V primeru, da organizator volilne kampanje ne 
začne uporabljati vseh dodeljenih oglaševalskih mest v roku 
treh dni od prejema obvestila o izbiri, mora o tem v štiriindvaj-
setih urah pisno obvestiti pristojni oddelek Mestne občine Novo 
mesto. Komisija teh oglaševalskih mest ne sme dodeliti ostalim 
organizatorjem volilne kampanje. Stranke, ki imajo v najemu 
nepremičnine, katere so last Mestne občine Novo mesto in ki 
so bile dane v najem za oglaševalski namen ter so v pravilniku 
določene kot mesta, namenjena oglaševanju volilne in referen-
dumske kampanje, morajo za potrebe volilne in referendumske 
kampanje odstopiti ta oglaševalska mesta. Stranke morajo 
zagotoviti za prvi krog volilne kampanje oglaševalska mesta 
za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem 
dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni. Organi-
zatorji, ki so pridobili oglaševalska mesta, so dolžni odstraniti 
plakate in obvestila v roku 15 dni po končani volilni oziroma 
referendumski kampanji. 

Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih 
(plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil 
ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13). 

Št. 041-1/2014
Novo mesto, dne 10. marca 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič

Po pooblastilu župana
št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011

mag. Mojca Špec Potočar l.r.
Podžupanja

ODRANCI

750. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 
– odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta 
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet 
Občine Odranci na 22. seji dne 11. 3. 2014 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2014 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.512.893,10

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.367.797,00

70 DAVČNI PRIHODKI  939.182,00

700 Davki na dohodek in dobiček  859.347,00

703 Davki na premoženje  71.635,00

704 Domači davki na blago in storitev  8.200,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 428.615,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  23.400,00

711 Takse in pristojbine 380,00

712 Denarne kazni 600,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500,00

714 Drugi nedavčni prihodki 403.735,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 76.669,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 76.669,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.030.927,10

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 214.645,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 816.282,10

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  37.500,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij  37.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.593.793,100

40 TEKOČI ODHODKI 476.920,10

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 98.890,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 13.953,00

402 Izdatki za blago in storitve 318.974,00

403 Plačila domačih obresti 15.500,00

409 Rezerve 29.603,10

41 TEKOČI TRANSFERI 505.888,00

410 Subvencije 0,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 329.565,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 48.558,00

413 Drugi tekoči domači transferi 127.765,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.604.435,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.604.435,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.550,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 2.250,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 4.300,00

III. PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –80.900,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA …
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 56.100,00

55 ODPLAČILO DOLGA 56.100,00

550 Odplačilo domačega dolga 56.100,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –137.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJ (VII.-VIII.) –56.100,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 80.900,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 137.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Odranci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega 

proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz naslova najemnin za komunalno infrastruk-

turo,
– prihodki iz EU za investicije,
– drugi namenski prihodki.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega 
porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu av-
gustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnik, od tega:

1. v letu 2015 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. 

Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno 
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če 
so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah 
v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 

storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 

4.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi 
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključ-
nem računu proračuna.

9. člen
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov)

Sredstva za financiranje programov posrednih proračun-
skih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo 
posamezna področja.

Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje 
posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s 
predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovlje-
nega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
(odpis terjatev)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem za-
dolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.

(2) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bi-
lanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne bo 
zadolževala.

(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma sousta-
noviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem 
ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča 
občinski svet.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 134-22/2014
Odranci, dne 11. marca 2014

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

ROGAŠOVCI

751. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
SE 5

Na podlagi 57. 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, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 31. člena 
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 
29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta  
za območje SE 5

1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprava občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje SE 5 (v nadalj-
njem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 100/12) (v nadaljnjem 
besedilu: občinski prostorski načrt) je na območju enote 
urejanja prostora SE 5 predvidena gospodarska cona, ki se 
nameni izključno izrabi/predelavi naravnega vira – mineralne 
vode.

Z občinskim prostorskim načrtom je za območje enote 
urejanja prostora SE 5 določeno, da se izdela občinski podrob-
ni prostorski načrt.

Na podlagi tega je pobudnik (investitor) pristopil k pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. Območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
obsega zemljišča enote urejanja prostora SE 5.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se lahko v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta spremeni.

4. Nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrto-
vanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz 
njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike 

Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 
ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-
gijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljub-
ljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljub-
ljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska uli-
ca 31a, 9000 Murska Sobota,

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 
enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

5. Način pridobitve strokovne rešitve
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela na podlagi 

idejne projektne dokumentacije in zahtev nosilcev urejanja 
prostora.

6. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta

Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega 
načrta je predviden eno leto po začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta

Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta fi-
nancira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, 
ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

8. Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Rogašovci.

Št. 3500-3/2014-2
Rogašovci, dne 27. februarja 2014

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

TIŠINA

752. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec)

Na podlagi 61. 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, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena 
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet 
Občine Tišina na 7. izredni seji dne 10. marca 2014 sprejel
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O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec)

1 UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec) (v nadaljnjem besedi-
lu: občinski podrobni prostorski načrt).

2. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa območje občinskega podrobnega prostor-
skega načrta, prostorsko ureditev, ki se načrtuje z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom, umestitev načrtovane ureditve 
v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 
ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost do-
pustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev ter druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni 
in grafični del.

(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega 
načrta vsebuje besedilo odloka.

(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega na-
črta vsebuje naslednje grafične načrte:

– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinske-
ga prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju v merilu 1:2000,

– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,

– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 
1:1000,

– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro v merilu 1:1000,

– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave v merilu 1:1000,

– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom v merilu 1:1000,

– načrt parcelacije v merilu 1:1000.

4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge:
– sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta,
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve občinske-

ga podrobnega prostorskega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega pro-

storskega načrta,
– povzetek za javnost.

2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta leži na območju Občine Tišina v naselju Tišina. Na severu 
območje občinskega podrobnega prostorskega načrta omejuje 
potok Mokoš, na zahodu državna cesta R1-235/0318, na jugu 
občinska cesta JP-530741 in na vzhodu obstoječa stanovanj-
ska pozidava.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami 321, 324, 325, 326/1 
in 326/2 vse v k.o. Tišina. Površina območja občinskega po-
drobnega prostorskega načrta meri 32.602,70 m².

(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je delno pozidano. Na zemljišču s parcelno številko 325 se na-
haja dvorec in dvorišče, na zemljišču s parcelno številko 326/1 
hodnik za pešce ob regionalni cesti, na delu zemljišča s parcel-
no številko 326/2 dovozna pot, ostali del območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta pa obsega park.

(4) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je prometno navezano na regionalno cesto preko individualnega 
cestnega priključka z dovozne poti ob jugu dvorca. Elektroener-
getsko, vodovodno, kanalizacijsko in komunikacijsko omrežje se 
nahaja ob regionalni cesti in javni poti, delno na in delno izven 
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(5) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je zavarovano območje nepremične kulturne dediščine, kulturni 
spomenik, Tišina – Bathyanijev dvorec, EŠD 18288. Baročni 
pritlični dvorec s konec 19. stoletja in v drugi polovici 20. sto-
letja prizidanimi trakti predstavlja tipičen primer panonskega 
dvorca, ki pa je v slabem gradbenem stanju. Dvorec stoji v 
razsežnem parku, ki je nastajal sočasno z dvorcem. Danes je 
v njem ohranjenih nekaj izjemnih soliterjev tulipanovca in doba. 
Vrtnoarhitekturno zasnovo, ki jo je urbanizacija delno okrnila, 
stilno uvrščamo v angleški krajinski slog.

(6) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se na zemljiščih s parcelnimi številkami 325, 326/1 in 
326/2 nahaja vodovarstveno območje (občinski nivo).

3 PROSTORSKA UREDITEV, KI SE NAČRTUJE  
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

6. člen
(načrtovana prostorska ureditev)

(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje:
– rekonstrukcija osrednjega dela dvorca v prvotno podobo 

z odstranitvijo naknadno zgrajenih sekundarnih dozidav,
– gradnja nove dozidave na mestu odstranjene naknadno 

zgrajene dozidave ob vzhodni strani dvorca,
– odstranitev zunanjega stranišča,
– gradnja cestnega priključka na regionalno cesto, dovo-

zne poti in parkirišča,
– gradnja garaže,
– gradnja brvi,
– ureditev utrjenih površin,
– ureditev zelenih površin.
(2) Poleg tega se z občinskim podrobnim prostorskim 

načrtom načrtuje še gradnja ostale gospodarske javne infra-
strukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter dela v zvezi 
z zunanjimi ureditvami.

4 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Posegi izven območja občinskega podrobnega prostor-
skega načrta so dovoljeni za izgradnjo, prestavitev in rekon-
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strukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske 
infrastrukture za potrebe priključevanja območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Osrednji del dvorca se rekonstruira v prvotno podobo. 
Pri tem se odstrani naknadno zgrajeni dozidavi na severoza-
hodni in vzhodni strani dvorca. Na mestu odstranjene vzhodne 
dozidave se v obstoječem tlorisnem gabaritu zgradi nova dozi-
dava. V novo dozidavo se umesti zdravstveni dom, v osrednji 
del dvorca pa poročna dvorana in lekarna oziroma druge vsebi-
ne, ki ne bodo degradirale spomenika. Ob severni strani dvorca 
in dozidave se uredi parkirišče, dovozna pot in cestni priključek 
na regionalno cesto. Ob severovzhodu parkirišča se zgradi 
garaža za vozila reševalne službe. Ob južni strani dozidave se 
uredi tlakovano ploščad in podaljšek obstoječe dovozne poti, 
ki se nameni zgolj dostopu dostavnih in intervencijskih vozil 
z regionalne ceste. Ob vzhodni strani dozidave se odstrani 
zunanje stranišče.

(2) Park se ohrani in uredi z značajem angleškega krajin-
skega sloga. Uredi se robove parka, kjer niso jasno določeni 
(žive meje, žična ograja okrog parka, rekonstrukcija kovinske 
ograje na zahodu). Ob dvorcu se uredi reprezentančno ureditev 
s parterno zasaditvijo ter klopmi. Ohrani in ponovno se vzpo-
stavi vrtnoarhitekturne strukturne kakovosti v prostoru, tako 
v gabaritih, kot v materialih in teksturah. To velja za grajene 
prvine (poti, območja tlakovanja, uto, otroško igrišče, brv) in 
tudi za naravne prvine (saditve posamičnih dreves – soliterjev, 
kompozicij drevesnih gruč, ureditev ločitvenih živic, oblikova-
nje odprtih tratnih površin – jas in razgibanega roba strnjene 
vegetacije). Pri prenovi vegetacije in zelenih površin se ohrani 
in varuje vse naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo, 
zlasti obstoječo kakovostno vegetacijo. Ohrani oziroma se 
ponovno vzpostavi primerne ekološke pogoje, ki so potrebni 
za kakovostno rast in nadaljnji obstoj rastlin (obnova nosilnega 
vegetacijskega sloja na tratnih površinah, prepihovanje in gno-
jenje območja korenin ohranjenih starejših dreves). Vzpostavi 
se omrežje poti, ki povezuje robove parka in se navezuje na 
druge javne površine (prehod od dvorca preko brvi proti centru 
Tišine, povezave s parkiriščem, navezava na otroško igrišče). 
S prenovami v parku in vidnem območju zunaj parka se zago-
tovi ohranitev in nadgradnja parkovnih kakovosti ter ohranitev 
značilnih pogledov tako v park kot iz parka navzven.

9. člen
(vrste objektov glede na namen)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
so dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:

– stavbe javne uprave,
– druge poslovne stavbe,
– trgovske stavbe,
– garažne stavbe,
– stavbe za kulturo in razvedrilo,
– muzeji in knjižnice,
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– stavbe za zdravstveno oskrbo,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in 

gozdne ceste,
– mostovi in viadukti,
– jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– lokalni (distribucijski) plinovodi,
– lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
– lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
– cevovodi za odpadno vodo,
– lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna 

(dostopovna) komunikacijska omrežja,

– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas,

– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

10. člen
(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so dopustne naslednje vrste nezahtevnih objektov glede 
na namen:

– majhna stavba,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– vodnjak, vodomet,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje.
(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 

načrta so dopustne naslednje vrste enostavnih objektov glede 
na namen:

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje,
– pomožni komunalni objekt.

11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
so dopustne naslednje izvedbe del:

– sanacija in priprava zemljišča,
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta.

12. člen
(lega, velikost in oblikovanje stavb)

(1) Osrednji del dvorca:
– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena 

z gradbenimi linijami. Gradbena linija je črta, na katero mora 
biti z enim robom – s fasado postavljeni objekt. Dovoljeni so le 
manjši zamiki fasade od gradbene linije. Gradbeno linijo lahko 
presegajo le napušči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, 
manjši oblikovni poudarki fasade ipd.;

– tlorisni gabarit: pravokotni oziroma enak prvotnemu tlo-
risnemu gabaritu dvorca iz okoli leta 1900, to je brez naknadno 
zgrajenih dozidav na severozahodni in vzhodni strani dvorca;

– višinski gabarit: K+P z možnostjo izrabe podstrešja brez 
okenskih odprtin;

– fasada: na podlagi sondiranja fasade se izvede njena 
prezentacija iz okoli leta 1900 (rekonstrukcija dveh okenskih 
osi na južnem delu vzhodne fasade na mestu odstranjenega 
južnega dela naknadno zgrajene vzhodne dozidave);

– streha: dvokapnica s polnim čopom;
– strešna kritina: bobrovec.
(2) Nova dozidava dvorca:
– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena 

z gradbeno linijo in gradbenimi mejami. Gradbena linija je črta, 
na katero mora biti z enim robom – s fasado postavljeni objekt. 
Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije. Grad-
beno linijo lahko presegajo le napušči, nadstreški nad vhodi, 
zunanja stopnišča, manjši oblikovni poudarki fasade ipd. Grad-
bena meja je črta, katero načrtovani objekt ne sme presegati, 
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lahko pa se je dotika s fasado ali pa je od nje odmaknjen v 
notranjost zemljišča. Gradbeno mejo lahko presegajo le napu-
šči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, manjši oblikovni 
poudarki fasade ipd.;

– tlorisni gabarit: enak tlorisnemu gabaritu obstoječe do-
zidave ali na njegovi osnovi v obliki črke L, vendar v obeh 
primerih brez dozidave ob jugovzhodni strani dvorca;

– višinski gabarit: P z možnostjo izrabe podstrešja v pri-
meru dvokapne strehe;

– fasada: svobodno zasnovana s kakovostnimi in trajni-
mi materiali, vendar popolnoma podrejena osrednjemu delu 
dvorca;

– streha: dvokapnica s polnimi čopi ali ravna;
– strešna kritina: v primeru dvokapne strehe bobrovec, v 

primeru ravne strehe pogojena s tehnološko rešitvijo strehe.
(3) Garaža:
– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z 

gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, katero načrtovani 
objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika s fasado ali pa 
je od nje odmaknjen v notranjost zemljišča;

– tlorisni gabarit: pravokotni;
– višinski gabarit: P;
– nosilna konstrukcija: jekleni skelet;
– fasada: svobodno zasnovana s kakovostnimi in trajnimi 

materiali (steklo v kombinaciji s kovinskimi sendvič paneli ipd.);
– streha: ravna ali pod blagim naklonom;
– strešna kritina: pogojena s tehnološko rešitvijo strehe.

13. člen
(lega, velikost in oblikovanje nezahtevnih  

in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevne in enostavne objekte, ki so navedeni v 

10. členu tega odloka, se umesti v prostor tako, da so najbolj 
izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča od-
maknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega 
zemljišča pa tudi bliže, ograja in objekt, ki nima višine, pa se 
lahko gradita na mejo. Vsi objekti, razen priključki na objekte 
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja ter 
pomožni komunalni objekti, se lahko v prostor umestijo le, če 
so v skladu z vrtnoarhitekturno zasnovo oziroma v skladu z 
načrtom krajinske arhitekture.

(2) Glede velikosti se upošteva določila predpisa o razvr-
ščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

(3) Objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega 
videza prostora. Uporablja se naravne oziroma sodobne ma-
teriale, nevtralnih barv in enostavnih za vzdrževanje ter po 
značaju med seboj usklajene.

14. člen
(ureditev in oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zuna-
njih površin:

– zunanje ureditve se izvede na način, ki omogoča neo-
viran dostop funkcionalno oviranim osebam,

– dostopne pohodne površine ob dvorcu in dozidavi se 
uredi kot tlakovane površine oziroma s travnimi ploščami ter 
opremi z osnovno urbano opremo in primerno osvetli,

– ploščad ob dvorcu in dozidavi se uredi kot enotno obli-
kovana tlakovana površina, ki se opremi z osnovno urbano 
opremo ter primerno osvetli,

– osrednja pešpot skozi park se uredi kot tlakovana povr-
šina, stranske pešpoti pa se utrdi kot peščene površine,

– otroško igrišče se uredi kot gramozirana površina in 
opremi z otroškimi igrali,

– izvedbo utrjenih površin je potrebno uskladiti z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Maribor,

– ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so vklju-
čene v vrtnoarhitekturno kompozicijo, med drugim tudi relief, 

odstrani pa se vse neprimerne ureditve, ki so nastale stihijsko 
(nasutja),

– ohranja ali se ponovno vzpostavlja ustrezne ekološke 
pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji obstoj rastlin,

– pri prenovi vegetacije se upošteva predlagane arbori-
stične ukrepe,

– novo zasajene drevnine in druge rastline se že pri sadi-
tvi primerno oskrbi s potrebno količino organskih in mineralnih 
hranil.

(2) Parkovna ureditev območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se izvede na podlagi načrta krajinske 
arhitekture, ki se izdela ob upoštevanju naslednjih strokovnih 
podlag:

– Idejna zasnova za Bathyanijev dvorec s parkom na Tiši-
ni, Načrt krajinske arhitekture, št. 01/13, Tanja Simonič Korošak 
s.p., Maribor, marec 2013,

– Arboristična analiza za park Bathyanijevega dvorca na 
Tišini, št. AA 2013-02, Arborist Tanja Grmovšek s.p., Maribor, 
marec 2013,

– Arboristična analiza za park Bathyanijevega dvorca na 
Tišini – dopolnitev, št. AA 2013-03, Arborist Tanja Grmovšek 
s.p., Maribor, junij 2013.

15. člen
(merila za parcelacijo)

(1) Zemljiške parcele je dopustno deliti ali združevati.
(2) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu. Ze-

mljiškokatastrske točke so določene v Gauss-Kruegerjevem 
koordinatnem sistemu.

5 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen
(splošni pogoji za urejanje prometne, okoljske, energetske  

in komunikacijske infrastrukture)
(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se 

upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posa-
meznega področja.

(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano 
gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega 
objekta v skladu s pozitivnim mnenji, vključno s projektnimi 
pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

17. člen
(urejanje cest in cestnih priključkov)

(1) V skladu s strokovno podlago, Prometna študija vpli-
va navezave območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec) na regionalno cesto 
R1-235/0318 v naselju Tišina, št. 1186-PŠ, Lineal d.o.o., Maribor, 
september 2013, se prometni dostop do načrtovanega parkirišča 
uredi preko novega skupinskega cestnega priključka brez doda-
tnega pasu za levo zavijanje na državni cesti R1-235/0318. Ce-
stni priključek se dimenzionira z ustreznimi tehničnimi elementi 
in opremi z ustrezno prometno signalizacijo.

(2) Obstoječi cestni priključek na regionalno cesto se 
ohrani in nameni zgolj dostopu intervencijskih in dostavnih vozil 
do obstoječe dovozne poti, ki se razširi in podaljša proti vzhodu.

18. člen
(urejanje parkirišč)

(1) Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce se zago-
tovi z ureditvijo parkirišča ob severni strani dvorca in dozidave. 
Dovozna pot do parkirnih mest in garaže se asfaltira in zaključi 
s slojem drobljenca. Parkirna mesta se utrdijo s travnimi plo-
ščami.
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(2) Velikost parkirnega mesta za osebna vozila mora 
znašati najmanj 2,50 m x 5,00 m in najmanj 3,50 m x 5,00 m za 
vozila oseb z invalidskimi vozički. Najmanj 5 % parkirnih mest 
se rezervira za vozila oseb z invalidskimi vozički.

19. člen
(urejanje pešpoti)

(1) Osrednja pešpot od obstoječe dovozne poti do načr-
tovane brvi čez potok Mokoš se uredi v širini najmanj 1,50 m.

(2) Stranske pešpoti od osrednje pešpoti do občinske 
ceste JP-530741, otroškega igrišča in nove dovozne poti se 
uredi v širini najmanj 1,20 m.

(3) Obstoječa dovozna pot se podaljša proti vzhodu in v 
osnovi nameni peš dostopu do dvorca. Dovozna pot se asfaltira 
in zaključi s slojem drobljenca.

20. člen
(urejanje kolesarskih stez)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
ločene kolesarske steze niso načrtovane.

21. člen
(izvedba brvi)

(1) Lesena brv čez potok Mokoš se izvede tako, da 
bo svetli profil pretočne odprtine zajezitve prevajal teoretični 
pretok 100-letne visoke vode oziroma maksimalni pričakovani 
pretok (Qmax) glede na odtočne razmere v pretočnem profilu 
vodotoka.

(2) Brv se izvede na način, ki omogoča neoviran dostop 
funkcionalno oviranim osebam.

22. člen
(oskrba z vodo)

(1) Za oskrbo s pitno vodo se od javnega vodovodnega 
voda DN 25 (zemljišče s parcelno številko 326/2) zgradi ustre-
zno dimenzionirani vodovodni priključek.

(2) Pri projektiranju vodovodnega omrežja se upoštevajo 
veljavni tehnični predpisi o javnem vodovodu.

23. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

(1) Za zbiranje in odvajanje padavinskih in komunalnih 
odpadnih voda se izvede ločeni kanalizacijski sistem.

(2) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in streh 
se predhodno očiščene odvaja posredno v podzemne vode 
(ponikovalnice ali razpršeno odvajanje – na teren ali po odvo-
dnih in ponikovalnih jarkih) ali, če to tehnično ni izvedljivo (kar 
mora biti razvidno iz hidrogeološkega poročila), po meteorni 
kanalizaciji v bližnji vodotok.

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se naveže na 
obstoječe javno kanalizacijsko omrežje ob regionalni cesti pre-
ko obstoječega kanalizacijskega priključka z revizijskim jaškom 
(zemljišče s parcelno številko 326/2).

(4) Pri projektiranju kanalizacijskega omrežja se upošte-
vajo veljavni tehnični predpisi o javni kanalizaciji.

24. člen
(oskrba z električno energijo)

(1) V skladu s strokovno podlago, Ureditev elektroener-
getskega omrežja za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec) v Občini 
Tišina, št. 343/13-MS, Elektro Maribor d.d., Maribor, oktober 
2013, se za napajanje območja občinskega podrobnega pro-
storskega načrta z električno energijo izvede:

– rekonstruira se transformatorska postaja 20/0,4 kV 
t-523 Tišina Ružič (zamenja se transformator moči 100 kVA s 
transformatorjem moči 160 kVA in zamenja se nizkonapetostna 
0,4 kV razdelilna omarica),

– zgradi se nov nizkonapetostni 0,4 kV razvod iz transfor-
matorske postaje t-523 Tišina Ružič do načrtovanih objektov.

(2) Vsi posegi in priključki na elektroenergetsko omrežje se 
izvedejo pod pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.

25. člen
(razsvetljava)

(1) Zunanje površine neposredno ob dvorcu se osvetli z 
interno razsvetljavo.

(2) V parku razsvetljava ni načrtovana.

26. člen
(elektronske komunikacije)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se nahaja obstoječe zemeljsko in prostozračno komu-
nikacijsko omrežje, katero se glede na načrtovano prostorsko 
ureditev ustrezno zaščititi, prestavi in razširi na osnovi projek-
tne rešitve, ki se obdela v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma v projektu za izvedbo.

(2) Obstoječe zemeljsko komunikacijsko omrežje, ki je 
v upravljanju podjetja Telekom Slovenije, d.d., se na mestu 
dovoznih poti ustrezno zaščiti s PVC cevmi premera 125 mm. 
Obstoječa komunikacijska omarica z zemeljskim komunikacij-
skim kablom, ki je locirana na naknadno zgrajenem severoza-
hodnem prizidku, se prestavi.

(3) Obstoječe prostozračno komunikacijsko omrežje, ki je 
v upravljanju podjetja Telemach d.o.o. in je namenjeno priklopu 
objekta ob severu območja občinskega podrobnega načrta v 
omrežje, se prestavi v zemljo. Cevna kanalizacija se izvede s 
PVC cevmi in jaški na lomih trase. Do dvorca se položi alkaten 
cevi z zaključkom v jašku.

(4) Vsa dela v zvezi s komunikacijskim omrežjem (ogled, 
izdelava projekta, zakoličba, zaščita, prestavitev, izvedba, nad-
zor) se izvedejo pod pogoji upravljavca določenega omrežja.

27. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje se vrši iz lastne kotlovnice na biomaso oziroma 
z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, 
zbiralniki sončne energije ipd.).

28. člen
(učinkovita raba energije)

(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer 
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo 
okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnov-
ljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki 
se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti 
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in 
neakumulirana sončna energija.

(2) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključeva-
njem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z raci-
onalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:

– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi 

uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj 

ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
(3) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer 

se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo 
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer 
se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska 
izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot 
alternativni sistemi se štejejo:

– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov 
energije,

– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 

voljo,
– toplotne črpalke.
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(4) Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo 
z energijo je obvezna sestavina projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja za določene stavbe iz predpisov s področja 
energetike in učinkovite rabe energije. Če je v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve 
tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več al-
ternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je 
zahteva za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov 
za oskrbo z energijo izpolnjena.

6 REŠITEV IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

29. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je zavarovano območje nepremične kulturne dediščine, kulturni 
spomenik, Tišina – Bathyanijev dvorec, EŠD 18288.

(2) Za poseg v kulturni spomenik je potrebno na projektno 
dokumentacijo, ki se izdela v skladu s kulturnovarstvenimi po-
goji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Maribor, št. 3510-0172/2011/11 z dne 11. 4. 2012, prido-
biti kulturnovarstveno soglasje.

(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta predhodna ocena arheološkega potenciala še ni bila iz-
delana, zato je priporočljivo pred začetkom izvedbe zemeljskih 
del izvesti predhodne arheološke raziskave.

(4) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba 
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke osta-
line, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne 
dediščine.

(5) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi.

(6) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

7 REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

30. člen
(varstvo voda)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega na-
črta se nahaja na vodovarstvenem območju vodnih virov 
pitne vode Občine Tišina (osrednji del dvorca in dozidava 
se nahajata pretežno na širšem varstvenem pasu, VVO III), 
zato je pri načrtovanju in tudi pri izvedbi del treba upoštevati 
omejitve in pogoje iz veljavnih predpisov, ki določajo vodo-
varstveni režim.

(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ni urejena odvodnja lastnih in zalednih padavinskih od-
padnih voda, zato je treba očiščene padavinske odpadne vode 
prioritetno ponikati in zadržati v zadrževalnikih pred izpustom 
v vode.

(3) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih ob-
močij je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanj-
šan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitve, 
travne plošče, zadrževalni bazeni ipd.).

(4) Neposredno odvajanje padavinskih odpadnih vod v 
podzemne vode (brez precejanja skozi zemljino oziroma skozi 
kamenine) je prepovedano.

(5) Očiščene padavinske odpadne vode se v podzemne 
vode lahko odvaja le posredno in sicer razpršeno (ponikovalni 
odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki se dimenzio-
nirajo na podlagi hidrogeološkega poročila in se locirajo izven 
vpliva povoznih površin. Kolikor iz hidrogeološkega poročila 
izhaja, da tako odvajanje tehnično ni možno, se lahko očiščene 
padavinske odpadne vode odvaja po meteorni kanalizaciji v 
potok Mokoš.

(6) Za gradnjo morebitnega iztoka meteorne kanalizacije 
ali drugih infrastrukturnih vodov na vodnem in priobalnem 
zemljišču potoka Mokoš, ki je v lasti države, mora investitor 
skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti.

(7) Lovilci olj morajo biti izdelani in dimenzionirani v skla-
du s standardom SIST EN 858-2.

(8) Kanalizacijski sistem za komunalne in padavinske 
odpadne vode mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi v skladu 
s standardom SIST EN 1610.

(9) Za gradnjo brvi na vodnem in priobalnem zemljišču 
potoka Mokoš mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi 
stavbne pravice, ki služi kot dokazilo o pravici graditi na vo-
dnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države.

(10) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni 
vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, 
tehnološka voda, zalivanje ipd.) je treba pridobiti vodno pravico 
na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.

(11) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo 
na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje. Vloga za 
vodno soglasje mora vsebovati tudi vse podatke potrebne za 
ustanovitev služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih in za 
določitev višine nadomestila.

31. člen
(varstvo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti 
tal deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjeva-
nju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, 
ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in grad-
benih del. V času gradnje bo poseg v tla posledica gradbenih 
del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj 
ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar 
takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prome-
ta, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.

(3) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije 
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo tal.

32. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je zavarovano kot spomenik oblikovane narave, evid. št. 1327, 
Drevesni park v Tišini.

(2) V drevesnem parku je glede na izdelani strokovni 
podlagi, Arboristična analiza za park Bathyanijevega dvorca na 
Tišini, št. AA 2013-02, Arborist Tanja Grmovšek s.p., Maribor, 
marec 2013 in Arboristična analiza za park Bathyanijevega 
dvorca na Tišini – dopolnitev, št. AA 2013-03, Arborist Tanja 
Grmovšek s.p., Maribor, junij 2013, stanje dreves zadovoljivo. 
Obravnavanih je 523 dreves in grmovnic, podana je analiza 
stanja dreves, navedena so načrtovana gradbena dela, opre-
deljen je vpliv na drevesa v času gradbenih, rekonstrukcijskih 
in vzdrževalnih del, podane so smernice za ohranitev dreves 
in rastiščnih razmer na celotnem parkovnem območju, ki so 
bila upoštevana pri načrtovanju posegov v prostor in katere 
je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije in 
izvedbi posegov.

(3) Poleg tega je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča 
in pogoje za varstvo zavarovanih območij, ki so navedeni v na-
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ravovarstvenih smernicah Zavoda Republike Slovenije za var-
stvo narave, Območna enota Maribor, št. 4-II-679/2-O-13/AS 
z dne 4. 7. 2013.

33. člen
(varstvo zraka)

(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij one-
snaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati 
dovoljenih koncentracij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
zraka.

(2) Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja 
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne sme prese-
gati dovoljenih emisije določenih v veljavnem predpisu.

(3) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih 
vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim 
načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih 
vozil in strojev.

34. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
uvršča v III. območje varstva pred hrupom. Dovoljena je mejna 
raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi, ter kritična 
raven hrupa 59 dBA ponoči in 69 dBA podnevi.

(2) Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh 
ostalih ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki 
ne smejo biti prekoračene.

35. člen
(varovanje naravnih virov)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se zagotovi:

– stalna oskrbo z vodo, pri tem ne smejo biti ogroženi 
vodni viri občine,

– racionalna raba virov (zaprti sistemi, varčno ravnanje 
s pitno vodo).

36. člen
(ravnanje z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z 
občinskim predpisom, ki določa način ravnanja s komunalnimi 
odpadki.

8 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

37. člen
(obramba)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti 
obrambe.

38. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega na-
črta obstaja možnost nastopa visoke podtalnice, zato objekti ne 
smejo biti podkleteni oziroma morajo biti kletni prostori ustrezno 
zgrajeni za pogoje visoke talne vode.

(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospe-
šek tal 0.100 [g].

(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečr-
pavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo 
tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje ško-
dljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, 
padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).

39. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– požarno varnostne odmike med objekti oziroma ustre-

zno požarno ločitev objektov,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za ga-

silce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska 
vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali 
usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da 
urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V skladu s predpisom s področja izdelave študije ozi-

roma zasnove požarne varnosti se za gradnjo požarno manj 
zahtevnih objektov izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo 
požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Za 
nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objek-
tov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne 
varnosti ne izdelujeta.

9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

40. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorska ureditev se lahko izvede v več etapah.
(2) Posamezna etapa (rekonstrukcija osrednjega dela 

dvorca, gradnja nove dozidave, gradnja garaže, parkovna ure-
ditev itd.) mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, 
ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov 
prostorske ureditve.

(3) Izvedba etap je lahko sočasna ali ločena, odvisno od 
izkazanega interesa investitorjev.

10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

41. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna so odstopanja od regulacijskih črt za največ 
1,00 m izven površine za razvoj stavbe.

(2) Dopustna so odstopanja od zasnove zunanjih ureditev.
(3) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, 

objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev pro-
metne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v 
primeru, da se v fazi priprave projekta za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi 
lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, 
geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske 
rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati 
pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta 
odstopanja zadevajo.

(4) Dopustna so odstopanja od poteka intervencijskih poti.
(5) Dopustna so odstopanja od poteka mej parcel in ze-

mljišč pod stavbami zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu 
stanju na terenu.

11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

42. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta in projektiranju se upoštevajo vsa določila, navedena v 
posameznih poglavjih tega odloka, ter projektni pogoji, prido-
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bljeni z dnem izdaje mnenj k temu občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu.

(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del 
dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako or-
ganizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in 
voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda 
na sosednja zemljišča.

12 KONČNI DOLOČBI

43. člen
(hramba in vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpo-
gled javnosti pri pristojnem občinskem organu za urejanje 
prostora Občine Tišina.

44. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0013/2014-1
Tišina, dne 10. marca 2014

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

753. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe 
plakatnih mest med volilno kampanjo 
za volitve poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US 
ter 103/07, 11/11, 28/11, 98/13 – ZPolS-D) in 5. člena Odloka 
o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina 
(Uradni list RS, št. 51/10) Občina Tišina objavlja

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest 

med volilno kampanjo za volitve poslancev  
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

V času volilne kampanje Občina Tišina določa plakatna 
mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje 
plakatov z volilno propagandnimi sporočili. Določena plakatna 
mesta v vaseh Občine Tišina so:

– Tišina (pri stari avtobusni postaji),
– Borejci (pri gasilskem domu),
– Gradišče (otok na križišču pri Okrepčevalnica GOOL),
– Murski Črnci (pri avtobusni postaji),
– Rankovci (pri hišni št. 9),
– Tropovci (pri gasilskem domu),
– Vanča vas (pri gasilskem domu),
– Petanjci (pri gasilskem domu),
– romsko naselje Vanča vas – Borejci (pri vodovodu),
– Sodišinci (pri gasilskem domu),
– Gederovci (pri gasilskem domu),
– Murski Petrovci (pri gasilskem domu),
– Krajna (pri avtobusni postaji).
Plakatiranje na omenjenih plakatnih mestih se lahko zač-

ne v sredo, 26. 3. 2014.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en 

plakat velikosti A2 na vsako od zgoraj navedenih plakatnih 

mest. Plakate namešča organizator sam. Pri nameščanju 
plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kam-
panji.

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh 
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina na 
stroške organizatorja.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v pet-
najstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate 
s plakatnih mest.

Tišina, dne 10. marca 2014

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

TURNIŠČE

754. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 
14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 24. redni 
seji dne 11. 3. 2014 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2014 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.955.478,04

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.988.595,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.836.095,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.715.695,00

703 Davki na premoženje 108.200,00

704 Domači davki na blago in storitve 12.200,00

706 Drugi davki
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 152.500,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 93.100,00

711 Takse in pristojbine 2.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 1.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 56.400,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 126.200,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 80.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopr. dolgor. sredstev 46.200,00

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.840.683,04

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.840.683,04

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
– EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.363.182,73

40 TEKOČI ODHODKI 571.779,45

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 120.722,45

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.500,00

402 Izdatki za blago in storitve 411.557,00

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 21.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 843.488,00

410 Subvencije 26.730,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 160.370,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 52.300,00

413 Drugi tekoči domači transferi 604.088,00

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.607.595,28

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.607.595,28

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.320,00

432 Investicijski transferi 340.320,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –407.704,69

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje 
v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –407.704,69

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 415.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani občine, www:turnisce.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upo-
rabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD;

2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki 
se uporabi kot namenska sredstva za ureditev infrastrukturnih 
objektov odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;

3. okoljska dajatev za onesnaževanj okolja zaradi odla-
ganja odpadkov, ki se uporablja za urejanje infrastrukturnih 
objektov za izvajanje javne službe odlaganja in predelave 
komunalnih odpadkov;
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4. omrežnina, ki se uporabljajo kot namenska sredstva 
za vlaganje v infrastrukturne objekte za oskrbo s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda;

5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot na-
menska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v 
Občini Turnišče;

6. komunalni prispevki, ki se uporabljajo kot namenska sred-
stva za vlaganja za pripravo infrastrukture na parcelah za gradnjo;

7. kupnine, najemnine, ki se uporabljajo kot namenska 
sredstva za vlaganje v gradnjo novih stanovanj;

8. prihodki od prodaje zemljišč, ki se uporabljajo kot 
namenska sredstva za vlaganje v pridobitev stvarnega premo-
ženja občine;

9. davek na nepremičnine, ki se uporablja kot namenska 
sredstva za pripravo infrastrukture na zemljiščih za gradnjo.

Pravice porabe na posameznih zgoraj navedenih pro-
računskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se 
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-

računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstoj-
nik neposrednega uporabnika župan.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz 

načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja 
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.

Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 

20.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v 
proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2014 dolžniku do višin 500,00 evrov odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Turnišče, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 
100.000,00 evrov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 

2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 169/2014-24/R-03
Turnišče, dne 11. marca 2014

Župan
Občine Turnišče

Slavko Režonja l.r.

VELIKA POLANA

755. Odlok o proračunu Občine Velika Polana 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 88., 89., 90. člena Statuta 
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99/52/03) je Občinski 
svet Občine Velika Polana na 15. seji dne 11. 3. 2014 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2014 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.038.881,08

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.142.919,74

70 DAVČNI PRIHODKI  890.720,42

700 Davki na dohodek in dobiček  827.440,00

703 Davki na premoženje  50.785,42

704 Domači davki na blago in storitve  11.995,00

706 Drugi davki  500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI  252.199,32

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  61.200,00
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712 Globe in druge denarne kazni 0,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  48.119,00
714 Drugi nedavčni prihodki  142.880,32

72 KAPITALSKI PRIHODKI  162.190,55
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neop. dolgoročnih sredstev 162.190,55

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.733.770,79
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  605.909,52
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 3.127.861,27

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.704.394,79
40 TEKOČI ODHODKI  727.440,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  238.071,03
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  34.943,82
402 Izdatki za blago in storitve  435.201,76
403 Plačila domačih obresti  13.224,00
409 Rezerve  6.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  314.446,27
410 Subvencije  8.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  163.618,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 47.670,00
413 Drugi tekoči domači transferi  95.268,00
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.647.593,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.647.593,91

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  14.804,00
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki  6.992,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 7.812,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –665.513,71

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00
750 Prejeta vračila danih posojil  0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  665.513,71
50 ZADOLŽEVANJE  665.513,71

500 Domače zadolževanje  665.513,71
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 55.374,00
55 ODPLAČILA DOLGA 55.374,00

550 Odplačila domačega dolga  55.374,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  55.374,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  610.139,71
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 665.513,71
STANJE SRED. NA RAČ.  
DNE 31. 12. PRETEK. LETA  256.257,98
9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter 
podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski 
Občine Velika Polana).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v 
Zakonu o varstvu pred požarom.
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2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne 
naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki 
Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda se porablja za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana.

5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in 
obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za od-
padke Puconci«.

Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso 
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za 
isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri-
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet 
ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Pro-

računska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 6.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do 
višine 665.513,71 eurov.

11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2014 kratkoročno zadolži do višine 665.513,71 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana 
v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).

Št. 06-15/14 OS
Velika Polana, dne 11. marca 2014

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

756. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 44/99, 53/03, 89/13) in v zvezi z 2. v 
povezavi z 21. členom Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
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ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13, 
v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Velika 
Polana na 15. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Na nepremičninah:

Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki o parceli Površina parcele  
ali objekta v m2

CESTE

poljska pot Brezovica parc. št. 66, k.o. Brezovica 2.306

pot Brezovica parc. št. 358, k.o. Brezovica 1.277

pot Brezovica parc. št. 377, k.o. Brezovica 205

pot Brezovica parc. št. 886, k.o. Brezovica 2.601

pot Brezovica parc. št. 1068, k.o. Brezovica 2.130

pot Brezovica parc. št. 1620/2, k.o. Brezovica 1.136

pot Brezovica parc. št. 1620/3, k.o. Brezovica 786

poljska pot Brezovica parc. št. 1950, k.o. Brezovica 13.461

poljska pot Brezovica parc. št. 1951, k.o. Brezovica 9.530

poljska pot Brezovica parc. št. 1952, k.o. Brezovica 7.756

pot Brezovica parc. št. 1953, k.o. Brezovica 2.409

poljska pot Brezovica parc. št. 1954, k.o. Brezovica 5.007

pot Brezovica parc. št. 1955, k.o. Brezovica 3.132

poljska pot Brezovica parc. št. 1956, k.o. Brezovica 2.045

pot Brezovica parc. št. 1957, k.o. Brezovica 2.586

pot Brezovica parc. št. 1958, k.o. Brezovica 6.697

cesta Brezovica parc. št. 1960, k.o. Brezovica 3.540

poljska pot Mala Polana parc. št. 201, k.o. Mala Polana 2.492

pot Mala Polana parc. št. 670, k.o. Mala Polana 2.448

poljska pot Mala Polana parc. št. 728, k.o. Mala Polana 726

pot Mala Polana parc. št. 899, k.o. Mala Polana 1.106

pot Mala Polana Parc. št. 934, k.o. Mala Polana 350

pot Mala Polana parc. št. 937, k.o. Mala Polana 823

pot Mala Polana parc. št. 1244, k.o. Mala Polana 704

pot Mala Polana parc. št. 1413, k.o. Mala Polana 952

pot Mala Polana parc. št. 1426 , k.o. Mala Polana 477

pot Mala Polana parc. št.1448, k.o. Mala Polana 526

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2073, k.o. Mala Polana 1.081

pot Mala Polana parc. št. 2126, k.o. Mala Polana 4.091

pot Mala Polana parc. št. 2215, k.o. Mala Polana 1.133

pot Mala Polana parc. št. 2239, k.o. Mala Polana 1.870

pot Mala Polana parc. št. 2336, k.o. Mala Polana 158

pot Mala Polana parc. št. 2350, k.o. Mala Polana 1.383

poljska pot Mala Polana parc. št. 2393, k.o. Mala Polana 797

poljska pot Mala Polana parc. št. 2637, k.o. Mala Polana 1.435

pot Mala Polana parc. št. 2719, k.o. Mala Polana 1.706

pot Mala Polana parc. št. 2720, k.o. Mala Polana 1.129
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Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki o parceli Površina parcele  
ali objekta v m2

pot Mala Polana parc. št. 2749, k.o. Mala Polana 17.768

pot Mala Polana parc. št. 2750, k.o. Mala Polana 5.816

poljska pot Mala Polana parc. št. 2751, k.o. Mala Polana 5.273

pot Mala Polana parc. št. 2752, k.o. Mala Polana 5.183

poljska pot Mala Polana parc. št. 2753, k.o. Mala Polana 3.115

poljska pot Mala Polana parc. št. 2754, k.o. Mala Polana 4.788

poljska pot Mala Polana parc. št. 2755, k.o. Mala Polana 4.605

gozdna pot Mala Polana parc. št. 2756, k.o. Mala Polana 21.339

poljska pot Mala Polana parc. št. 2758, k.o. Mala Polana 5.006

cesta Mala Polana parc. št. 2759, k.o. Mala Polana 5.630

cesta Mala Polana parc. št. 2760, k.o. Mala Polana 3.078

poljska pot Velika Polana parc. št. 40, k.o. Velika Polana 1.092

poljska pot Velika Polana parc. št. 521, k.o. Velika Polana 1.024

poljska pot Velika Polana parc. št. 575, k.o. Velika Polana 2.217

poljska pot Velika Polana parc. št. 865, k.o. Velika Polana 1.574

pot Velika Polana parc. št. 1102/1, k.o. Velika Polana 346

pot Velika Polana parc. št. 1105/3, k.o. Velika Polana 144

pot Velika Polana parc. št. 1112/3, k.o. Velika Polana 210

pot Velika Polana parc. št. 1158, k.o. Velika Polana 1.331

pot Velika Polana parc. št. 1172/1, k.o. Velika Polana 572

pot Velika Polana parc. št. 1172/2, k.o. Velika Polana 100

poljska pot Velika Polana parc. št. 1273, k.o. Velika Polana 1.408

cesta Velika Polana parc. št. 2031, k.o. Velika Polana 1.700

cesta Velika Polana parc. št. 2066, k.o. Velika Polana 620

pot Velika Polana parc. št. 2814/2, k.o. Velika Polana 144

pot Velika Polana parc. št. 2819/3, k.o. Velika Polana 109

pot Velika Polana parc. št. 2820/3, k.o. Velika Polana 181

pot Velika Polana parc. št. 2857, k.o. Velika Polana 384

pot Velika Polana parc. št. 2899, k.o. Velika Polana 216

pot Velika Polana parc. št. 2976/2, k.o. Velika Polana 323

pot Velika Polana parc. št. 2998, k.o. Velika Polana 1.477

pot Velika Polana parc. št. 3073, k.o. Velika Polana 943

pot Velika Polana parc. št. 3086, k.o. Velika Polana 1.802

pot Velika Polana parc. št. 3185, k.o. Velika Polana 3.122

pot Velika Polana parc. št. 3218, k.o. Velika Polana 456

poljska pot Velika Polana parc. št. 3675, k.o. Velika Polana 1.476

poljska pot Velika Polana parc. št. 3846, k.o. Velika Polana 802

poljska pot Velika Polana parc. št. 4284, k.o. Velika Polana 2.296

poljska pot Velika Polana parc. št. 4320, k.o. Velika Polana 1.922

poljska pot Velika Polana parc. št. 4365, k.o. Velika Polana 1.388

poljska pot Velika Polana parc. št. 4778, k.o. Velika Polana 3.633

cesta Velika Polana parc. št. 4779, k.o. Velika Polana 18.229

poljska pot Velika Polana parc. št. 4780, k.o. Velika Polana 2.873

poljska pot Velika Polana parc. št. 4781, k.o. Velika Polana 4.005

poljska pot Velika Polana parc. št. 4782, k.o. Velika Polana 12.002

poljska pot Velika Polana parc. št. 4784, k.o. Velika Polana 4.425

 cesta Velika Polana parc. št. 4785, k.o. Velika Polana 4.803
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Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki o parceli Površina parcele  
ali objekta v m2

poljska pot Velika Polana parc. št. 4786, k.o. Velika Polana 3.351

cesta Velika Polana parc. št. 4787, k.o. Velika Polana 9.813

cesta Velika Polana parc. št. 4788, k.o. Velika Polana 4.894

cesta Velika Polana parc. št. 4789, k.o. Velika Polana 11.017

cesta Velika Polana parc. št. 4790, k.o. Velika Polana 3.138

cesta Velika Polana parc. št. 4792, k.o. Velika Polana 24.237

cesta Velika Polana parc. št. 4793, k.o. Velika Polana 3.789

pot Velika Polana parc. št. 4794/1, k.o. Velika Polana 9. 326

pot Velika Polana parc. št. 4794/2, k.o. Velika Polana 60

pot Velika Polana parc. št. 4795, k.o. Velika Polana 4.431

pot Velika Polana parc. št. 4796, k.o. Velika Polana 5.186

cesta Velika Polana parc. št. 4797, k.o. Velika Polana 2.975

pot Velika Polana parc. št. 4798, k.o. Velika Polana 5.458

pot Velika Polana parc. št. 4799, k.o. Velika Polana 9.172

poljska pot Velika Polana parc. št. 4.800, k.o. Velika Polana 2.825

poljska pot Velika Polana parc. št. 4.801, k.o. Velika Polana 6.644

poljska pot Velika Polana parc. št. 4.802 , k.o. Velika Polana 13.312

cesta Brezovica parc. št. 1949/1, k.o. Brezovica 18.952

pot Velika Polana parc. št. 1115/4, k.o. Velika Polana 165

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2130/6, k.o. Mala Polana 65

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2130/8, k.o. Mala Polana 64

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2130/4, k.o. Mala Polana 69

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2127/1, k.o. Mala Polana 21

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 1926/1, k.o. Mala Polana 462

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2072/1, k.o. Mala Polana 824

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2123/1, k.o. Mala Polana 260

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2120/1, k.o. Mala Polana 368

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2245/1, k.o. Mala Polana 118

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2145/1, k.o. Mala Polana 30

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2138/1, k.o. Mala Polana 31

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2267/1, k.o. Mala Polana 98

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2124/1, k.o. Mala Polana 250

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2146/1, k.o. Mala Polana 55

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2260/1, k.o. Mala Polana 94

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2150/1, k.o. Mala Polana 31

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2134/1, k.o. Mala Polana 32

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2253/1, k.o. Mala Polana 61

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2149/1, k.o. Mala Polana 39

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2135/1, k.o. Mala Polana 33

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2273/1, k.o. Mala Polana 53

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2245/1, k.o. Mala Polana 57

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2243/3, k.o. Mala Polana 1.108

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2259/1, k.o. Mala Polana 62

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2131/1, k.o. Mala Polana 52

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2241/1, k.o. Mala Polana 73

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2268/1, k.o. Mala Polana 53

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2125/1, k.o. Mala Polana 202
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Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki o parceli Površina parcele  
ali objekta v m2

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2142/1, k.o. Mala Polana 104

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2274/1, k.o. Mala Polana 55

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2240/1, k.o. Mala Polana 47

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 2240/2, k.o. Mala Polana 1.049

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 1536/2, k.o. Mala Polana 391

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 1929/2, k.o. Mala Polana 95

kolesarska steza Mala Polana parc. št. 1930/2, k.o. Mala Polana 661

pot Mala Polana parc. št. 677/2, k.o. Mala Polana 52

pot Mala Polana parc. št. 672/2, k.o. Mala Polana 109

pot Mala Polana parc. št. 671/4, k.o. Mala Polana 144

pot Mala Polana parc. št. 681/2, k.o. Mala Polana 117

pot Mala Polana parc. št. 675/2, k.o. Mala Polana 59

pot Velika Polana parc. št. 4461/1, k.o. Velika Polana 2.494

cesta Velika Polana parc. št. 4461/2, k.o. Velika Polana 41

pot Mala Polana parc. št. 1335/2, k.o. Mala Polana 278 

OSTALI OBJEKTI

pokopališče Brezovica parc. št. 741, k.o. Brezovica 1.325

avtobusna postaja Mala Polana parc. št. 958, k.o. Mala Polana 64

Copekov mlin Mala Polana parc. št. 2677, k.o. Mala Polana 885 (mlin 58, pot 827)

osnovna šola Velika Polana parc. št. 1148, k.o. Velika Polana 3.665 (stavba 300, zelenica 3.365)

osnovna šola Velika Polana parc. št. 1155, k.o. Velika Polana 8.810 (šola 2.052, dvorišče 6.758) 

pokopališče Velika Polana parc. št. 1174, k.o. Velika Polana 2.891

mrliška vežica Velika Polana parc. št. 1174, k.o. Velika Polana 239 (zgradba 102, dvorišče 137)

center ZIR Velika Polana parc. št. 2890/1, k.o. Velika Polana 1.808 (zgradba 412, dvorišče 
1.396)

domačija Miška Kranjca Velika Polana parc. št. 2913, k.o. Velika Polana 556 (zgradba 120, dvorišče 384, 
zgradba 52)

mrliška vežica Brezovica parc. št. 737/2, k.o. Brezovica 1.202 ( stavba 68,8)

stanovanje Velika Polana 106/A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 22,6

kletni prostor Velika Polana 106/A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 3,0

stanovanje Velika Polana 106 /A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 34,2

kletni prostor Velika Polana 106/A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 4,2

stanovanje Velika Polana 106/A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 68,9

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 480,6

prodajalna polizdelkov Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 104,5

pošta Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 46,9

pošta Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 9,0

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 17,6

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 25,5

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 11,4

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 198,9

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 9,30

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 4,8

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 19,9

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 10,7

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 9,7

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 9,4

poslovni prostori javne uprave Velika Polana 111 parc. št. 1165/2, k.o. Velika Polana 7,4



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 21. 3. 2014 / Stran 2437 

Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki o parceli Površina parcele  
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kletni prostor Velika Polana 106/A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 3,8

stanovanje Velika Polana 106 /A parc. št. 1169/2, k.o. Velika Polana 52,3

stanovanje Tomšičeva ulica 3, 
9220 Lendava

parc. št. 1044/14, k.o. Lendava 26,5

stanovanje Tomšičeva ulica 3, 
9220 Lendava

parc. št. 1044/14, k.o. Lendava 26,5

stanovanje Tomšičeva ulica 3, 
9220 Lendava

parc. št. 1044/14, k.o. Lendava 44,3

hiša Mala Polana 67 parc. št. 1010/2, k.o. Mala Polana 723 (355 m² hiša)

gostilna Velika Polana parc. št. 1171/2, k.o. Velika Polana 214 (zgradba 50 m²)

Pomelaj Mala Polana 103 parc. št. 703, k.o. Velika Polana 776 (zgradba 213 m²)

Medgeneracijski center 
Brezovica

Brezovica 47 /A parc. št. 808/2, k.o. Brezovica 1.029 (zgradba 137 m²)

Medgeneracijski center Mala 
Polana Mačkovci

Mala Polana 67/A parc. št. 1016/4, k.o. Mala Polana 451 (180m²)

hiša Mala Polana 107 parc. št. 2450, k.o. Mala Polana 1.780 (zgradba 396 m²)

Medgeneracijski center Mala 
Polana Bukovje

Mala Polana parc. št. 1557, k.o. Mala Polana 1.106 (zgradba 170 m²)

Miškove gorice Lendava parc. št. 5311, k.o. Lendava 2.165 (zgradba 43,8 m²)

deponija Dolga vas Lendava parc. št. 1197/2, k.o. Dolga vas pri 
Lendavi

684

deponija Dolga vas Lendava parc. št. 1198/2, k.o. Dolga vas pri 
Lendavi

18.359

deponija Dolga vas Lendava parc. št. 5546/2, k.o. Dolga vas pri 
Lendavi

17.801

deponija Dolga vas Lendava parc. št. 5546/2, k.o. Dolga vas pri 
Lendavi

2.540

GOSPODARSKO JAVNA 
INFRASTRUKTURA

črpališče Mala Polana parc. št. 2243/2, k.o. Mala Polana 418 (stavba 25 m², ostalo 393 m²)

čistilna naprava Mala Polana 123 parc. št. 2297, k.o. Mala Polana 3.741 ( stavba 294 m²)

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen
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 Velika Polana. Po pravnomočnosti odločbe o 
ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu 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 (šola, vrtec, knjižni-
ca ipd.) (navedba objave v Uradnem listu RS).

Pravna podlaga za vzpostavitev statusa grajenega javne-
ga dobra lokalnega pomena na občinskih cestah je v Odloku o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 11/05) in 3. člena Zakona 
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12).
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3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 12-15/14 OS
Velika Polana, dne 11. marca 2014

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

757. Sklep o načinu financiranja političnih strank 
v Občini Velika Polana

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in spremem-
be, 103/07 in 99/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 
15. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank  

v Občini Velika Polana

1. člen
Strankam, katere so kandidirale s svojimi kandidati za 

člane občinskega sveta in so dosegle zadostno število glasov, 
pripadajo od 1. januarja 2014 sredstva iz proračuna Občine 
Velika Polana za leto 2014 v višini 0,45 EUR za vsak dobljeni 
glas na volitvah za občinski svet.

2. člen
Sredstva se strankam izplačajo kvartalno na podlagi pre-

dloženega zahtevka na njen transkakcijski račun.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06-15/14 OS
Velika Polana, dne 11. marca 2014

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

ŽUŽEMBERK

758. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe opravljanja 
pokopališke in pogrebne službe ter urejanja 
pokopališč

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopol-
nitvami), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena Statuta Občine Žu-
žemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 3. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk 
(Uradni list RS, št. 27/02) in 10. člena Odloka o načinu izva-
janja gospodarske javne službe na področju pokopališke in 
pogrebne službe ter urejanja pokopališč v Občini Žužemberk 
je Občinski svet Občine Žužemberk na 26. redni seji dne 
6. 3. 2014 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe opravljanja pokopališke  
in pogrebne službe ter urejanja pokopališč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa dejavnost, območje, pogoje, javna poo-

blastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, 
nadzor in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za 
opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke 
in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (v nadaljevanju: 
pokopališke dejavnosti).

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne 

javne službe opravljanja pokopališke dejavnosti na podlagi 
odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk 
(na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem 
do umrlih) in Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja 
pokopališč.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Žužem-

berk, na katerem je osem pokopališč, in sicer Žužemberk, Dvor, 
Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in Žvirče.

IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) Pogoji glede osnovne sposobnosti:
– da izpolnjuje obvezne pogoje glede osnovne sposobno-

sti, kot so določeni v zakonu, ki ureja javno naročanje;
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravlja-

nje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki bo zaradi narave 
koncesijskega razmerja dejavnost izvajala osebno in brez po-
dizvajalcev;

– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije, potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, če so 
ta zahtevana;

b) Tehnični pogoji:
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za 

izvajanje razpisane službe, oziroma, da predloži ustrezna jam-
stva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom koncesijske 
pogodbe, če bo izbran,

– da razpolaga s splošno in specialno opremo najmanj v 
obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije,

– da predloži program izvajanja lokalne javne službe in 
poslovni načrt,

– da zagotovi strokovno vodenje evidenc.
Sredstva in opremo iz prve in druge alineje te točke kon-

cedent določi v razpisni dokumentaciji.
c) Kadrovski pogoji:
– kandidat mora imeti v delovnem razmerju s pol-

nim delovnim časom ustrezno število strokovnih delavcev 
z delovnimi izkušnjami s področja dejavnosti, ki je predmet 
koncesije.
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Minimalno število delavcev iz te točke ter njihova potrebna 
izobrazba in delovne izkušnje, ter druge zahtevane strokovne 
delavce koncedent določi v razpisni dokumentaciji.

d) Reference:
– kandidat za koncesijo je v zadnjih petih letih pred objavo 

podelitve koncesije kakovostno opravljal dejavnost, ki je pred-
met podelitve koncesije neprekinjeno vsaj tri leta.

e) Ekonomski pogoji:
– kandidat v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila 

ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov 
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo vlog);

– kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podi-
zvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

– kandidat je v obdobju zadnjih dveh let pred začetkom 
postopka podelitve koncesije pravočasno izpolnil vse zapadle 
nesporne obveznosti do koncedenta iz koncesijskega razmerja 
za izvajanje javne službe;

– kandidat je imel v zadnjih petih zaključenih poslovnih 
letih pred objavo podelitve koncesije po tej uredbi letni prihodek 
vsaj v višini, ki je določena v razpisni dokumentaciji;

– kandidat mora koncedentu najkasneje v roku 10 dni 
od podpisa pogodbe predložiti ustrezno zavarovalno polico za 
zavarovanje dejavnosti in morebitne škode, ki bi lahko nastala 
kot posledica izvajanja dejavnosti, ki je predmet te koncesije, 
v višini kot jo določi koncedent in za tveganja, ki jih določi 
koncedent.

(2) Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prvega 
odstavka se določi v razpisni dokumentaciji

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

5. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico opravljati 

pokopališko dejavnost na celotnem območju Občine Žužem-
berk in na vseh v tem odloku navedenih pokopališčih, po 
veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.

6. člen
Za opravljanje pokopališke dejavnosti in določanje raz-

merja med koncesionarjem in uporabniki veljajo določbe Za-
kona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju po-
kopališč, Odloka o pokopališkem redu na območju Občine 
Žužemberk, Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja 
pokopališč in določbe tega odloka.

Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvaja-
njem javne službe, določa Odlok o načinu izvajanja gospodar-
ske javne službe na področju pokopališke in pogrebne službe 
ter urejanja pokopališč.

Izvajalec pokopališke dejavnosti zaračunava uporabni-
kom storitev pokopališke in pogrebne storitve po vsakokratnem 
ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Žužemberk.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE 
GOSPODARSKE SLUŽBE

7. člen
Kot izključni izvajalec pokopališke dejavnosti na vseh 

pokopališčih v Občini Žužemberk, opravlja koncesionar stori-
tve, na podlagi določil državnih predpisov in predpisov lokalnih 
skupnosti, vse pod naslednjimi pogoji:

– da opravlja pokopališko dejavnost v svojem imenu in 
za svoj račun,

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za 
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev za čas 
trajanja koncesije,

– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih 
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad 
zakonitostjo dela,

– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organi-
zacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za 
opravljanje pokopališke dejavnosti,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno 
opravljanje koncesionirane službe,

– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje 
občinski svet,

– da zagotovi pogoje za vodenje evidenc,
– da zagotovi pravočasno pripravo in predložitev letnih 

poročil,
– da za koncesionirano dejavnost vodi ločeno poslovne 

knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom, z odlo-

kom o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju 
pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč, z od-
lokom o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk in 
s koncesijsko pogodbo.

VII. VIŠJA SILA

8. člen
Koncesionar je dolžan opravljati pokopališko dejavnost 

v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okolišči-
nah, nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila se ne šteje stavka 
pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob 
stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da 
v najvišji možni meri zagotovi nemoteno izvajanje koncesije.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje 
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.

V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo tistih stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja pokopališke dejavnosti.

VIII. ZAVAROVANJE

9. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za 

škodo, ki jo povzroči tretji osebi, državi oziroma občini, zaradi 
nevestnega izvajanja storitev javne službe.

Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka 
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist ob-
čine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca 
storitev.

Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če 
mora, v primeru iz prejšnjega odstavka, zagotoviti izvajanje 
javne službe namesto občine.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesij-

ske pogodbe in traja največ 10 let od začetka izvajanja konce-
sionirane dejavnosti. Koncesijska pogodba se lahko po njenem 
preteku podaljša pod pogoji veljavne zakonodaje.

Koncesionar mora pričeti opravljati koncesionirano dejav-
nost v roku, določenem v koncesijski pogodbi.

X. VIRI FINANCIRANJA

11. člen
Opravljanje pokopališke in pogrebne službe se financira 

iz naslednjih virov:
– prihodkov iz naslova zaračunanih najemnin za grobove,
– prihodkov od plačanih storitev uporabnikov,
– dotacij in donacij in
– drugih virov.
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Cene storitev pokopališke dejavnosti, skupaj z višino 
najemnin za grobove in mrliške vežice, določa občinski svet 
na predlog izvajalca. Občinski svet mora pri potrjevanju cen 
storitev upoštevati prikazane stroške, cene primerljivih storitev 
drugod ter morebitne specifike na območju koncesije.

Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne službe, 
določa koncesionar sam.

Cene morajo biti tržno primerljive.

XI. PLAČILO ZA KONCESIJO

12. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za kon-

cesijo. Nadomestilo se obračuna v višini 3 % od fakturiranih 
prihodkov iz naslova najemnin za grobove.

Nadomestilo se plačuje vsako koledarsko leto trajanja 
koncesije, do konca marca za preteklo koledarsko leto.

Prihodke iz naslova najemnin za grobove koncesionar 
nameni za pokritje stroškov rednega vzdrževanja pokopališč 
in spremljajočih objektov.

XII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA

13. člen
(1) Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli 

na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem s tem 
odlokom in s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije 
gospodarske javne službe.

(2) V občini se javna služba izvaja s podelitvijo koncesije 
eni fizični ali pravni osebi.

(3) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti se izbere z jav-
nim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in vsebuje zlasti naslednje:

1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se 

podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev iz tega odloka 

za opravljanje javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave ter jezik, v katerem 

morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo 
(pogoje za predložitev skupne vloge …),

9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne doku-

mentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo 

predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav-

nega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prvega 

odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge podatke 
pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi 
izdani predpis.

Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni 
deli morajo biti enaki vsebini razpisa, skupaj z oblikovanjem 
meril, ki so osnova za izbiro koncesionarja.

Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti 
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo 
predati razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, 
ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.

Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar 
ne pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

(4) Župan določi način dokazovanja izpolnjevanja pogojev 
iz 4. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda …). 
Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti 
dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za 
koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.

13.a člen
(merila za izbiro)

(1) Merilo za izbiro koncesionarja je cena ostalih storitev, 
pri čemer se vrste in uteži navedenih elementov določi v raz-
pisni dokumentaciji.

(2) Najugodnejša je vloga z najvišjim številom točk, kot so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

14. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en 

ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni 

predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu dolo-

čenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku 

razpisnega roka neuspelega razpisa.

15. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 

prispelih ponudb oziroma prijav ter za pripravo strokovnega 
poročila župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in dva člana. Predse-
dnik in ostala člana strokovne komisije morajo imeti najmanj viš-
ješolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje z delovnega po-
dročja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol-
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpol-
njevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega 
se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega 
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav-
nega razpisa morajo biti navzoči vsi trije člani strokovne ko-
misije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju 
prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne 
komisije.

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku 
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija 
uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. 
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji stro-
kovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za 
uspešno izbiro koncesionarja.

Na podlagi poročila strokovne komisije in v imenu konce-
denta o izboru koncesionarja z upravno odločbo odloči občin-
ska uprava. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu 
po pravnomočnosti akta izbire.

16. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, 

v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, vse skladno 
z zakonom.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE  
TER ODGOVORNOST KONCEDENTA  

IN KONCESIONARJA

17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. 

Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacije 
o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
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Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posre-
dovati informacije o poslovanju in omogočiti občinski upravi 
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem 
pokopališke dejavnosti.

Občinska uprava ima tudi pravico izvajati nadzor nad 
celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša 
na izvajanje javne službe in nadzor nad roki in kvaliteto izva-
janja del.

Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja sto-
ritve, o nadzoru pa se opravi zapisnik, ki ga podpišeta konce-
sionar in koncedent.

Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora 
imenuje tudi strokovno komisijo.

XIV. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.

19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za ka-

terega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki, pod pogoji 
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju 
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne 

glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem 

roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučin-

kovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-

jati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, kon-

cesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev 

pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki 
nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.

21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da konce-

sionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, 
koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je koncesionar 
pridobil.

Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod pogoji, 
ki se določijo s koncesijsko pogodbo.

22. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesi-

onarjeve obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, z uporabniki na kon-
cedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vse evidence 
in vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

23. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri 

izvajanju ali v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti, upo-
rabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo 
veljavni zakonski predpisi.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravlja-
nju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem 
zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

XVI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
(uporaba prava)

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega 
razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.

25. člen
(arbitražna klavzula)

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odlo-
čanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna 
arbitraža.

26. člen
Z dnem uveljavite tega odloka preneha veljati Odlok o po-

delitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oprav-
ljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč 
(Uradni list RS, št. 55/04 z dne 21. 5. 2004).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-30/2014-1
Žužemberk, dne 7. marca 2014

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

KOZJE

759. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka 
priprave novih prostorskih aktov Občine Kozje

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 
57/12, 109/12, 35/13) in 30. člena Statuta Občine Kozje (Uradni 
list RS, št. 24/10) župan Občine Kozje objavlja

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave novih 

prostorskih aktov Občine Kozje

1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega prostorskega načrta,
– območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in 

njihovih posameznih faz in
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo 

smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostor-
skih ureditve iz njihove pristojnosti.

2. člen
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega prostorskega načrta
1.1. Ocena stanja
Občina Kozje je do sprejetja Zakona o prostorskem načr-

tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 
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43/11, 57/12, 109/12, 35/13 – v nadaljevanju: ZPNačrt) vodi-
la postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine 
Kozje in Prostorskega reda Občine Kozje na podlagi Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) 
(v nadaljevanju: ZUreP-1).

Občina Kozje je na podlagi ZUreP-1 izvedla naslednje 
aktivnosti:

– organizirala je 1. prostorsko konferenco za strategijo pro-
storskega razvoja in prostorski red Občine Kozje dne 31. 1. 2007

– sprejela in objavila je Program priprave »Strategije 
prostorskega razvoja Občine Kozje« (Uradni list RS, št. 20/07)

– sprejela in objavila je Program priprave »Prostorskega 
reda Občine Kozje« (Uradni list RS, št. 20/07)

– na podlagi vloge za izdajo smernic ter pridobitev stro-
kovnih podlag nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in 
sprejema strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda 
Občine Kozje z dne julij 2007 je pridobila smernice pristojnih 
nosilcev (datum zadnjih prejetih smernic: januar 2008)

– javne razgrnitve prostorskih aktov niso bile izvedene
– pridobila je urbanistične in druge strokovne podlage za 

občinske prostorske akte (navedene v 3. členu tega sklepa).
Na področju prostorskega načrtovanja je nato v letu 2007 

stopil v veljavo nov ZPNačrt, ki je razveljavil ZUreP-1 med 
drugim v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, to je na 
vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmer-
ja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Občina Kozje je sicer takoj po sprejetju ZPNačrt izkoristila 
možnost spreminjanja prostorskih sestavin na podlagi 96. člena 
ZPNačrt. Na ta način je občina spremenila namensko rabo na 
območju poslovne cone v naselju Kozje (Odlok o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 
1986–1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009, Uradni 
list RS, št. 22/10). S tem je zagotovila možnosti za gospodarski 
razvoj občine, kar je bila tudi ena od glavnih prioritet priprave 
novih prostorskih aktov občine že po ZUreP-1.

ZPNačrt v 98. členu tudi določa, da se postopki za spre-
jem prostorskih aktov, ki so tekli po določbah ZUreP-1, in še 
niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in sprejmejo po določilih 
ZPNačrt. Strategija prostorskega razvoja in prostorski red Ob-
čine Kozje še nista bila javno razgrnjena.

Postopek za sprejem strategije prostorskega razvoja Ob-
čine Kozje in postopek za sprejem prostorskega reda Občine 
Kozje zato Občina Kozje nadaljuje po določbah ZPNačrt, in 
sicer kot enovit prostorski akt – občinski prostorski načrt Občine 
Kozje (v nadaljevanju: OPN).

1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN je v spremembi sistema urejanja 

prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt.
Ker prostorska akta po ZUreP-1 še nista bila javno raz-

grnjena, se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave 
novega prostorskega akta OPN na podlagi določil ZPNačrt.

Nadaljnji postopek bo potekal kot priprava enovitega do-
kumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. OPN bo 
nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine 
(prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Šmarje pri Jelšah) ter vsebino prostorskih 
ureditvenih pogojev. Priprava OPN je potrebna tudi zaradi 
uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Re-
publike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi nove pobude in 
predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in 
fizičnih oseb, ki jih je Občina Kozje tudi formalno zbirala do dne 
31. 12. 2013 na podlagi sklepa z dne 14. 10. 2013, objavljene-
ga na krajevno običajen način.

1.3. Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OPN je poleg ZPNačrt še 

Pravilnik o vsebini in načinu priprave občinskega prostorske-
ga načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, 
št. 99/07) ter drugi podzakonski predpisi.

3. člen
2. območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
2.1. Območje
OPN se izdela za celotno območje Občine Kozje. Urba-

nistični načrt bo izdelan za občinsko središče, naselje Kozje.
2.2. Predmet načrtovanja
OPN bo predstavljal temeljni strateški prostorski akt obči-

ne, s katerim bo občina določila usmeritve za razvoj dejavnosti 
v prostoru in njegove rabe tako, da bo zagotovila pogoje za 
vzdržen in usklajen razvoj na območju občine, varovala bo 
kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v ob-
čini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve 
predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave. 
Občina Kozje pristopa k sprejemanju OPN z namenom, da 
pripravi celovit strateško usmerjen dokument z dolgoročnimi 
razvojnimi možnostmi. OPN bo celovito obravnaval prostor-
sko problematiko občine in bo hkrati strateški in izvedbeni 
prostorski akt ter podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

Občina Kozje želi z OPN rešiti naslednje razvojne po-
glede:

– pospešiti razvoj občine v odnosu do regije,
– začrtati razvojne potrebe občine po novih poslovnih 

površinah,
– urediti policentrični razvoj naselij v občini,
– učinkovito urediti načrtovanje prometne in druge infra-

strukture v občini,
– pripraviti enovit prostorski akt z vsebino, kot jo ZPNačrt 

določa za občinski prostorski načrt,
– v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZPNačrt proučiti 

prejete izražene razvojne potrebe drugih oseb, ki so podane 
kot pobude; občina jih vključi v osnutek OPN, če izpolnjuje-
jo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja obči-
ne, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, 
ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja 
zemljišč za gradnjo,

– določiti strnjena naselja kot enote urejanja prostora, 
kamor se usmerja nova poselitev,

– določiti območja avtohtone razpršene poselitve, ki se 
kot taka ohranja in podobno.

2.3. Vrsta postopka
OPN se pripravi po postopku, kot ga določa ZPNačrt.

4. člen
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občina pripravi osnutek OPN na podlagi stanja prostora, 

splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev 
iz državnega strateškega prostorskega načrta, lastnih razvojnih 
potreb občine, izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja 
prostora in izraženih razvojnih potreb drugih oseb, ki so obra-
zložene in dokumentirane.

Pri izdelavi OPN se smiselno upoštevajo že izdelane 
strokovne podlage, in sicer:

I. Urbanistične strokovne podlage:
1. Strokovne podlage za občinske prostorske akte Občine 

Kozje, 2007: Urbanisti Gorazd Furman Oman, s.p, Celje.
II. Strokovne podlage Kozjanskega parka, med njimi:
2. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem/Pri-

prava osnov za izdelavo vzorčnih projektov – objektov v okviru 
projekta »Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem (Koz-
janska arhitektura)«/3. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjan-
sko«/Lokalna razvojna strategija 2007–2013, 2013: METRO 
SR, zavod za prostor Savinjske regije, avtorji: Gorazd Furman 
Oman, univ. dipl. inž. arh., Jaka Sedovnik, univ. dipl. inž. arh. 
in dr. Mojca Furman Oman.

3. Poročilo razvojne naloge Koncept dolgoročnega ra-
zvoja Spominskega parka Trebče, glasilo spominskega parka 
Trebče, Krajinsko ekološke kvalitete, značilnosti in problemati-
ka spominskega parka Trebče, 1989, avtorica: Alenka Kolšek, 
univ. dipl. ing. kraj. arh.

4. Načrt upravljanja za zavarovano območje Kozjanski 
park.
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III. Druge strokovne podlage:
5. Program razvoja demografsko ogroženih območij Občine 

Kozje, Gubno, 1998: MER Evrocenter za management in razvoj, 
vodja raziskave: prof. dr. mag. Janko Belak, dipl. oec., sodelavki: 
mag. Mojca Duh, dipl. oec., mag. Zdenka Pašič, dipl. oec.

6. Izhodišča za oblikovanje razvojne strategije Kozjanske-
ga, Celje, oktober 1998: Regionalni podjetniški center Celje, 
avtor: Darko Bizjak, iur.

7. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi na območju 
Krajevne skupnosti Lesično (Razvojni projekt CRPOV za Kra-
jevno skupnost Lesično), projektna naloga CRPOV – 1. del, 
1999: Populus, d.o.o., nosilec: mag. Darja Marinček Prosenc, 
univ. dipl. ing. kraj. arh., sodelavci: Irena Nartnik, univ. dipl. 
ing. kraj. arh., Tina Trampuš, univ. dipl. ing. kraj. arh., Barbara 
Jakopič, abs. kraj. arh.

8. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi na območju 
Krajevne skupnosti Lesično (Razvojni projekt CRPOV za Kra-
jevno skupnost Lesično), projektna naloga CRPOV – 1. del 
nadaljevanje, 1999: Populus, d.o.o., nosilec: mag. Darja Marin-
ček Prosenc, univ. dipl. ing. kraj. arh., sodelavci: Irena Nartnik, 
univ. dipl. ing. kraj. arh., Tina Trampuš, univ. dipl. ing. kraj. arh., 
Barbara Jakopič, abs. kraj. arh.

9. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi na območju 
Krajevne skupnosti Lesično (Razvojni projekt CRPOV za Kra-
jevno skupnost Lesično), projektna naloga CRPOV – 2. del, 
1999: Populus, d.o.o., nosilec: mag. Darja Marinček Prosenc, 
univ. dipl. ing. kraj. arh., sodelavci: Irena Nartnik, univ. dipl. 
ing. kraj. arh., Tina Trampuš, univ. dipl. ing. kraj. arh., Barbara 
Jakopič, abs. kraj. arh.

10. Razvojno prestrukturiranje vasi Gubno, Kozje in Mari-
bor, 2000: MER Evrocenter za management in razvoj, avtorica: 
Mojca Šantek, univ. dipl. ekon., mentor: prof. dr. mag. Janko 
Belak, univ. dipl. ekon.

11. Razvojni projekt CRPOV za območje naselja Vetrnik 
– 1. del, Lesično, 2000/2001: KIP VIZIJA, d.o.o., avtorji: Miro-
slava Romih, univ. dipl. ekon., Simona Arzenšek, univ. dipl. ing. 
agr., Primož Pečnik, ekon. teh., konzultatnt: Vesna Zakonjšek, 
univ. dipl. ing. kraj. arh.

12. Razvojni projekt CRPOV za območje naselja Vetrnik 
– 2. del, Lesično, 2000/2001: KIP VIZIJA, d.o.o., avtorji: Miro-
slava Romih, univ. dipl. ekon., Simona Arzenšek, univ. dipl. ing. 
agr., Primož Pečnik, ekon. teh., konzultatnt: Vesna Zakonjšek, 
univ. dipl. ing. kraj. arh.

13. Izhodišča razvojnega programa Obsotelja in Koz-
janskega za občine: Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podče-
trtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 
september 2005: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, 
Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur.

Predvideva se, da poleg navedenih strokovnih rešitev 
niso predvidene nobene druge strokovne podlage, razen izde-
lava urbanističnega načrta za naselje Kozje, ki ga je potrebno 
izdelati zaradi intenzivnejšega razvoja občinskega središča.

Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo OPN, 
pridobi Občina Kozje. Predvideni geodetski podatki, ki bodo 
potrebni za izdelavo OPN, so naslednji: digitalni ortofoto načrt, 
zemljiški kataster, register stavb, register prostorskih enot, topo-
grafski podatki v vektorski obliki, državne topografske karte ipd.

5. člen
4. Roki in posamezne faze za pripravo posameznega 

odloka
Postopka za sprejem strategije prostorskega razvoja obči-

ne in za sprejem občinskega prostorskega reda se bosta nada-
ljevala kot enovit postopek za sprejem OPN, in sicer po določi-
lih ZPNačrt. Smernice so bile pridobljene v obeh postopkih že 
po ZUreP-1. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz 
so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek.

1. faza:
1.a faza: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan 

ter potrebne objave
/ marec 2014/

1.b faza: poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih 
oseb, ki se podajo kot pobude

/ občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje 
glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upošteva-
nja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z 
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za 
gradnjo; občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za 
posredovanje razvojnih potreb drugih oseb je že zaključen, rok 
za opredelitev 60 dni /

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih 
smernic

/ občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih 
razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smer-
nice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; 
rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni /

2. faza: priprava osnutka OPN
/ 90 dni od opredelitve glede pobud oziroma izraženih 

razvojnih potreb oziroma 60 dni od pridobitve posebnih smernic 
iz 1.c faze/

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke 
na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MZIP); ob 
tem občina umakne iz obravnave dosedanje gradivo (strategijo 
prostorskega razvoja in prostorski red Občine Kozje)

/ MZIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno 
gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča nepo-
sredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo 
dostopno na svetovnem spletu /

4. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da pre-
dložijo 1. mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN

/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti 
celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan 
ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor 
bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prila-
godijo postopku /

5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor zaradi mnenj iz 4. faze občina ne more pripraviti 

dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MZIP, ki v 
15 dneh zagotovi usklajevanje med občino in nosilci /

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN
/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oziroma od 

zadnje uskladitve iz 5. faze /
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava 

stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov 
s stališči občine

/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pri-
pomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,

8. faza: priprava predloga OPN
/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. 

faze s strani občine /
9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke 

na MZIP
/ MZIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno 

gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča nepo-
sredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo 
dostopno na svetovnem spletu /

10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da 
predložijo 2. mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN

/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga OPN
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v 

uradnem glasilu in na spletnih straneh občine.

6. člen
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki pre-

dložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtova-
nih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti

5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave OPN
Občina pripravi osnutek OPN na podlagi splošnih smer-

nic državnih nosilcev urejanja prostora skladno s 47. členom 
ZPNačrt.
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Po proučitvi izraženih razvojnih potreb drugih oseb in 
opredelitvi glede njihove skladnosti, občina glede na obseg in vse-
bino skladnih razvojnih potreb presodi, ali pristopi k pridobivanju 
posebnih smernic skladno s 47. členom ZPNačrt. K pridobivanju 
posebnih smernic pristopi, če na podlagi razvojnih potreb oceni, 
da splošne smernice državnih nosilcev ne zadoščajo za pripravo 
osnutka ali če to narekujejo posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri 
načrtovanju posameznih prostorskih ureditev. Na enak način tudi 
presodi, ali je za pripravo osnutka potrebno pridobiti tudi smernice 
lokalnih nosilcev urejanja prostora.

Državne in lokalne nosilce urejanja prostora pozove k pre-
dložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN 
(4. faza 4. točke tega sklepa) in k predložitvi drugih mnenj k načr-
tovanim ureditvam v predlogu OPN (10. faza 4. točke).

5.2. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPN
Državni nosilci so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z 

drugimi organi v sestavi:
1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove slovenije
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave OE Celje
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ma-

istrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infra-

strukturo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokal-

nih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije,
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos elek-

trične energije d.o.o.,
– Pošta Slovenije d.o.o.,
– Telekom Slovenije d.d.,
– OKP – Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o.,
– Geoplin d.o.o., Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE 

Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Celje,

– Občina Kozje – področje razvoja prometa (lokalne ce-
ste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega 
pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.

7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.
Sklep se objavi na spletnih straneh Občine Kozje in v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
Pošlje pa se ga tudi sosednjim občinam (Podčetrtek, 

Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Šentjur) in Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor.

Št. 3500-0001/2013-5
Kozje, dne 10. marca 2014

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

KUZMA

760. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
Zrud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list 
RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma 
na 5. korespondenčni seji dne 14. marca 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
1.

Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena na naslednjih parc. št. v k.o. 23 – Trdkova:

Zap.
št.

KO_ 
ID

Katastrska
občina

Parcela

1. 23 TRDKOVA 124
2. 23 TRDKOVA 294
3. 23 TRDKOVA 458
4. 23 TRDKOVA 177
5. 23 TRDKOVA 374
6. 23 TRDKOVA 225
7. 23 TRDKOVA 686
8. 23 TRDKOVA 533
9. 23 TRDKOVA 58
10. 23 TRDKOVA 77
11. 23 TRDKOVA 70
12. 23 TRDKOVA 671
13. 23 TRDKOVA 466
14. 23 TRDKOVA 357
15. 23 TRDKOVA 94
16. 23 TRDKOVA 834
17. 23 TRDKOVA 924
18. 23 TRDKOVA 908
19. 23 TRDKOVA 1170
20. 23 TRDKOVA 1329
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Zap.
št.

KO_ 
ID

Katastrska
občina

Parcela

21. 23 TRDKOVA 1314
22. 23 TRDKOVA 1201
23. 23 TRDKOVA 1393
24. 23 TRDKOVA 1396
25. 23 TRDKOVA 1411
26. 23 TRDKOVA 1412
27. 23 TRDKOVA 1413
28. 23 TRDKOVA 95/2
29. 23 TRDKOVA 76/2
30. 23 TRDKOVA 274/2
31. 23 TRDKOVA 21/2
32. 23 TRDKOVA 1641
33. 23 TRDKOVA 1518
34. 23 TRDKOVA 1113/2
35. 23 TRDKOVA 1528/2
36. 23 TRDKOVA 1587
37. 23 TRDKOVA 1590/2
38. 23 TRDKOVA 1592
39. 23 TRDKOVA 1597
40. 23 TRDKOVA 1651
41. 23 TRDKOVA 1654
42. 23 TRDKOVA 1655
43. 23 TRDKOVA 1660
44. 23 TRDKOVA 1669
45. 23 TRDKOVA 1674
46. 23 TRDKOVA 1675
47. 23 TRDKOVA 1500
48. 23 TRDKOVA 1511/1
49. 23 TRDKOVA 1650
50. 23 TRDKOVA 1652
51. 23 TRDKOVA 1653
52. 23 TRDKOVA 1658
53. 23 TRDKOVA 1659
54. 23 TRDKOVA 1661
55. 23 TRDKOVA 1662
56. 23 TRDKOVA 1663
57. 23 TRDKOVA 1665
58. 23 TRDKOVA 1666
59. 23 TRDKOVA 1667
60. 23 TRDKOVA 1668
61. 23 TRDKOVA 1670
62. 23 TRDKOVA 1671
63. 23 TRDKOVA 1672
64. 23 TRDKOVA 1673
65. 23 TRDKOVA 1676
66. 23 TRDKOVA 1677
67. 23 TRDKOVA 1678
68. 23 TRDKOVA 1679
69. 23 TRDKOVA 1680
70. 23 TRDKOVA 1681
71. 23 TRDKOVA 1683
72. 23 TRDKOVA 1223/2
73. 23 TRDKOVA 1206/1
74. 23 TRDKOVA 1208/1
75. 23 TRDKOVA 11

2.
Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokal-

nega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 24 – Matjaševci:

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

1. 24 MATJAŠEVCI 2/1
2. 24 MATJAŠEVCI 2/2
3. 24 MATJAŠEVCI 45
4. 24 MATJAŠEVCI 49
5. 24 MATJAŠEVCI 54
6. 24 MATJAŠEVCI 61
7. 24 MATJAŠEVCI 70
8. 24 MATJAŠEVCI 81
9. 24 MATJAŠEVCI 110
10. 24 MATJAŠEVCI 166
11. 24 MATJAŠEVCI 218
12. 24 MATJAŠEVCI 234
13. 24 MATJAŠEVCI 235
14. 24 MATJAŠEVCI 255
15. 24 MATJAŠEVCI 296
16. 24 MATJAŠEVCI 330
17. 24 MATJAŠEVCI 403
18. 24 MATJAŠEVCI 435
19. 24 MATJAŠEVCI 526/1
20. 24 MATJAŠEVCI 528
21. 24 MATJAŠEVCI 529/1
22. 24 MATJAŠEVCI 530/2
23. 24 MATJAŠEVCI 531
24. 24 MATJAŠEVCI 532/2
25. 24 MATJAŠEVCI 533
26. 24 MATJAŠEVCI 535
27. 24 MATJAŠEVCI 560
28. 24 MATJAŠEVCI 594
29. 24 MATJAŠEVCI 595
30. 24 MATJAŠEVCI 716
31. 24 MATJAŠEVCI 753
32. 24 MATJAŠEVCI 789
33. 24 MATJAŠEVCI 822
34. 24 MATJAŠEVCI 884
35. 24 MATJAŠEVCI 885
36. 24 MATJAŠEVCI 886
37. 24 MATJAŠEVCI 887
38. 24 MATJAŠEVCI 888
39. 24 MATJAŠEVCI 889
40. 24 MATJAŠEVCI 890
41. 24 MATJAŠEVCI 891
42. 24 MATJAŠEVCI 893
43. 24 MATJAŠEVCI 892
44. 24 MATJAŠEVCI 544/2
45. 24 MATJAŠEVCI 543/2
46. 24 MATJAŠEVCI 321/2
47. 24 MATJAŠEVCI 369/1
48. 24 MATJAŠEVCI 695/1
49. 24 MATJAŠEVCI 80/5
50. 24 MATJAŠEVCI 80/3
51. 24 MATJAŠEVCI 529/5
52. 24 MATJAŠEVCI 530/4
53. 24 MATJAŠEVCI 174/1
54. 24 MATJAŠEVCI 369/5
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3.
Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokal-

nega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 25 – Dolič:

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

1. 25 DOLIČ 6
2. 25 DOLIČ 20
3. 25 DOLIČ 187
4. 25 DOLIČ 188/1
5. 25 DOLIČ 188/2
6. 25 DOLIČ 85
7. 25 DOLIČ 222
8. 25 DOLIČ 231
9. 25 DOLIČ 232
10. 25 DOLIČ 250
11. 25 DOLIČ 264
12. 25 DOLIČ 268
13. 25 DOLIČ 269
14. 25 DOLIČ 270
15. 25 DOLIČ 271
16. 25 DOLIČ 272
17. 25 DOLIČ 273
18. 25 DOLIČ 275
19. 25 DOLIČ 396
20. 25 DOLIČ 411
21. 25 DOLIČ 440
22. 25 DOLIČ 446
23. 25 DOLIČ 467
24. 25 DOLIČ 676
25. 25 DOLIČ 809
26. 25 DOLIČ 865
27. 25 DOLIČ 866
28. 25 DOLIČ 877
29. 25 DOLIČ 913
30. 25 DOLIČ 1008
31. 25 DOLIČ 1054
32. 25 DOLIČ 1055
33. 25 DOLIČ 1090
34. 25 DOLIČ 1114
35. 25 DOLIČ 1121
36. 25 DOLIČ 1155
37. 25 DOLIČ 1218
38. 25 DOLIČ 1219
39. 25 DOLIČ 1261
40. 25 DOLIČ 1275
41. 25 DOLIČ 1284
42. 25 DOLIČ 1285
43. 25 DOLIČ 1390
44. 25 DOLIČ 1391
45. 25 DOLIČ 1579
46. 25 DOLIČ 1599
47. 25 DOLIČ 1634
48. 25 DOLIČ 1666/2
49. 25 DOLIČ 1733

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

50. 25 DOLIČ 1773
51. 25 DOLIČ 1774
52. 25 DOLIČ 1776
53. 25 DOLIČ 1777
54. 25 DOLIČ 397
55. 25 DOLIČ 727/1
56. 25 DOLIČ 732/1
57. 25 DOLIČ 726/1
58. 25 DOLIČ 730/1

4.
Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokal-

nega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 26 – Kuzma:

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

1. 26 KUZMA 21

2. 26 KUZMA 84

3. 26 KUZMA 106

4. 26 KUZMA 201

5. 26 KUZMA 299

6. 26 KUZMA 370

7. 26 KUZMA 488

8. 26 KUZMA 536

9. 26 KUZMA 575

10. 26 KUZMA 584

11. 26 KUZMA 594

12. 26 KUZMA 696

13. 26 KUZMA 729

14. 26 KUZMA 831

15. 26 KUZMA 853

16. 26 KUZMA 939

17. 26 KUZMA 1002

18. 26 KUZMA 1151

19. 26 KUZMA 1167

20. 26 KUZMA 1176

21. 26 KUZMA 1177

22. 26 KUZMA 1180

23. 26 KUZMA 1187

24. 26 KUZMA 1299

25. 26 KUZMA 1300

26. 26 KUZMA 1332

27. 26 KUZMA 1337

28. 26 KUZMA 1401

29. 26 KUZMA 1475

30. 26 KUZMA 1476

31. 26 KUZMA 1477

32. 26 KUZMA 1483
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Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

33. 26 KUZMA 1484

34. 26 KUZMA 1485

35. 26 KUZMA 1489

36. 26 KUZMA 1147/2

37. 26 KUZMA 1147/4

38. 26 KUZMA 859/1

39. 26 KUZMA 723/6

40. 26 KUZMA 723/7

41. 26 KUZMA 844/1

42. 26 KUZMA 846/5

43. 26 KUZMA 846/6

44. 26 KUZMA 847/1

45. 26 KUZMA 723/4

46. 26 KUZMA 723/5

47. 26 KUZMA 846/3

48. 26 KUZMA 846/4

49. 26 KUZMA 1031/2

50. 26 KUZMA 1028/2

51. 26 KUZMA 775/2

52. 26 KUZMA 489/1

53. 26 KUZMA 1181/4

54. 26 KUZMA 1181/3

55. 26 KUZMA 856/2

56. 26 KUZMA 856/1

57. 26 KUZMA 855/1

58. 26 KUZMA 1236/1

59. 26 KUZMA 1150/1

60. 26 KUZMA 1150/2

5.
Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokal-

nega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 27 – Gornji Slaveči:

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

1. 27 GORNJI SLAVEČI 93/2

2. 27 GORNJI SLAVEČI 131/2

3. 27 GORNJI SLAVEČI 131/1

4. 27 GORNJI SLAVEČI 105

5. 27 GORNJI SLAVEČI 138

6. 27 GORNJI SLAVEČI 162

7. 27 GORNJI SLAVEČI 292

8. 27 GORNJI SLAVEČI 293

9. 27 GORNJI SLAVEČI 319

10. 27 GORNJI SLAVEČI 475

11. 27 GORNJI SLAVEČI 583

12. 27 GORNJI SLAVEČI 619

Zap. 
št.

KO_ 
ID

Katastrska  
občina

Parcela

13. 27 GORNJI SLAVEČI 677

14. 27 GORNJI SLAVEČI 825

15. 27 GORNJI SLAVEČI 826

16. 27 GORNJI SLAVEČI 827

17. 27 GORNJI SLAVEČI 831

18. 27 GORNJI SLAVEČI 941

19. 27 GORNJI SLAVEČI 878

20. 27 GORNJI SLAVEČI 847

21. 27 GORNJI SLAVEČI 836

22. 27 GORNJI SLAVEČI 1033

23. 27 GORNJI SLAVEČI 1121

24. 27 GORNJI SLAVEČI 1184

25. 27 GORNJI SLAVEČI 1220

26. 27 GORNJI SLAVEČI 1231

27. 27 GORNJI SLAVEČI 1308

28. 27 GORNJI SLAVEČI 1317

29. 27 GORNJI SLAVEČI 1369

30. 27 GORNJI SLAVEČI 1493

31. 27 GORNJI SLAVEČI 1494

32. 27 GORNJI SLAVEČI 1495

33. 27 GORNJI SLAVEČI 1496

34. 27 GORNJI SLAVEČI 1497

35. 27 GORNJI SLAVEČI 1498

36. 27 GORNJI SLAVEČI 1499

37. 27 GORNJI SLAVEČI 1500

38. 27 GORNJI SLAVEČI 1501

39. 27 GORNJI SLAVEČI 1502

40. 27 GORNJI SLAVEČI 1503

41. 27 GORNJI SLAVEČI 1504

42. 27 GORNJI SLAVEČI 1505

43. 27 GORNJI SLAVEČI 1229/2

44. 27 GORNJI SLAVEČI 1234/2

45. 27 GORNJI SLAVEČI 1234/3

6.
Pri nepremičninah iz 1., 2., 3., 4. in 5. člena tega sklepa, 

se v Zemljiški knjigi pri lastniku Občina Kuzma, Kuzma 60c, 
9263 Kuzma, matična številka: 5883121000; zaznamuje »gra-
jeno javno dobro lokalnega pomena«.

7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah občine Kuzma.

Št. 900-0002/2014-2
Kuzma, dne 14. marca 2014

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih 
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZOPA-1A), 16. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 
26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sred-
stev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), in 
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za izobraževanje, 
znanost in šport, št. 007-376/2013/20 z dne 11. 2. 2014, je 
Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije na 1. dopisni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o infrastrukturnih obveznostih zavodom,  

ki opravljajo raziskovalno dejavnost

1. člen
V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki 

opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 
– popr. in 40/13), se v prvem odstavku 4. člena v drugi točki:

– na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem,
– za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– stroški plač za ure raziskovalnega in tehničnega osebja, 

opravljene za potrebe celotne organizacijske enote oziroma 
celotne organizacije in ne zgolj za opravljanje posameznega 
raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa 
(vzdrževalna dela na raziskovalni in podporni opremi, vzdrže-
vanje sistema kakovosti ipd.) in ure, opravljene v času presežka 
kadrovskih zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja.«.

2. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »oziroma« doda 

besedilo »delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, ali«.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v obrazložitvi neznanke k(1) 

za besedo »programe« doda vejica, besedilo »(20%)« pa se 
nadomesti z besedilom »in sicer vrednost ne sme biti višja od 
1/3 in ne nižja od 1/5 vrednosti FTE«.

V šestem odstavku se za besedama »se lahko« črta 
besedilo »JRZ dodeli izjemno povečanje ustanoviteljskih ob-
veznosti. Pri izračunu izjemnega povečanja ustanoviteljskih 
obveznosti se«.

V sedmem odstavku se besedilo »šestega odstavka« 
nadomesti z besedilom »desetega člena«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Dobljeni končni rezultat izračuna (od 1. do vključ-
no 6. odstavka tega člena) mora biti v okviru razpoložljivih 

proračunskih sredstev za ta namen. Če je rezultat izračuna 
višji, se izračunana sredstva za posamezni JRZ sorazmerno 
znižajo.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

4. člen
V drugem odstavku 16. člena se za besedo »iz« črta 

besedilo »četrte točke«.

5. člen
2. člen tega pravilnika se začne uporabljati za dodelitev 

sredstev za leto 2014.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2013-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2013-1647-0001

Prof. dr. Milena Horvat l.r.
namestnica predsednika
Upravnega odbora ARRS

POPRAVKI

762. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Rogatec

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
UPB1, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu  

Občine Rogatec

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Roga-
tec (Uradni list RS, št. 19/14) se v Prilogi 1 – Vrste objektov po 
namenu popravi naziv namenske rabe A/Av, tako da se pravilno 
glasi »A«, pod Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC–SI) števil-
ka 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje, pa se pod stolpcem K1/K2 beseda »ne« nadomesti 
z besedo in številko »da20« ter pod legendo doda opomba z 
zaporedno številko 20, ki se glasi »dopustni le posegi in zača-
sne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«.

Št. 3500-0001/2008
Rogatec, dne 18. marca 2014

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.
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